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ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ผู้ประเมินโครงการ  นายภูมิ  พระรักษา รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

บทคัดย่อ 

การประเมินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาด
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วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมิน
กระบวนการของโครงการ และ 4) เพื ่อประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ 
Stufflebeam กำหนดกรอบการประเมิน 4 ด้าน และเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ ดังนี้ 1) การประเมินก่อนการ
ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินด้านบริบท และการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 2) การ
ประเมินระหว่างดำเนินโครงการ เป็นการประเมินด้านกระบวนการดำเนินการตามโครงการ และ 3) การประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การประเมินด้านผลผลิต และการประเมินความพึงพอใจ ทั้งนี้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณผสมผสานข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมิน 
จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1) ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทของโครงการ 2) ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ 3) ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการของโครงการ 4) ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการ และ 5) 
ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ภาพรวม พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านบริบท รองลงมาคือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น ทั้งนี้ผลการประเมินรายข้อพบว่า ด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
และทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ควรดำเนินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ส่วนผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
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กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสำคัญในการ
ดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกำกับ ติดตาม 
และช่วยเหลือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และ
กำหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม กิจกรรมเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความ
เหมาะสม และมีการประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ประชุมวางแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนสามารถ
ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือขั้นส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขั้นต่อยอด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมสภานักเรียนดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน,  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การประเมินโครงการ 

2



 

บทนำ 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก 

(WHO) ได้ประกาศใหโรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ดังนั้น 
การสร้างความตระหนัก รูเทา่ทัน และเตรียมความพรอมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2563) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 42 กำหนดให้ ก.ค.ศ. กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครู สาย
งานการสอน การปฏิบัติหน้าที ่หลักเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนานักเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยกำหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานตำแหน่งครู (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2563) 

 ทั้งนี้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภยัใน
สภาพสังคมปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) ทั้งนี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ใน
ส่วนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และงานกิจการนักเรียนอื่น และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam เป็นรูปแบบในการประเมินผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาผู้บริหารโรงเรยีน 
ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพื ่อประเมินบริบทของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการ
ทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับ สุภัสสร สุริยะ (2562) กล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หมายถึงกระบวนการดูแลนักเรียนอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารทั้งระบบของสถานศึกษาโดย
อาศัยศักยภาพและความสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีต่อครูรวมทั้งการประสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และ
พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม (2563) กล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการในการ
ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนมีวิธีการ และเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ดำเนินงาน มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกรวมทั้งมีการสนับสนุน 
ส่งเสริมจากโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการและเครื่องมือ สำหรับครูที่
ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ มธุริน แผลงจันทึก (2554) กล่าวถึงประโยชน์ของการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีต่อ
นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองเขตพ้ืนที่การศึกษาและประเทศชาติไว้ดังนี้ 1) นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้ และความสามารถพิเศษ 2) ครูตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีเจตคติทีดีต่อนักเรียน 3) ผู้บริหารรู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้
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ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 4) โรงเรียนมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาได้รับการยอมรับ การสนับสนุน
และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากรที่เกีย่วข้องมีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร 5) ผู้ปกครอง ชุมชน
ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนเข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน 6) เขต
พ้ืนที่การศึกษาพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน การนิเทศติดตามผล 
ประเมินผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล 
และระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานต่อไป 7) ประเทศชาติ นักเรียนมีคุณภาพด ีมีปัญญา และมีความสุขมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ประชาชนมี
คุณภาพเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) กล่าวถึงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา จะต้องเป็นความร่วมมือกันในการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรหลักในการดำเนินงาน คือ ครูประจำชั้นและครูที่
ปรึกษาโดยภารกิจที่เป็นหัวใจการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 กิจกรรม คือ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันปัญหานักเรียน การแก้ไขปัญหานักเรียน 
และการส่งต่อ สอดคล้องกับ ดาวรุ่ง  มุกดากิจ (2554) สรุปองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า
องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 5 ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรอง
นักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ โดยมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน มีข้อมูลวิธีการ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และ
ช่วยเหลือนักเรียนตรงกับสภาพ และทันการณ์ รวมทั้ง ทัศนีย์ ไชยเจริญ (2563) กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที ่1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคลมีการดำเนินการโดยการ
จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน จากนั้นจึงสรุปผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และการสรุปจากระเบียบสะสม 
องค์ประกอบที ่2 การคัดกรองนักเรียน องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาสรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ 
ความถนัดและความสามารถตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา องค์ประกอบที ่4 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก สรุปการส่งต่อ
ภายในและภายนอก  

2. รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam
Stufflebeam (1971) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CIPP Model เป็นการ

ประเมินอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการประเมินโครงการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง อันเป็น
กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อทางเลือกต่างๆ Stufflebeam ได้เสนอ
ลักษณะของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับความคิดในการตัดสินใจในเรื่องการประเมิน โดยแบ่งประเภทของการ
ตัดสินใจออกเป็น 4 อย่าง คือ 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
กำหนดจุดมุ่งหมาย หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นผลที่คาดหวัง (Intended Ends) 2) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกวิธีการที่เหมาะสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิธีการที่คาดหวัง 
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(Intended Means) 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ หรือการดำเนินงาน (Implementing Decisions) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการดำเนินงานและการควบคุมกระบวนวิธีการที่นำมาใช้ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นวิธีการที่
เกิดขึ ้นจริง (Actual Means) และ 4) การตัดสินใจเกี ่ยวกับการดำเนินงานเมื ่อสิ ้นสุดโครงการ (Recycling 
Decisions) มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบการบรรลุความสำเร็จของโครงการ เรียกอีกอย่างว่า ผลที่เกิดขึ้นจริง 
(Recycling Means) โดยมีรายละเอียดของการประเมินโครงการแบบ CIPP Model แต่ละด้าน มีดังนี้ 

2.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
  Stufflebeam (1971) ได ้กล ่าวไว ้ว ่า การประเม ินบร ิบทหร ือสภาพแวดล ้อม (Context 

Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และกำหนดจุดมุ่งหมาย 
ของโครงการต่างๆ ทำได้โดยศึกษาสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งวิธีการประเมินสภาวะแวดล้อมมี 2 
วิธี คือ 1) Contingency Model เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมเพื่อหาโอกาสแรงผลักดันจากภายนอกระบบ 

(Opportunities and Pressure Outside of the Mediate System) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนา ส่งเสริมโครงการ

ให้ดีขึ้น โดยใช้การสำรวจปัญหาภายในขอบเขตที่กำหนดอย่างกว้างๆ  2) Congruence Model เป็นการประเมิน
โดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริง (Actual Result) กับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการประเมินแบบ
นี้ทำให้เราทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้  

2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
  การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบความพร้อม

ของปัจจัยต่างๆ ที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเวลาที่จะใช้ในการ
ดำเนินโครงการว่า มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด Stufflebeam (1971) ได้กล่าวถึงการประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation) ว่าเป็นการประเมินความพอเพียงของปัจจัยเบื้องต้น ซึ่งมักจะประเมินในเรื่องต่าง ๆ คือ 1) 
ความสามารถในการจัดทำโครงการ 2) ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และ 3) การได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้ เช่น หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ 
และอุปกรณ์เครื่องมือ  

2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
 Stufflebeam (1971) กล่าวถึง การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ว่าเป็นการ

ประเมินว่าได้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งทำได้ 2 ลักษณะคือ ประเมินก่อนนำไปปฏิบัติจริงและประเมิน
กระบวนการขณะปฏิบัติอยู่ ซึ่งจะให้ได้ผลทันท่วงที เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินโครงการ อันจะ
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยทั่วไปการประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 1) เพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการดำเนินงานตามแผนนั้น 2) เพื่อหาข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาใช้ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ และ 3) เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการดำเนินงานของโครงการ  

2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 Stufflebeam (1971) กล ่าวถ ึงการประเม ินผลผล ิต (Product Evaluation) ว ่า เป ็นการ

ประเมินผลผลิตที่แสดงว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งอาจทำได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุด และมีการ
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ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อมาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง การล้มเลิกหรือการปรับ
ขยายโครงการ  

วิธีดำเนินการ 
1. แหล่งข้อมูล

1.1 แหล่งข้อมูลบุคคล
   1.1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 

135 คน และคร ูจำนวน 1,953 คน รวม 2,088 คน 
   1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

จำนวน 21 คน และครู จำนวน 303 คน รวม จำนวน 324 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์
ตามตารางสำเร็จรูปของ เครซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1986 อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

1.2 แหล่งข้อมูลเอกสาร เอกสารที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบและประเมินโครงการใน
ครั้งนี้ ได้แก่ 

1.2.1 แบบรายงานการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

1.2.2 แบบรายงานการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคร ู 

1.2.3 รายงานผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริหารโรงเรียน 

1.2.4 รายงานการประเมินสมรรถนะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครู 

1.2.5 รายงานประกอบการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2.6 รายงานการดำเนินงานป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.2.7 รายงานการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
1.2.8 รายงานการดำเนินงานสภานักเรียนดิจิทัล
1.2.9 รายงานการดำเนินงานพัฒนาทักษะชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
1.2.10 รายงานการดำเนินงานใช้โปรแกรมสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
1.2.11 รายงานสถิตกิารช่วยเหลือจากศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานณ์โรคโควิด 19 

1.2.12 รายงานสถิตผิู้เข้าชมเว็บไซต์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2.13 รายงานสถิติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบการประเมินสมรรถนะการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2. รูปแบบของการประเมิน การประเมินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ 
Stufflebeam  4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 การประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคล้องของ
โครงการกับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินความต้องการ ความจำเป็นและความเป็นไปได้ ใน
การดำเนินโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินโครงการนี้หรือไม่ 

2.2 การประเมินปัจจัยเบื ้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) เป็นการประเมินความ
เหมาะสม และความเพียงพอของจำนวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่และเวลาที่
จะใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่   

 2.3 การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการ
ดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้อง การนิเทศ กำกับ ติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ว่ามีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่   

   2.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน  

3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้
3.1 ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทของโครงการ ใช้ในการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของ

โครงการกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการประเมินความ
ต้องการ ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

 3.2 ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ใช้ในการประเมินเกี่ยวกับความพร้อม ความ
เหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ และระยะเวลา
ในการดำเนินโครงการ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

 3.3 ฉบับที ่ 3 แบบประเมินกระบวนการของโครงการ ใช้ในการประเมินเกี ่ยวกับขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
การรายงานผลการดำเนินงาน แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

 3.4 ฉบับที ่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการ ใช้ในการประเมินความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale)  

8



 

 3.5 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 โดยพิจารณาจากกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ ผู ้บริหาร
สถานศึกษา และครู แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
   4.1 ศึกษา ทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบข่ายและกิจกรรม

การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

   4.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีสร้างเครื่องมือในการประเมินโครงการ จากตำราและงานวิจัยเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการ แล้วกำหนดขอบเขตการประเมินโครงการ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และการประเมินความพึงพอใจ  

    4.3 สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมขอบเขตการประเมินโครงการ คือ การประเมินบริบทของ
โครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการดำเนินงานของโครงการ ผลิตของโครงการ และการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 4.4 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ประเมินได้ดำเนินการดังนี้ 
   4.4.1 แบบประเมินด้านบริบทของโครงการ แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ แบบประเมินผลผลิตของโครงการ และแบบประเมินความ
พึงพอใจ หาคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื ้อหา  (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC) แล้วเลือกคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ข้อคำถามทุกข้อ 
มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

  4.4.2 ปรับปรุงแบบประเมิน แล้วนำแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากร 
คือ ผู้บริหาร และครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

  4.4.3 นำข้อมูลผลการทดลองใช้ของแบบประเมินมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก 
(Discrimination Index) รายข้อ โดยใช้วิธี Item Total Correlation และค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบ
ประเมิน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) แบบประเมินบริบทของโครงการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.80-0.98 และมีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.98 

2) แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.79-0.92 และมี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 
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3) แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.89-0.90
และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 

4) แบบประเมินผลผลิตของโครงการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.82-0.97 และมีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.99 

5) แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.70-0.92 และมีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.97 

 4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ และจัดทำเป็นแบบเก็บข้อมูล
ออนไลน์แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล แจ้งเป็นหนังสือราชการผ่านระบบ AMSS แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 5.1 การประเมินก่อนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การประเมินด้านบริบท 

และ 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  
5.2 การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ เป็นการประเมินด้านกระบวนการดำเนินการตาม

โครงการ 
 5.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การประเมินด้านผลผลิต และ

การประเมินความพึงพอใจ  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
  นำข้อมูลจากแบบประเมินที ่ผ ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วมาจัด

เรียงลำดับแบบประเมินและลงรหัส แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป ดังนี้ 

  6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage) 

  6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากแบบประเมินบริบทของโครงการ แบบประเมินปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการ แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และแบบประเมินผลผลิตของโครงการ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

  6.3 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมินในแต่ละด้าน      แปลผล
ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจต่อ
โครงการ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00    หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม/ดำเนินงาน/เห็นด้วย  
ในระดับ มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50    หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม/ดำเนินงาน/เห็นด้วย  
ในระดับ มาก 

ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50    หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม/ดำเนินงาน/เห็นด้วย  
ในระดับ ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50    หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม/ดำเนินงาน/เห็นด้วย  
ในระดับ น้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50    หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เหมาะสม/ดำเนินงาน/เห็นด้วย  
ในระดับ น้อยที่สุด 

 ใช้เกณฑ์การผ่าน โดยกำหนดคะแนนเฉลี่ยของรายการประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
(Mean ≥ 3.51) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 (S.D.≤1) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ภาพรวม พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 
4.69, S.D.=0.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.74, S.D.=0.46) 
รองลงมาคือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.71, S.D.=0.47) ด้านกระบวนการดำเนินงาน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.70, S.D.=0.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.61, S.D.=0.52) ทั้งนี้มีรายละเอียดรายข้อของแต่ละด้าน ดังนี้ ผลการ
ประเมินด้านบริบทของโครงการดังกล่าวโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.74, S.D. = 0.46) 
และทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ควรดำเนินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ผลการประเมินด้านปัจจัย
เบื้องต้นของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (Mean = 4.61, S.D. = 0.52) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (Mean = 4.71, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.66,S.D.=0.48) บุคลากรมีความพร้อมใน
การดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.64, S.D.=0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.48,S.D.=0.60) 

ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการ ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.70, S.D. = 0.47) ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกำกับ ติดตาม 
และช่วยเหลือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.73, S.D. = 0.46) รองลงมา
คือ แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที ่ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม  
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กิจกรรมเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสม และมีการประเมิน สรุป และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.71, S.D. = 0.46) ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.69, S.D. = 0.46) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชุมวางแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.66, S.D. = 0.50) และ ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ด้าน
ผลผลิตของโครงการ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 
4.71, S.D. = 0.47) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.72, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.72, S.D. = 0.47) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean 
= 4.72, S.D.=0.48) ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean=4.67,S.D.=0.48) 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.86, S.D.=0.36) รองลงมาคือ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (Mean= 4.79, S.D.=0.43) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.71, S.D.=0.47) 
และกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีว ิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (Mean= 4.71, 
S.D.=0.61) ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมสภานักเรียนดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(Mean= 4.57, S.D.=0.76) 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ควรดำเนิน
โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
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โคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และโครงการเกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนอย่างแท้จริง สอดคล้อง
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2563) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์และ
ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern) โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 
เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนทุก คนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับ ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูก
สุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพ้ืนที่

สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานตามโครงการมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความสามารถ และความร่วมมือในการดำเนินโครงการ บุคลากรทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ มี
อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ดำเนินโครงการที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563) กล่าวว่า 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกว้าง ดังนั้นการสร้างความ
ตระหนัก รูเทา่ทันและเตรียมความพรอมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต 

สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
กำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การดำเนินโครงการครั้งนี้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที ่ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม  มีการประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มีการ
ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และมีระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เหมาะสม โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเหมาะสม รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม และช่วยเหลือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ใช้
ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม (2563) กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เป็นการส่งเสริม การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
สถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับ ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ (2563) กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เรา
ควรเปลี่ยนให้ทุกๆ ที่กลายเป็นโรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียน
ตามปกต ิ

สรุปผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที ่กำหนด ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประโยชน์ต่อนักเรียน กิจกรรมการส่งเสริมช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานระบบ
การดูแลนักเรียนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสามารถช่วยนักเรียนและผู้ปกครองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กิจกรรมการต่อยอดช่วยเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมี
ความเหมาะสม ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ผลที่เกิดขึ้นกับครูบรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการ ครูดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิด
ขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สามารถดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ภูษิมา ภิญโญ
สินวัฒน์ (2563) กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุกๆ ที่กลายเป็นโรงเรียน รัฐบาล
มักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับด้วยการเรียนทางไกลรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของเด็ก และสอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์
สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม (2563) ได้ศึกษาวิจัยการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โค
วิด-19 พบว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริม การพัฒนา การ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่
เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานการณ์โควิด-19  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินราย

14



 

ข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการพัฒนาและ
ต่อยอดมาในปี พ.ศ. 2564 โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพัฒนา ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหารโรงเรียน และครู 2) ขั้นช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือ 4 ด้าน คือ การช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนรู้ การช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการดำเนิน
ชีวิต และการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข 3) ขั้นส่งเสริม ได้แก่ การส่งเสริมการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการส่งเสริมการ
ดำเนินงานป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 4) ขั้นต่อยอด ประกอบด้วย 
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมสภานักเรียนดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการใช้โปรแกรมสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาศูนย์เฉพาะกิจบริหาร
สถานณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซด์ศูนย์กลางการเรียนรู้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้องกับ ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ (2563) ที่กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ใน
หลายประเทศที่ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้านการเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียน
ทางไกลรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อม
ตามช่วงวัยของเด็ก ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” และสอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์สิงห์ชัย ฐิตธมฺโม 
(2563) ได้วิจัยการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 พบว่า การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริม การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
สถานการณ์โควิด-19  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
 1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 ควรสนับสนุนการดำเนิน

โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีศักยภาพและสามารถดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 โรงเรียนสามารถนำโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 1.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถปรับประยุกต์ใช้
โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ควรมีการประเมิน ติดตาม 

การดำเนินโครงการเสริมสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินโครงการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีประสิทธิภาพ   

2.3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 สามารถใช้
เป็นแนวทางในการประเมินโครงการของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
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   การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการประเมิน เป็น 1) ครู 2)  นักเรียน 
3) ผู้ปกครองนักเรียน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  รวมท้ังส้ิน 526 คน และปี
การศึกษา 2563 รวมท้ังส้ิน 536 คน รวมท้ังสองปีการศึกษา 1,062 คน  มีกระบวนการด าเนิน 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินระยะท่ี 1 การประเมินก่อนด าเนินการโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPPIEST  Model ด้านบริบทและด้านปัจจัย  ขั้นตอนท่ี 2  การประเมินระยะท่ี 2 การประเมินระหว่าง
ด าเนินการโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนท่ี 3 การ
ประเมินระยะท่ี 3 การประเมินหลังด าเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ด้าน
ผลผลิตและส่วนปรับขยาย เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน มีจ านวน 9 ฉบับ ทุกฉบับ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) มีค่าอยู่ระหว่าง .60 - 1.00  และ ความเช่ือมั่น (Reliability) มีค่าอยู่ระหว่าง .88 - .95 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยแบ่งเป็น 
3 ตอน ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ตอนท่ี 1 ผลการประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า ภาพรวมท้ังสอง
ปีการศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัย (Input) พบว่า ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก ตอนท่ี 2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษามีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก  ตอนท่ี 3 ผลการประเมินด้านผลผลิตและส่วนปรับขยาย พบว่า ด้านผลกระทบ  (Impact) 
พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉล่ียท้ังสองปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)พบว่า ภาพรวม
ท้ังสองปีการศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านความยั่งยืน (Sustainability)  พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉล่ียท้ัง
สองปีการศึกษาอยู่ในระดับมาก และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่า  ภาพรวมท้ังสองปี
การศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : แนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษา, รูปแบบการประเมิน CIPPIEST  Model 
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บทน า 

โลกยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวดเร็ว และยากจะคาดเดาเกิดสภาวะแวดล้อมพลิกผัน
สับสน ซับซ้อน คลุมเครือและผันผวนท่ีเรียกว่า VUCA World 1(Giles, 2018, ส่ือออนไลน์)  ท้ังในด้านสภาวะ
แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมการด าเนินชีวิตท่ีผู้คนคุ้นเคย
เปล่ียนไปรวมถึงการท่ีโซเชียลมีเดียเข้ามามีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลต่อการพฤติกรรมของ
การบริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ยังไดกลาวไววาโลกยุคนี้ คนไทย
หมกมุนกับการบริโภควัตถุและเสพส าราญจนลืมคุณคาทางจิตใจ ท าให้ระบบสังคมท่ีเคยดีงามของไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ กรมการศาสนา (2550, หน้า 5) เห็นสอดรับว่าเยาวชนห่างไกลจากหลักธรรมค า
สอนทางศาสนา ท่ีเห็นได้เด่นชัด คือ เยาวชนบางกลุ่มขาดคุณธรรม ซึ่งถ้าไม่ได้รับการอบรมส่ังสอนและปลูกฝัง
ในเรื่องคุณธรรมอย่างพอเพียงต้ังแต่เด็กแล้วจะเติบใหญ่ไปจะเป็นภาระของสังคม เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น
มาแล้ว ทุกองค์กรต่างพุ่งเป้าไปท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคน และกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานกลไกส าคัญขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา จึงมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
สอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560, หน้า ง – ฉ) ก าหนด
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  (Conceptual 
Design) ด้วยการยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมน าพระบรมราโชบาย
และก าหนดทิศทางและเป้าหมายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พระบรมราโชบายลงสู่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2560 -2562 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 4 ด้าน ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  ให้มีพื้นฐานชีวิตท่ี
มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาได้
ด าเนินการต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า ง-จ) เน้นประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของ
เด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน  และส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดนโยบายเพื่อ
ด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมตามพระบรมราโชบายของด้านการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ 
สถานศึกษาจึงต้องการบริหารกิจกรรมทุกอย่างในท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อเป้าหมายคุณภาพด้านความรู้คู่คุณธรรม 

       โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในรอบ 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (รายงานการบันทึกประชุม
ประจ าเดือนของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 – 2561) และบันทึกการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน พบว่า นักเรียนมีปัญหาขาดคุณธรรมจริยธรรม
อย่างรุนแรง ด้านความประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจเอาใจใส่ต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ ขาดความมุ่งมั่นในการท างาน ท าช้ินงานใบงานไม่ส าเร็จ ขาดทักษะการท างาน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้
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ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนไม่สามารถจะท ากิจกรรมทักษะด้านอาชีพตามท่ีครูจัด
กิจกรรมได้  ขาดการประพฤติด้านวินัยตรงต่อเวลา การแต่งกาย ขาดสัมมาคารวะ มารยาท การพูด การ
แสดงออกทางสีหน้า การมีจิตสาธาณะ ติดเกมส์ มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง มีความอยากรู้อยากเห็นอยากลอง
เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด ถูกชักจูงได้ง่ายจากรุ่นพี่ให้กระท าส่ิงท่ีไม่ดี  ขาดความรักและภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย รวมท้ังจากการสัมภาษณ์ครู และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้ความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี นักเรียนไม่ช่วยเหลืองานบ้านกับผู้ปกครอง และไม่ท าการบ้าน  ขาด
คุณธรรมมีพื้นฐานในการด ารงชีวิตท่ีจ าเป็น ขาดจิตอาสาการช่วยเหลืองานส่วนรวม และผู้ปกครองให้ความเห็น
ว่า เนื่องมาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นปู ย่า ตา ยาย เล้ียงหลานด้วยความรักและไม่ได้ให้ฝึกทักษะชีวิต
ผู้ปกครองเป็นผู้ท าให้ทุกอย่างท าให้นักเรียนท าไม่เป็น สอดรับการเหตุการณ์ปัจจุบันการใช้การส่ือทางโลกไร้
พรมแดน การรับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองต่างๆมากมายและรวดเร็ว ขาดการวิเคราะห์ไตร่ตรองข้อมูล หลงเช่ือ
และชักชวนผู้อื่นให้เห็นชอบด้วยเป็นปัญหาสืบเนื่องต่อทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และสอดคล้องกับ
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 
ปีการศึกษา 2559 -2561 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาข้ึน เพื่อจะได้วางแผนก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง
รัชกาลท่ี 10  มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2562 – 2563 และผู้ประเมินใน
ฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงเห็นว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นกิจกรรมของโรงเรียนท่ี
ต้องด าเนินการตามแผนงานของโครงการ และเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมสามารถท่ีจะด าเนินการได้ต่อเนื่อง
และเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้วางแผนด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ควบคู่ไปกับการด าเนินการของโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  โดยประยุกตใ์ช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งวิธีด าเนินการ  ออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดกรอบการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 
ปีการศึกษา 2562 
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       1 . ผู้ประเมินด าเนินการประชุมคณะครูประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  

2. ผู้ประเมินด าเนินการประชุมประจ าเดือนมกราคม 2562 ช้ีแจงการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 
ปีการศึกษา 2562 ให้คณะครูร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ก าหนดกรอบการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ปีการศึกษา 2562 (Stufflebeam, Gulickson and 
Wingate, 2002,หน้า 66 ; Stufflebeam and Shinkfield, 2007,หน้า 327 อ้างถึงใน รัตนะ บัวสนธ์, 2556,
หน้า 23-24) 

3. ผู้ประเมินได้น ากรอบการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST

Model  ปีการศึกษา 2562 ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง .60 – 
1.00  และได้ด าเนินการร่วมกับครูที่รับผิดชอบโครงการจ านวน 2 คน 

4. ผู้ประเมินและครูท่ีรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน วางแผนด าเนินการจัดท าเครื่องมือ และ
ก าหนดแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะท่ี 1 การประเมินก่อนด าเนินการตามโครงการ  ระยะท่ี 2 
การประเมินระหว่างด าเนินการตามโครงการ และระยะท่ี 3 การประเมินหลังด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ปีการศึกษา 2562  

1. ผู้ประเมินและครูท่ีรับผิดชอบโครงการ ประชุมช้ีแจง โครงการ วัตถุประสงค์กับครูทุกคน และ
จัดท าค าส่ังมอบหมายภารกิจของกิจกรรมให้กับครูทุกคน 

2. ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรมวางแผน เตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดไว้และประสานมอบหมายครูทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยตลอดปีการศึกษา 2562 

3. ผู้ประเมินก าหนดวิธีการด าเนินการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 การประเมินก่อน
ด าเนินการตามโครงการปีการศึกษา 2562 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562  ระยะท่ี 2 การประเมินระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการปีการศึกษา 2562 ภายในเดือน มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  ระยะท่ี 3 การ
ประเมินหลังด าเนินการตามโครงการปีการศึกษา 2562  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model ปีการศึกษา 2563 

     ผู้ประเมิน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 10 กิจกรรมด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อิน
มีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563 และด าเนินการประเมินโครงการตามกรอบการประเมินและเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินเช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี 2 ตลอดปีการศึกษา 2563  
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สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนตามล าดับดังนี้  
1. ผลการประเมินระยะท่ี 1 การประเมินก่อนด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม

แนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPPIEST Model ด้านบริบทและด้านปัจจัย ปีการศึกษา 2562 – 2563 แยกสรุปผล แบ่งเป็น 2 ด้าน 
ดังนี้  

     1.1 ด้านบริบท จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562  พบว่า โครงการ
ก าหนดความเป็นมาและความส าคัญความสอดคล้องเช่ือมโยงกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบาย
และจุดเน้นการจัดการศึกษาในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์
ของโครงการชัดเจน มีความเป็นไปได้ และเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามความต้องการ
จ าเป็นต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามสภาวการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียน  ก าหนด
กิจกรรม 10 กิจกรรม ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และปีการศึกษา 2563  พบว่า โครงการมีการด าเนินการปรับกิจกรรมในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรม
โครงงานคุณธรรมท าความดี มีการวางแผนให้นักเรียนทุกคนได้วิเคราะห์ตนเอง ร่วมกันสรุปประเด็นพฤติกรรม
ท่ีเป็นปัญหา และหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรม ปรับปรุงกิจกรรมสะอาดทุกพื้นท่ีหนูยินดีท าเพิ่มกิจกรรมให้
นักเรียนได้ผลัดเปล่ียนหน้าท่ีการท าความสะอาดและมีการตรวจสอบประเมินผลความสะอาด เพิ่มกิจกรรมให้
รางวัลเป็นการเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ปรับเพิ่มกิจกรรมอาชีพท่ีสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เลือกอาชีพตามความสนใจด้วยการจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
ทุกกิจกรรมปรับปรุงส่วนการตรวจสอบและประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและจากผลจาก
การประเมินด้านบริบท (Context)  ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองปีการศึกษา 

              1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูมี
ความรู้ความสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีจ านวนพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ สามารถวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมได้  แต่บางกิจกรรมมี
ลักษณะการจัดไม่เหมือนกัน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจะต้องถ่ายทอดความรู้ ขอบเขตงาน เพื่อความเข้าใจท่ี
ตรงกันและปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันต่อไป งบประมาณมีจ านวนพอเพียงต่อความต้องการใช้งานกับ
กิจกรรม ส าหรับบางกิจกรรมเช่น กิจกรรมอาชีพท่ีสนใจงบประมาณไม่เพียงพอ  ด้านวัสดุและอุปกรณ์มีความ
เหมาะสมและพอเพียงกับการใช้งานของนักเรียน และด้านอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดหรือด าเนิน
กิจกรรมเหมาะสมและเพียงพอ ส าหรับบางกิจกรรมต้องน านักเรียนไปท ากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และมีความสะดวกเหมาะสมกับกิจกรรม เช่น วัด  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ เป็นต้น  และ
ปีการศึกษา 2563  พบว่า โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองครูให้มีความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนของ   
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการมากขึ้น  มีระบบการนิเทศ ก ากับ ประเมินผล สรุปรายงาน        
การด าเนินงานปีการศึกษาท่ีผ่านมา และน าข้อท่ีควรแก้ไขมาพัฒนาปรับปรุงหรือยกเลิกในบางกิจกรรม และ
กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาวิธีการท่ีหลากหลายได้ฝึกปฏิบัติท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียนมาก
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ขึ้น  ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและจัดหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลาย และผลการ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองปีการศึกษา   

2. ผลการประเมินระยะท่ี 2 การประเมินระหว่างด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPPIEST Model ด้านกระบวนการ ปีการศึกษา 2562 – 2563 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ปีการศึกษา 
2562  พบว่า การด าเนินทุกกิจกรรมมีระบบการวางแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับกิจกรรม การจัดกิจกรรมมีกระบวนการด าเนินตามกิจกรรมท้ังในหลักสูตร เสริมหลักสูตรและ
บุรณาการในกลุ่มสาระเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาได้ 
และหากพบปัญหาและอุปสรรค มีระบบการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการวางระบบการด าเนินการท่ี
เหมาะสมต่อไป และครู ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  และปีการศึกษา 2563  พบว่า ครูที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมมีการวางแผนการปรับ
กิจกรรม โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาของการด าเนินการปีการศึกษาท่ีผ่านมา ระดม
ความคิดเห็น และร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบางกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง และประสานขอความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองได้สานต่อกิจกรรมและร่วมประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในขณะท่ีอยู่ท่ีบ้าน
ให้เกิดความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และผลการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ผลการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียน ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76.76 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียงล าดับมากท่ีสุด ดังนี้ ร่วมกิจกรรมงานต่างๆ ด้วยความ
สนุกสนานและเต็มใจ รองลงมา คือ รับฟังค าอธิบายกิจกรรมจากครู และ พูดจาสุภาพเรียบร้อยและช่วยเหลือ
ผู้อื่นอยู่เสมอ  ตามล าดับ และปีการศึกษา 2563  ผลการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน ภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 81.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียงล าดับมากท่ีสุด ดังนี้ ร่วมกิจกรรม
งานต่างๆ ด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  มีกิริยาท่าทางท่ีมุ่งมั่น
และร่วมกิจกรรมจนเสร็จส้ิน และ ท ากิจกรรมอย่างเป็นระเบียบตามขั้นตอน รองลงมา คือ รับฟังค าอธิบาย
กิจกรรมจากครู จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมพร้อมเสมอ และ ชักชวน ช่วยเหลือแนะน าเพื่อนใน
การท ากิจกรรมตามสมควร  ตามล าดับ อีกท้ังจากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ภาพรวม 
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท้ังสองปีการศึกษา   

3. ผลการประเมินระยะท่ี 3 การประเมินหลังด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPPIEST  Model ด้านผลผลิตและส่วนปรับขยาย ปีการศึกษา 2562 – 2563  

   3.1 ส่วนปรับขยาย 4.1) ผลกระทบ (Impact)  ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้  ครูสนใจติดตามการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูประเมินผลและร่วมแก้ไข พัฒนากิจกรรมและการปฏิบัติของนักเรียน ผู้ปกครอง
มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของนักเรียน มี และผู้ปกครองพร้อมให้การสนับสนุนให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามล าดับ  และปีการศึกษา 2563  ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้   ผู้ปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของ

23



นักเรียน ครูสนใจติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารได้รูปแบบการประเมินโครงการ
ท่ีชัดเจน และ  ผู้บริหารตั้งใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ     

2. ส่วนปรับขยาย 4.2) ประสิทธิผล (Effectiveness) แยก 4 ด้าน ดังนี้
               ด้านท่ี 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้  นักเรียนภูมิใจในความเป็นชาติ ร้องเพลง
ชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ รองลงมา คือ นักเรียนช่วยกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวตาม
ความสามารถ และนักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นผู้น า- ผู้ตามท่ีดี ตามล าดับ และปี
การศึกษา 2563  ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงล าดับ ดังนี้ นักเรียนช่วยกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวตามความสามารถ รองลงมา คือ นักเรียนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นผู้น า- ผู้ตามท่ีดี ตามล าดับ  

ด้านท่ี 2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรมการศึกษา 2562 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้  นักเรียนไหว้พ่อแม่ก่อนไปและกลับจาก
โรงเรียน รองลงมา คือ นักเรียนต้ังใจเรียนท าการบ้านจนส าเร็จ มี และนักเรียนรับผิดชอบต่อช้ินงานท่ีครู
มอบหมาย นักเรียนเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ และ นักเรียนรับผิดชอบต่อช้ินงานท่ีครูมอบหมาย ตามล าดับ  
และปีการศึกษา 2563 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เรียงล าดับ ดังนี้ นักเรียนต้ังใจเรียนท าการบ้านจนส าเร็จ รองลงมา คือ  นักเรียนไหว้พ่อแม่ก่อนไปและกลับจาก
โรงเรียน และ นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนและครูเมื่อมีโอกาส นักเรียนส่งงานตามก าหนดเวลา ตามล าดับ  
              ด้านท่ี 3 มีงานท า- มีอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจและส าเร็จ   
รองลงมา คือ นักเรียนมีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ในอาชีพต่างๆ นักเรียนปฏิบัติด้วยความพยายายาม รอบคอบและมี
ความสุข ตามล าดับ และปีการศึกษา 2563 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจและส าเร็จ  รองลงมา คือนักเรียน
ปฏิบัติด้วยความพยายายาม รอบคอบและมีความสุข นักเรียนมีเป้าหมายและสนใจในอาชีพต่างๆ  และ 
นักเรียนรับผิดชอบ ต่องาน สู้งาน ท างานส าเร็จ ตามล าดับ 

   ด้านท่ี 4  เป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้ นักเรียนแต่งกาย มีมารยาท มีสัมมาคารวะ  
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รองลงมา คือ นักเรียนอาสาปฏิบัติงานบ าเพ็ญประโยชน์เมื่อมีโอกาสด้วย
ความเต็มใจ  และ นักเรียนรู้จักการแบ่งปันส่ิงของ  ทรัพย์สิน  และอื่นๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น ตามล าดับ และปีการศึกษา 2563 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้ นักเรียนแต่งกาย มีมารยาท มีสัมมาคารวะ  และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  นักเรียนเต็มใจและช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงเรียน ชุมชน และสังคม นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน
ส่ิงของ  ทรัพย์สิน  และอื่นๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ตามล าดับ  

             3.3  ส่วนปรับขยาย 4.3) ความยั่งยืน (Sustainability)  พบว่า ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้  โรงเรียนวางแผน
การพัฒนาครู ส่ือ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยมากขึ้นรองรับการด าเนินการในปีถัดไป  รองลงมา 
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คือ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมปรับปรุงและแก้ไข กิจกรรมทุกเดือน ทุกภาคเรียนและ ครูผู้รับผิดขอบโครงการ/
กิจกรรมประเมินผลกิจกรรมทุกภาคเรียนและปีการศึกษา ตามล าดับ  ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมปรับปรุง
และแก้ไข กิจกรรมทุกเดือน ทุกภาคเรียน รองลงมา คือ ครูผู้รับผิดขอบโครงการ/กิจกรรมประเมินผลกิจกรรม
ทุกภาคเรียนและปีการศึกษา และ ผู้บริหารโรงเรียนก ากับ ติดตาม และ ประเมินผล ทุกสัปดาห์ และ ทุกเดือน 
ทุกภาคเรียน และทุกปีการศึกษา ตามล าดับ  

              3.4 ด้านผลผลิต 4.4) การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่า  ปีการศึกษา 2562 ภาพรวม
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้   โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานในเว็บไซด์ของโรงเรียน  รองลงมา คือ โรงเรียนสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกับชุมชน และปีการศึกษา 2563 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงล าดับ ดังนี้ โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองได้ทราบ รองลงมา คือ โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานในเว็บไซด์ของโรงเรียน และ โรงเรียนสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน  

ข้อเสนอแนะ 

        ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการท่ีโรงเรียนด าเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPPIEST Model เพื่อจะได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ชื่องานวิจัย  รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอปุถัมภ์) 

ชื่อผู้วิจัย      นางวรนิษฐา ค ายศ  

ปีการศึกษา  2562 – 2563  

บทคัดย่อ 

     รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการ สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-
R Model ประเมินและผลการใช้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา  เป็นครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 - 2563 จ านวน 738 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ านวน 9 ฉบับ ทุกฉบับ มีความ
เท่ียงตรง .80-1.0 และความเช่ือมั่น .71- .85 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า   

1. สภาพการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
พบว่า มีสภาพการบริหารงานด้านผู้บริหารขาดการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ การนิเทศ ติดตาม และก ากับไม่
ชัดเจนและต่อเนื่อง ด้านครูและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตร ขาดการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลไม่เป็นระบบ ด้านคุณภาพของนักเรียนระบบการประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
สภาพจริง และด้านการรายงานผล ไม่จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลและสรุปรายงาน และแนวทาง   
การบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R Model โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) พบว่า ผู้บริหารต้องมีระบบ
การวางแผนงาน มีการจัดท าแผน พันธกิจ เป้าหมายให้ชัดเจน จัดวางระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านครูควร
ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนระบบการบริหารจัดการช้ันเรียนมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการวัด
และประเมิน มีการประเมินผลและสรุปข้อมูลของนักเรียนเพื่อแก้ไข และร่วมกับคณะครูในการแก้ปัญหา
นักเรียนรายบุคคล   

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารด้วย3P-R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารด้วย3P-R
Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) พบว่า  โดยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

 4.. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของครูด้วย3P-R Model โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
(อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 - 2563 แยกผลเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  1)  ผลการบริหารงานรูปแบบ        
การบริหารงานวิชาการด้วย3P-R Model โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 - 2563  
ทุกด้าน พบว่า ภาพรวมค่าเฉล่ียของท้ังสองปีการศึกษาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉล่ียท่ีสูงขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนด้วย3P-R  Modelโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 - 2563 
พบว่า ภาพรวมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังสองปีการศึกษาสูงขึ้น  ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ภาพรวมมีผลการเรียนรู้ท้ังสองปีการศึกษาสูงขึ้น ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ พบว่า ภาพรวมมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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นักเรียนของปีการศึกษา 2562 มีผลการพัฒนาภาพรวมสูงขึ้น  และผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน NT และ O-NET พบว่า ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษา มีผลพัฒนาการเทียบกับต้นสังกัด (สพฐ.) สูงขึ้น
ทุกกลุ่กด้านและผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET)ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ภาพรวมทั้งสองปีการศึกษา มีผลพัฒนาการเทียบกับต้นสังกัด (สพฐ.) สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 3) ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
ต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R Model โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 - 
2563 พบว่า 1) ด้านครู ภาพรวมทั้งสองปีการศึกษา อยู่ในระดับมาก   2) ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษา อยู่ในระดับมาก  3) ด้านนักเรียน ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก   

 

บทน า 

    การปฏิรูปการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  ดังพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรท่ีได้ทรงพระราชทานเกี่ยวกับระบบการศึกษาไว้
ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ทัศนคติ ความประพฤติ ค่านิยมและคุณธรรม
ของบุคคล  เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” โลกแห่งยุคพลิกผัน VUCA ส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน คลุมเครือและไม่แน่นอน ท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา
ประเทศไทยต้องต้ังรับและมีการปรับตัวให้ทันต่อการผันผวนของโลกด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2559, หน้า ก)  

   กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน  ได้
ตระหนักถึงความส าคัญและต้ังเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความสุข ในสังคม” อีกท้ังมีนโยบายการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเป็นการจัดระบบการศึกษาให้
มีเอกภาพและกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยเน้นโรงเรียนเป็นหน่วยวางกลยุทธ์ของการจัดการศึกษา เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงต้องก าหนดนโยบายและแผนงานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับกระทรวงศึกษาธิการ 

                  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561,หน้า 8 – 20 ) ช่วงเวลาระหว่าง ปีการศึกษา 2558 – 2561  
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ปัญหาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
ขาดความเข้าใจระบบปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นและแตกต่างจากเดิม เช่น การ
เปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีท างานของผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา2) ปัญหาการขาดภาวะผู้น า
ไม่จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหามองปัญหาและวิสัยทัศน์แคบ อีกท้ังยังท างานแบบระบบราชการรวม
ศูนย์อ านาจท่ีส่วนกลางและส่ังงานแบบลดหล่ันกันลงมาเป็นช้ัน โดยค านึงระเบียบกฎเกณฑ์มากกว่าผลของงาน 
ท างานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของตนเองไปเพียงวันๆ  ไม่มีการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาปัญหาดังกล่าว
สอดคล้องกับปัญหาด้านคุณภาพของนักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้สรุป
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสังกัดเขต
พื้นท่ีจ านวนท้ังส้ิน 138 โรงเรียน (กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา, 2560) พบว่า ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 อยู่ใน
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ระดับต่ าเทียบตามเกณฑ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อีกท้ังผลการประเมินของ
สมศ.รอบท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี  5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้  (รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (2554 –2558,หน้า 9) จากปัญหาดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท้ังนี้บุคคลท่ีถูกเพ่งเล็งและกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤติมา มะโนพรม (2562,หน้า 20 -21) สรุปว่าปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนท่ีส าคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนขาดภาวะผู้น า เน้นให้มีภาวะผู้น า รู้ จักตนเอง มีระบบการ
บริหารงานอย่างโปร่งใส มีวิสัยทัศน์ ครูและบุคลากรให้ความเคารพนับถือ ศรัทธาในตัวผู้น าและปฏิบัติตาม 
พร้อมให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด และอีกบุคคลท่ีส าคัญคือครู พบว่า ครูมีปัญหา
ท่ีส าคัญ คือ มีทัศนะว่าตนเองเป็นผู้รู้มาก ขาดการวางแผนการด าเนินงาน จัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆ 
และขาดการศึกษาหาความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้  จึงเป็นผลท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้อย
คุณภาพลงจากข้อมูลและสภาพของปัญหาของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556 - 2560 
พบว่า ปัญหาท่ีเร่งด่วนจ าเป็นท่ีต้องแก้ไขเป็นเรื่องระบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับของผลสัมฤทธิ์
การเรียนของนักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ (สัมมา รธนิธย์, 2556, หน้า 96)  

          ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาโดยผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ
ท่ีต้องขับเคล่ือนระบบการบริหารท่ีเน้นคุณภาพ (ชมแข พงษ์เจริญ, 2555, หน้า 61) ต้องประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น า สร้างความเป็นผู้น าให้เกิดขึ้นกับครู วางโครงการภารกิจการบริหารงานให้
ชัดเจน และครูต้องมีระบบการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนมี
คุณภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ท้ังระบบ  จึงได้ศึกษาแนวคิดของ หลักการบริหารเชิงระบบ POLC ของ (Louis A. 
Allen,1958) เป็นการวางแผนระบบการบริหารงานหลักการท างานเชิงระบบ PDCA ของ ((Edwards 
Deming, 2004) ครูในห้องเรียนเมื่อพบว่ากระบวนการหลักไม่สามารถแก้ปัญหาของนักเรียน และศึกษา
หลักการท างานเชิงระบบ PLCของ (มนตรี แย้มกสิกร,2561) ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

           1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)      

           2. เพื่อสร้างรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย3P-R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  

           3. เพื่อประเมินรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย3P-R Modelของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  

            4. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
(อินมีอุปถัมภ์) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

             ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับแบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้  

             ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมี
อุปถัมภ์) แยกเป็น 2 ขั้น  ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมี
อุปถัมภ์)  ด าเนินการโดย  1) การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง    
2) การสัมภาษณ์ครู จ านวน 19 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน  ผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวน 173 คน และนักเรียน จ านวน 173 คน  และขั้นท่ี 2 การศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ด าเนินการโดย 1) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 2) การ
ประชุมสนทนากลุ่มกับครู จ านวน 19 คน  3) การสังเคราะห์เอกสารแนวคิดของ POLC  PDCA และPLC 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ผ่านเกณฑ์ทุก
ด้าน  
            ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง   
(อินมีอุปถัมภ์) ด าเนินการโดย  1) การยกร่างรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยน าผลจากข้อท่ี 1 มาจัดท าร่าง  2) การประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม จ านวน 9 คน  ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน  และครู สังกัดโรงเรียน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จ านวน 20 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่างรูปแบบ
บริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  
           ขั้นตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
(อินมีอุปถัมภ์) ด าเนินการโดย 1) การประเมินความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา      
2) การประเมินความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ โดยครู  เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบ
ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 
           ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชน
บ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ด าเนินการโดย  1) การศึกษาผลการบริหารงานของรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย   
3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยสอบถามครู ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน 
และ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการ
บริหารงานของรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)       
2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 2.1)ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.2)ผล
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 2.3) ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  2.4) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  โดยนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 173 คน และปีการศึกษา 
2563  จ านวน 174 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้           
3) การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมี
อุปถัมภ์) โดยสอบถามครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบบริหารงานวิชาการด้วย 3 P-R  
Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  มีค่าความเท่ียงตรง เท่ากับ.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่น 
.71 - .85 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้าน
ทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) พบว่า มีสภาพการบริหารงานด้านผู้บริหารขาดการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ ขาดการ
มอบหมายภารกิจของงานท่ีชัดเจน ขาดการก าหนดเป้าหมาย การนิเทศ ติดตาม และก ากับไม่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ด้านครูและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตร ขาดการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลไม่เป็นระบบ ด้านคุณภาพของนักเรียนระบบการประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริง และ
ด้านการรายงานผล ไม่จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประเมินและสรุปงาน และแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ด้วย 3P-R Model โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) พบว่า ผู้บริหารต้องมีระบบการวางแผนงาน มีการ
จัดท าแผน พันธกิจ เป้าหมายให้ชัดเจน จัดวางระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านครูควรต้องมีการวิเคราะห์
หลักสูตร วางแผนระบบการบริหารจัดการช้ันเรียนมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมิน มีการ
ประเมินผลและสรุปข้อมูลของนักเรียนเพื่อแก้ไข และร่วมกับคณะครูในการแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล       

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
(อินมีอุปถัมภ์) พบว่า ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วย 3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชน
บ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ประกอบด้วย  4 ข้ัน  ดังนี้  ขั้นท่ี 1 P1 - POLC จากผู้บริหารสู่ครู  ขั้นท่ี 2 P2 - PDCA 
จากครูสู่ห้องเรียน  ขั้นท่ี 3  P3 - PLCจากครูสู่นักเรียนรายบุคคล  ขั้นท่ี 4 R - Reporting สรุปรายงานผล 
และ ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารด้วย3P-R Model ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และครู  พบว่า ภาพรวม ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก  

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย
3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) โดย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู พบว่า ภาพรวม 
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก        

4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R  Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
(อินมีอุปถัมภ์) แยกสรุปผล 3 ด้านดังนี้  
              4.1 ผลการบริหารงานของรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R Modelของโรงเรียนชุมชนบ้าน
ทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ขั้นที่ 1 P1- POLC จากผู้บริหารสู่ครู ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากปีการศึกษา2562 
และมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นในปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า (Planning)  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 4 ปีและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
และคณะครู ร่วมกันระดมความคิดเห็นก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของงานวิชาการ  (Organizing)  
โรงเรียนก าหนดโครงสร้างการบริหารงานตามภารกิจของงานการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานตามภารกิจของงานการจัดการเรียนรู้   (Leading) ปี ผู้บริหารสนับสนุนครูให้มีการพัฒนาภาวะผู้น า
เพื่อเป้าหมายท่ีชัดเจน  สนับสนุนให้ครูพัฒนาบทบาทและหน้าท่ีเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายของงานวิชาการ  
(Controlling)  โรงเรียนก ากับ ติดตามเพื่อเป้าหมาย ผลการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระมีพัฒนาการสูงขึ้น   ผู้บริหาร
นิเทศงานวิชาการด้วยความเข้าใจและเป็นกัลยาณมิตร  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินผลงานวิชาการ 
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข  ขั้นที่ 2 P2-PDCA จากครูสู่ห้องเรียนภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากปี
การศึกษา2562 และมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นในปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า (Plan)  ครูวางแผนและ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า  และครูวางแผนจัดเตรียมส่ือ ใบงาน ช้ินงาน นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  
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(Do) ครูจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย 
(Check) ครูด าเนินการวัดและประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ครูตรวจข้อสอบ/ชิ้นงานด้วยตนเอง
และแจ้งผลให้นักเรียนทราบ  ครูด าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย (Act) 
ครูจัดท าข้อมูลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันทึกหลัง ครูจัดท าข้อมูลผลการเรียนรู้แยกกลุ่มนักเรียน ระดับดี 
พอใช้ และปรับปรุง    ขั้นที่ 3 P3- PLC จากครูสู่นักเรียนรายบุคคล ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากปี
การศึกษา2562 และมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นในปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูทีม PLC ก าหนด
ปัญหาผลการเรียนรู้ท่ีไม่ผ่านของนักเรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ร่วมกับทีมหาวิ ธีแก้ปัญหา ร่วมสะท้อนคิด 
เสนอแนะ ครูทีม PLC จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมใหม่ พัฒนานักเรียนท่ีไม่ผ่าน ตาม
ข้อเสนอแนะของทีมขั้นที่ 4 R - Reporting สรุปรายงานผล  โรงเรียนจัดท าข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูพัฒนาและแก้ไขนักเรียนรายบุคคล   จัดท าข้อมูลรายงานผลการบริหารงานงานวิชาการ ครูจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าสาระการเรียนรู้ ครูบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การสรุปและรายงานผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้   
            4.2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R Model  
ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาพรวมมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก   
3กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี  และเมื่อ
เทียบพัฒนาการท้ังสองปีการศึกษาพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พบว่า มีผลการพัฒนาภาพรวม
สูงขึ้นสูงสุด 2)  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  พบว่า ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษามีผลการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 3)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า ภาพรวมท้ังสองปีการศึกษามี
ผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก   4)  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ของนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ภาพรวม มีผลพัฒนาการเทียบกับต้นสังกัด (สพฐ.) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้ังสองปีการศึกษา และผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET)ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ภาพรวมมีผลพัฒนาการเทียบกับต้นสังกัด (สพฐ.) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง
สองปีการศึกษา  
          4.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและ
นักเรียนต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 3P-R  Model  ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)          
ปีการศึกษา 2562 -2563  
              1) ความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย3P-R  Model  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
(อินมีอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2562 – 2563 พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รูปแบบด าเนินงาน
ตอบสนองความต้องการโดยเห็นประโยชน์ส่วนร่วม และกิจกรรมแต่ละขั้นตอนเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง  
และด้านการปฏิบัติงานวิชาการของครู  ภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด การจัดการเรียนรู้  และการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านพฤติกรรมนักเรียน ภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ และ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมจากครูอย่างท่ัวถึง               
            2) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ต่อรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการด้วย 3P-R  Model  ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 - 2563  ด้านบรรยากาศ
การปฏิบัติงานของครู   ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีสุด ครูจัดห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบปลอดภัย
พร้อมใช้งานจัดการเรียนรู้ และ ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนหากพบมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือปัญหาอื่น 
ด้านพฤติกรรมนักเรียน  ภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  นักเรียนบอกให้ผู้ปกครองทราบว่าครูให้ท าอย่างไรจึง
จะเรียนหนังสือเก่งขึ้น  และ นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียนดีขึ้น               
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             3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการด้วย  3P-R  Model   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
(อินมีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562-2563 ภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริงของนักเรียน และ ครูใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และส่ืออย่างหลากหลาย   

 

ข้อเสนอแนะ  

          โรงเรียนควรควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาครูให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการมากข้ึน และสนับสนุนงบประมาณ 
ส่ือ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างพอเพียง 
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ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชื่อผู้วิจัย นายสาครินทร์ จันทรมณี 
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพรุบัว  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียน
บ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 81 คน ผู้วิจัย
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส ามะโน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความน่าเชื่อถือทั้งฉบับ

เท่ากับ 97.8% วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  

1. ในภาพรวมนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.51,   = 0.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่นักเรียนเห็นว่ามีระดับคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับแรก คือ ด้านอารมณ์และจิตใจ (  = 4.74,   = 0.82) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงเรียน (  = 4.62,   = 0.72) และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (  = 4.58,   = 0.78) ตามล าดับ 

ส่วนด้านที่นักเรียนเห็นว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีเป็นอันดับแรก คือ ด้านร่างกาย (  = 4.45,   = 0.89) ด้าน

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน (  = 4.43,   = 0.74) และด้านวิชาการ (  = 4.21,   = 0.95) 
2. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านร่างกาย ได้แก่ เพศหญิง การพักอาศัยของนักเรียน
กับบิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน และ
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับ
บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  บิดาและ 
/หรือมารดาถึงแก่กรรม และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับบิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง และสถานภาพสมรสของบิดามารดา
ที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน ด้านวิชาการ ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับบิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่ง สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของบิดา อาชีพ
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ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของมารดา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5 ,001 – 10,000 บาท และรายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว 10,001 บาทขึ้นไป ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับบิดาและ
มารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  บิดาและ/หรือมารดา
ถึงแก่กรรม และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
ในโรงเรียน ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับบิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง สถานภาพสมรสของ
บิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5 ,001 – 
10,000 บาท 

จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ามีเพียง 2 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนฯ ทุกด้าน ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับบิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง และ
สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาแยกกันอยู่/แยกทางกัน ส่วนเพศหญิงเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ ด้านร่างกาย และอาชีพของบิดาและมารดาที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ ด้านวิชาการ 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตนักเรียน 
 
บทน า 

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน 
การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเป็นอย่างมาก  
ในขณะที่ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ระบุว่า
ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) จากปัญหาต่างๆ มากมายที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจึงต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาคน
ในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยถือเป็นประเด็น ส าคัญอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นคนดี 
มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตรงกับหลักการส าคัญของของแผนพัฒนาฯ ในการยึด  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ว่ามุ่งสร้างให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย 
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม การพัฒนา
ประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชน โดยองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้คนมีศักยภาพ
สูงสุดคือ “การได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพของคน 
ดังค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ” (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2558)  
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้จะมีรายงานจ านวนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) ลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี 
(กรมการปกครอง, 2562) แต่กลับพบว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กมีจ านวนมากขึ้นหลายสาเหตุเชื่อมโยงกับ
ความยากจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กกลายเป็นเด็กเร่ร่อน เด็กยากจน เด็กนอกระบบโรงเรียน เด็กขาดสารอาหาร 
ต้องรับภาระในการหาเลี้ยงชีพครอบครัว เกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็กและโสเภณีเด็ก แต่ภายหลังประเด็นปัญหา
มีความหลากหลายมากขึ้น ความยากจนยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา ในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้เข้ามา
มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยีและความเป็นเมืองส่งผลให้พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกน้อยลง 
สร้างความซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กติดยาเสพติด ติดเกมส์ ทารกถูกทอดทิ้ง 
ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น ปัจจุบันเด็กเข้าสู่วงจรของปัญหามักหาทางออกจากวงจรปัญหาได้ยาก เกิดปัญหาเด็ก
กระท าผิดซ้ าและเติบโตไปพร้อมกับการกระท ารุนแรง เด็กที่เข้าสู่วงจรปัญหาไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของการกระท าผิด
เทา่นั้น แต่ในหลายปัญหาพบว่ามีเด็กเป็นผู้กระท าความผิดซึ่งมีจ านวนเพ่ิมข้ึน (นพรดา ค าชื่นวงศ์, 2563) 

จากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว  ซึ่งเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งในอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 81 คน โดยมีครูผู้สอน จ านวน 
4 คน ทั้งนี้เป็นนักเรียนยากจนตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประมาณ 52 คน ซึ่งคิดเป็น
ประมาณ 64% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพิจารณาจากนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 
3,000 บาท/เดือน ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง เช่น บิดาและมารดาแยกทางกัน ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สูงวัยอายุ
เกิน 60 ปีที่ต้องดูแล และสภาพบ้านช ารุดทรุดโทรม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางไปในการวางแผน 
ส่งเสริม และปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานสว่นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักเรยีน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 81 คน ทั้งนี้เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนไม่
มาก จึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา บุคคลที่นักเรียน
พักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ของครอบครัว 
 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 
2) ด้านอารมณ์และจิตใจ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 4) ด้านวิชาการ 5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับครู และ 6) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส ามะโน (Census) โดยให้ครูประจ าชั้นในแต่ละชั้นปี
เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการอภิปรายผลการวิจัยต่อไป 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด 

ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักเรียน ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 

บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย สถานภาพสมรสของบิดามารดา อาชีพบิดา อาชีพมารดาและรายได้ของครอบครัว 
มีลักษณะเป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์
และจิตใจ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 4) ด้านวิชาการ 5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และ 6) ด้าน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ได้แก่ 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 

5. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค านวณได้ 0.978  

39



 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
 2. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยใช้การถดถอย

เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จ านวน 81 คน เป็นเพศชาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 56.79 
เป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.21 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.86 ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.05 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.88 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ
บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18 สถานภาพสมรสของบิดาและ
มารดาส่วนใหญ่แยกกันอยู่/แยกทางกัน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 56.79 อาชีพของบิดาส่วนใหญ่คืออาชีพ
เกษตรกร จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 79.01 อาชีพของมารดาส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกร จ านวน 53 คนคิดเป็น
ร้อยละ 65.43 และส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนของครอบครัวต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ า เภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมเห็นว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.51,   = 0.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่นักเรียนเห็นว่ามีระดับคณุภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับแรก คือ ด้านอารมณ์และจิตใจ (  = 4.74, 

  = 0.82) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (  = 4.62,   = 0.72) และด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักเรียนกับครู (  = 4.58,   = 0.78) ตามล าดับ ส่วนด้านที่นักเรียนเห็นว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีเป็นอันดับแรก 

คือ ด้านร่างกาย (  = 4.45,   = 0.89) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน (  = 4.43,   = 0.74) 

และด้านวิชาการ (  = 4.21,   = 0.95) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คุณภาพชีวิต     ระดับคุณภาพชีวิต 
1. ด้านร่างกาย 4.45 0.89 ดี 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 4.74 0.82 ดีมาก 
3. ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 4.62 0.72 ดีมาก 
4. ด้านวิชาการ 4.21 0.95 ดี 
5. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 4.58 0.78 ดีมาก 
6. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 4.43 0.74 ดี 

รวม 4.51 0.83 ดีมาก 
 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านร่างกาย พบว่า มี 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ เพศหญิง การพักอาศัยกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา สถานภาพสมรส
ของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ในขณะที่ตัวแปร
อ่ืนๆ ได้แก่ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 

อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านร่างกาย 
ตัวแปร b SEb T 

(ค่าคงที่) 53.645 0.754 71.108 
เพศ    

ชาย (กลุ่มอ้างอิง)    
    หญิง  -1.241 0.900 -1.379* 
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย    

บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง (กลุ่มอ้างอิง)    
บุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่บิดา/มารดา -1.736 1.362 -1.274* 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา    
อยู่ด้วยกัน (กลุ่มอ้างอิง)    
แยกกันอยู่/แยกทางกัน -1.169 1.306 -0.896* 
บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม -1.645 2.209 -0.745 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ตัวแปร b SEb T 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว (บาท)    
ต่ ากว่า 5,000 บาท (กลุ่มอ้างอิง)    
5,001 – 10,000 บาท  -1.078 1.181 -0.912* 
10,001 ขึ้นไป 2.355 2.209 1.066 

R2 = 0.571 S.E. of Regression = 0.393 
F-test = 0.928 P - value = 0.030 

* P-value   0.05 
 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านอารมณ์และจิตใจ พบว่า มี 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การพักอาศัยกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา สถานภาพสมรส
ของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 
10,000 บาท ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา ไม่มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 

อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวแปร b SEb T 

(ค่าคงที่) 61.466 1.142 53.814 
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย    

บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง (กลุ่มอ้างอิง)    
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา -3.021 2.062 -1.465* 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา    
อยู่ด้วยกัน (กลุ่มอ้างอิง)    
แยกกันอยู่/แยกทางกัน -1.151 1.808 -0.636* 
บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม -14.67 2.433 -0.603* 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ตัวแปร b SEb T 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว (บาท)    
ต่ ากว่า 5,000 บาท (กลุ่มอ้างอิง)    
5,001 – 10,000 บาท  -1.802 1.977 -0.912* 
10,001 ขึ้นไป 2.466 3.345 0.737   

R2 = 0.409 S.E. of Regression = 0.074 
F-test = 1.803 P - value = 0.041 

* P-value   0.05 
 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การพักอาศัยกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา และสถานภาพ
สมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา อาชีพของ
บิดา อาชีพของมารดา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ไม่มีระดบันัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 

อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ตัวแปร b SEb T 

(ค่าคงที่)    0.708 84.890 
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย    

บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง (กลุ่มอ้างอิง)    
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา -1.230 0.844 -1.457* 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา    
อยู่ด้วยกัน (กลุ่มอ้างอิง)    
แยกกันอยู่/แยกทางกัน -0.221 1.121 -0.197* 
บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม -2.443 1.108 1.407 

R2 = 0.675 S.E. of Regression = 3.374 
F-test = 7.524 P - value = 0.000 

* P-value   0.05 
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6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ พบว่า มี 6 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การพักอาศัยกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา และสถานภาพสมรสของ
บิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของบิดา อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของมารดา 
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 10,001 บาทขึ้นไป ในขณะที่
ตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านวิชาการ 

ตัวแปร b SEb T 
(ค่าคงที่) 46.701 1.214 38.469 
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 

บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง (กลุ่มอ้างอิง) 
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา -2.138 1.448 -1.476* 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
อยู่ด้วยกัน (กลุ่มอ้างอิง) 
แยกกันอยู่/แยกทางกัน -1.778 1.922 -0.925* 
บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม -0.630 2.101 -0.244 

อาชีพบิดา 
รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (กลุ่มอ้างอิง) 
เกษตรกรรม 0.063 2.101 0.030 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.299 3.555 0.928* 

อาชีพมารดา 
รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (กลุ่มอ้างอิง) 
เกษตรกรรม -1.701 3.555 -0.478 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.389 1.901 2.309* 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว (บาท) 
ต่ ากว่า 5,000 บาท (กลุ่มอ้างอิง) 
5,001 – 10,000 บาท  -1.468 2.192 -0.670* 
10,001 ขึ้นไป 2.916 2.073 1.407* 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ตัวแปร b SEb T 

R2 = 0.734 S.E. of Regression = 5.787 
F-test = 1.462 P - value = 0.015 

* P-value   0.05

7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู พบว่า มี 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การพักอาศัยกับบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา 
สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และรายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา อาชีพของบิดา และ
อาชีพของมารดา ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 

ตัวแปร b SEb T 
(ค่าคงที่) 49.755 0.926 53.724 
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 

บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง (กลุ่มอ้างอิง) 
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา -3.145 1.672 -1.880* 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
อยู่ด้วยกัน (กลุ่มอ้างอิง) 
แยกกันอยู่/แยกทางกัน -1.921 1.466 -1.310* 
บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม -4.083 1.972 -2.070* 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว (บาท) 
ต่ ากว่า 5,000 บาท (กลุ่มอ้างอิง) 
5,001 – 10,000 บาท  -2.822 1.603 -1.760* 
10,001 ขึ้นไป 3.755 2.712 1.385 

R2 = 0.548 S.E. of Regression = 4.414 
F-test = 2.383 P - value = 0.024 

* P-value   0.05
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8. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน พบว่า มี 4 ตัวแปรที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การพักอาศัยกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่
บิดา/มารดา สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แยกกันอยู่/แยกทางกัน  บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และรายได้
ต่อเดือนของครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา อาชีพของ
บิดา และอาชีพของมารดา ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรยีนบ้านพรุบัว 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนในโรงเรียน 

ตัวแปร b SEb T 
(ค่าคงที่) 60.544 1.030 58.806 
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย    

บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง (กลุ่มอ้างอิง)    
บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา -3.735 1.859 -2.009* 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา    
อยู่ด้วยกัน (กลุ่มอ้างอิง)    
แยกกันอยู่/แยกทางกัน -0.207 1.630 -0.127* 
บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม -1.343 2.193 -0.612* 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว (บาท)    
ต่ ากว่า 5,000 บาท (กลุ่มอ้างอิง)    
5,001 – 10,000 บาท  -0.080 1.612 -0.049* 
10,001 ขึ้นไป 2.544 3.105 0.844 

R2 = 0.509 S.E. of Regression = 4.907 
F-test = 3.144 P - value = 0.004 

* P-value   0.05 
 

9. ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ามีเพียง 2 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกด้าน ได้แก่ การพักอาศัยของนักเรียนกับ
บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง และสถานภาพสมรสของบิดาและมารดาแยกกันอยู่/แยกทางกัน ส่วน
เพศหญิงเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ ด้านร่างกาย และ
อาชีพของบิดาและมารดาที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนฯ ด้านวิชาการ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 สรุปปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุบัว อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตัวแปร 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์

และจิตใจ 

ด้าน 
สิ่งแวดล้อม

ภายในโรงเรียน 

ด้าน
วิชาการ 

ด้าน
สัมพันธภาพ

ระหว่าง
นักเรียนกับครู 

ด้าน 
สัมพันธภาพ

ระหว่างนักเรียน 
กับเพื่อนในโรงเรียน 

เพศ 
หญิง * 

บุคคลที่นักเรียนอาศัย
อยู่ด้วย 

บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่
บิดา/มารดา 

* * * * * * 

สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา 

แยกกันอยู่/แยกทางกนั 
บิดาและ/หรือมารดา

ถึงแก่กรรม 

* * 
* 

* * * 
* 

* 
* 

อาชีพบิดา 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ * 

อาชีพมารดา 
ข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ * 

รายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว (บาท) 

5,001 – 10,000 
10,001 ขึ้นไป 

* * * 
* 

* * 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากการวิจัยพบว่ามี 2 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน

ทุกด้าน คือ บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย และสถานภาพสมรสของบิดามารดา ดังนั้นโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ควรช่วยกันรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักหรือสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นภายในครอบครัว เช่น 
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การจัดนิทรรศการสายสัมพันธ์ในครอบครัว การใช้สื่อต่างๆในการโฆษณาให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสายใย
รักภายในครอบครัว เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือศึกษาประชากร และ
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน เช่น ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา การสนับสนุนทางสังคม การเลือกคบเพ่ือน เป็นต้น 
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ช่ือเร่ือง   รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวม 
               โรงเรียนบา้นหนองแหยง่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3                    
ช่ือผูว้จิยั  นางสาวอรทยั ศิริลกัษณ์ 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองแหยง่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
                 เชียงราย เขต 3  

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการ        

บทคดัย่อ 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินบริบท
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและส่วนขยายผลผลิตของโครงการด้านผลกระทบ ประสิทธิผล 
ความย ัง่ยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model 
ประชากรท่ีใชใ้นการประเมิน มีจ านวนทั้งส้ิน 54 คน ประกอบดว้ย ครูจ านวน 7 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นผูแ้ทนจากชุมชน จ านวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง          
ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 20 คน และผูป้กครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ถึงชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการประเมิน พบวา่ 
1. ด้านบริบท พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผู ป้กครอง  ชุมชนเห็น

ความส าคญัในการจดัการศึกษาเรียนรวมให้กบันกัเรียน รองลงมาคือบุคลากรมีประสบการณ์
และมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ และโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนท่ีมีนกัเรียนท่ีจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการศึกษาเรียนรวม  

2. ด้านปัจจยัน าเขา้ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการอบรมนกัเรียนทัว่ไปให้มี
ความรู้เก่ียวกบัความพิการแต่ละประเภทและทกัษะการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
ตลอดจนการอยู ่ร่วมกนัในสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล รองลงมา คือ การอบรม
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษให้มีความรู้เก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล การอยู่ร่วมกนัใน
สังคม การรู้คุณค่าในตนเอง การตดัสินใจด้วยตนเองและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และครูมี
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการศึกษาเรียนรวม  

3. ด ้านกระบวนการ  พบว ่า  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยก ารส่ ง เส ริม ให้
นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดร่้วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชน รองลงมา 
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คือ การจดัเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก โดยใหน้ัง่เรียนบนรถวลีแชร์ของตนเอง  ใหน้กัเรียน 
ใช้ห้องน ้ าคนพิการและให้นกัเรียนเรียนเรียนรู้จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผูบ้ริหารมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

4. ดา้นผลผลิต โดยมีการประเมินส่วนขยายผลผลิตแต่ละดา้น ดงัน้ี
 4.1 ดา้นผลกระทบ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัเรียนมีความห่วงใย

เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัเกี่ยวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุมชนเขา้ใจและยอมรับการจดั
การศึกษาเรียนรวม และนกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 4.2 ดา้นประสิทธิผล พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยนกัเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมเหมาะสมตามศักยภาพ รองลงมาคือ นักเรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องตามศักยภาพ
ของนักเ รียนที่มีความต ้องการพิเศษแต่ละบุคคล และโรงเ รียนได้รับความไวว้างใจจาก
ผูป้กครอง ส่งนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมารับการศึกษา  

  ---4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการตาม 
ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยโครงการส่งเสริมใหน้กัเรียนเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พี่
ช่วยนอ้ง โครงการท าให้นกัเรียนรู้จกัความแตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถอยู่ร่วมกนัได ้และ
โครงการส่งเสริมให้ครู ผูป้กครอง ชุมชนและองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจดั
การศึกษาเรียนรวม  

  4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการตาม 
ความคิดเห็นของผูป้กครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยผูป้กครองพึงพอใจต่อ 
ความประพฤติโดยรวมของนกัเรียน รองลงมา คือ ผูป้กครองพึงพอใจต่อความมัน่ใจในตนเอง กลา้
แสดงออกของนกัเรียน และผูป้กครองพึงพอใจต่อความรับผดิชอบในการเรียนของนกัเรียน  

  4.2.3 ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการตาม 
ความคิดเห็นของนกัเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยนกัเรียนพึงพอใจต่อกิจกรรม
ดา้นสภาพแวดลอ้ม นกัเรียนมีความสุขจากการเขา้ร่วมโครงการ และนกัเรียนพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นนกัเรียน  

 4.3 ด้านความย ัง่ยืน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยโครงการเกิด
ประโยชน์กบันกัเรียนและชุมชน โครงการสนองต่อความตอ้งการของ นักเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน และโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง   
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 4.4 ดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยนกัเรียนสามารถ
เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติัตนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างแก่ผู อ่ื้นได้ โรงเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน และนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัการศึกษาเรียนรวมได ้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม
โรงเรียนบา้นหนองแหย่ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดว้ยรูปแบบ
การประเมิน CIPPIEST Model ในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวทุ้กประการ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ขอ้มูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินโครงการ
หรือพฒันาโครงการอ่ืน ๆ ในอนาคต ครูสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันานักเรียน
ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล ที่ส าคญัยิ่งคือนักเรียนที่มีความตอ้งการ
พิเศษได ้รับโอกาสทางการศึกษาและการพฒันาศกัยภาพทดัเทียมกบัน ัก เ รียนทัว่ไป มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตร นอกจากนั้นแล้วชุมชนและผูป้กครองเขา้ใจและให้
การสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน ดงันั้นจึงถือได้ว่า
การด าเนินโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ก่อให้เกิดประโยชน์กบัสถานศึกษา ชุมชน 
ผูป้กครองและนักเรียน 

ค ำส ำคัญ : การประเมินโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหยง่ 
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บทน ำ 
 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ท่ีรัฐตอ้งจดัใหเ้พื่อพฒันาคนไทยทุกช่วงวยั 

ให้มีความเจริญงอกงามทุกดา้น เพื่อเป็นตน้ทุนทางปัญญาท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะ  คุณลกัษณะ 
และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพและการด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างเป็นสุข            
อนัจะน าไปสู่เสถียรภาพและความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติท่ีตอ้งพฒันาให้เจริญกา้วหน้า 
ทดัเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษ 
ท่ี 21 ดงันั้น เพื่อพฒันาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 - 2579 เพื่อใชเ้ป็นแผนยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจดัการศึกษาใหค้นไทย
ทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิทางการศึกษา 
ดังน้ี ข้อ 1 ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทัว่ถึง (Access) มี
เป้าหมายท่ีส าคัญคือ ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้ งแต่ปฐมวยัถึง
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ขอ้ 2 ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บ
บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) เป้าหมาย คือ ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย         
ทั้งกลุ่มปกติ ผูมี้ความสามารถพิเศษ ผูมี้ความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาสและผูมี้             
ภูมิหลงัทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไดรั้บโอกาสและการบริการทางการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม และในขอ้ 3 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ
ขีดความสามารถและเต็มตามศกัยภาพ (Quality) มีเป้าหมายคือประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ ทกัษะ ความรู้ และสมรรถนะของแต่ละ
บุคคลให้เป็นไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนพึงมี (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

 ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัของการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการจนกระทัง่มีกฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ คือ พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในทุกระดบั มีบทบญัญติั มาตรา 5 
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดงัน้ี (1) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอ  านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ              
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
บุคคลนั้น (3) ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
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ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรา 8 ระบุไวว้่า ให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดัท  าแผน 
การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการและตอ้งมี
การปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ก าหนดในประกาศกระทรวง วรรคสามให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบ
สนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ๆส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ วรรค 5 
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) 

 โรงเรียนบา้นหนองแหยง่ ตั้งอยูเ่ลขที่ 130 หมู่ที่ 7 บา้นหนองแหยง่ ต าบลแม่ค  า อ าเภอ 
แม่จนั จงัหวดัเชียงราย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จดัการศึกษา
ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ในชนบท ห่างจาก 
ตวัจงัหวดัเชียงรายประมาณ 50 กิโลเมตร โรงเรียนมีเขตพื้นท่ีบริการ 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นหนองแหยง่ 
บา้นเวยีงสาและบา้นปางพระราชทานส่ีพนัไร่ จากการสอบถามผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของ
ชุมชนและการศึกษาของประชากร ทราบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร หรือ
รับจา้ง มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ระดบัการศึกษาของประชากรรุ่นปู่ย่า ตายาย ส่วนใหญ่จบชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือไม่ไดรั้บการศึกษา ส่วนการศึกษาของประชากรรุ่นลูกหลานไดรั้บการส่งเสริม
ให้เรียนหนงัสืออย่างนอ้ยถึงจบการศึกษาภาคบงัคบัจนถึงระดบัปริญญา หมู่บา้นหนองแหยง่เป็น
ชุมชนมีวิถีชีวติท่ีเรียบง่ายตามวิถีของชาวชนบท มีความสงบสุข มีการรักษาและอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประชาชนมีความขยนัในการท ามาหากิน อยู่ร่วมกนัอย่างเอ้ืออาทร และมี     
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นคนดั้งเดิมของหมู่บา้นและมีประชากร
จากต่างถ่ินหรือจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้น ร้อยละ 20 ประกอบกบัประชากรในเขต
พื้นท่ีบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบา้น จึงท าให้มีความหลากหลายของ
ประชากรดา้นเช้ือชาติ วฒันธรรม ความเป็นอยู ่ฐานะทางสังคมและสุขภาวะ เป็นปกติของทุกสังคม 
ท่ีจะมีความหลากหลายของประชากรในสังคมนั้น ๆ จะมีทั้งสภาพร่างกายที่ปกติและมีบางส่วนท่ี    
มีความบกพร่องในบางดา้น เช่น ดา้นสภาพร่างกาย ดา้นสติปัญญา การเรียนรู้ หรือดา้นพฤติกรรม 
เช่นเดียวกบัสังคมของหมู่บา้นหนองแหย่งและหมู่บา้นเขตบริการของโรงเรียนท่ีมีสภาพดงักล่าว 
โรงเรียนบา้นหนองแหยง่ไดด้ าเนินงานสนองตอบนโยบายของตน้สังกดัดา้นการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ จากประวติัการจดัการศึกษาของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนบา้นหนองแหยง่จดั
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มาตั้งแต่ พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลาต่อเน่ืองกว่า 

53



 

20 ปี อีกทั้งตามข้อมูลในระบบบริหารจดัการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (Special Education 
Technology : SET)  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบา้นหนองแหยง่ มีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้น  
ต่าง ๆ เรียนรวมทั้งหมด 18 คน จากนกัเรียนทั้งหมด 50 คน ใน 3 ประเภทความพกิาร ไดแ้ก่ บุคคลท่ี 
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จ านวน 3 คน บุคคลออทิสติก จ านวน 
1 คน และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ  านวน 14 คน 

 ดงันั้น ผูป้ระเมินในฐานะท่ีเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน มีหนา้ท่ีบริหารและจดัการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553 ให้ผูมี้ความตอ้งการพิเศษได้รับสิทธิ โอกาส และ  
ความเสมอภาคในการศึกษา จึงไดร่้วมมือกบัคณะครู ผูป้กครองนกัเรียน ผูน้ าชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการวางแผนเพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันานักเรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ ทกัษะ ความรู้ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้
เป็นไปไดไ้กลท่ีสุดเท่าท่ีศกัยภาพและความสามารถของแต่ละคนพึงมี โดยก าหนดวิสัยทศัน์การจดั
การศึกษาของโรงเรียน ไว้ว่าโรงเรียนบา้นหนองแหย่งจะพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มี
ความสุข ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนทุกประเภท บริหารจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

จากหลกัการ แนวคิด และสภาพบริบทของโรงเรียนดงักล่าว โรงเรียนบา้นหนองแหย่ง 
จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนบา้นหนองแหยง่ข้ึน โดยมุ่งเนน้
การพฒันานักเรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข โดยจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ และส่งเสริมให้ได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการศึกษา
พิเศษ กระบวนการจดัการเรียนรวมให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม ส่งเสริมนักเรียนที่มี      
ความตอ้งการพิเศษเรียนรวมไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละคนอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเผยแพร่น าเสนอผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาเรียนรวม 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาพิเศษ ซ่ึงโครงการน้ีไดเ้ร่ิม
ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนจดัการศึกษาแก่ผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษไดรั้บการศึกษาตามสิทธิ ผูป้ระเมินในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ี
บริหารโครงการ นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการเห็นวา่ หากตอ้งการ
ให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย

54



 

ตามท่ีคาดหวงั จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินโครงการอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการประเมินผลโครงการ
นั้น เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีช่วยให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการและในการประเมินคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดเ้ลือกใชรู้ปแบบ
การประ เ มิน  CIPPIEST (CIPPIEST Evaluation Model)  ของแด เ นียล  สตัฟ เ ฟิล บีม  (Daniel  
Stufflebeam) ซ่ึงแดเนียล สตฟัเฟิลบีม เป็นนักประเมินบุคคลส าคญัในวงวิชาชีพการประเมิน ได้
พัฒนารูปแบบการประเมินอันเป็นท่ี รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ารูปแบบประเมินซิป (CIPP 
Evaluation Model) และไดถู้กน ามาใชใ้นการประเมินโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
โครงการทางการศึกษาในประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ดีการใชรู้ปแบบการประเมินซิป ในวงวิชาการ
ของไทยยงัมีมโนทศัน์การใช้ท่ีคลาดเคล่ือนอยู่มากประการหน่ึง กบัอีกประการหน่ึงนั้นปัจจุบนั
น้ีสตฟัเฟิลบีมและชิงคฟี์ล (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) ไดมี้การปรับพฒันารูปแบบการ
ประเมิน CIPP เป็น CIPPIEST  แลว้ การใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ท่ีแบ่งการประเมินออกเป็น       
4 ดา้น คือ บริบท (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ส่วน
รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ ส่วนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยาย          
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมิน 
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความย ัง่ยืน (Sustainability Evaluation) และ
การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) (รัตนะ บวัสน, 2556) ดงันั้น การ
ประเมินแบบ CIPPIEST Model มีประโยชน์ในด้านความครอบคลุมในทุกประเด็น ตั้ งแต่เร่ิม
วตัถุประสงค์ของโครงการ จนกระทัง่ความย ัง่ยืนของโครงการ ซ่ึงสามารถน าไปประกอบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารได้เป็นอยา่งดี และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงและพฒันาโครงการ
ใหเ้ป็นตน้แบบส าหรับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการน ารูปแบบของโครงการดงักล่าวไปปรับใช ้ 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว จึงสนใจที่จะท าการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อจะศึกษาผลการด าเนินงานโครงการว่า เป็นไปตามวตัถุประสงค์
มากนอ้ยเพียงใด มีแนวทางใดบา้งท่ีจะสามารถส่งเสริมความส าเร็จของโครงการและน าขอ้มูลท่ีได้
น ามาปรับปรุง แกไ้ข พฒันาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียน
บา้นหนองแหยง่ ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรประเมนิโครงกำร 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
วตัถุประสงค์เฉพำะ 
1.  เพื่อประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation)
2.  เพื่อประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation)
3.  เพื่อประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation)
4.  เพื่อประเมินส่วนขยายผลผลิต(Product Evaluation) ด้านผลกระทบ (Impact

Evaluation)  ด้ า นป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ( Effectiveness Evaluation)  แ ล ะ ด้ า น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ส่ ง ต่ อ 
(Transportability Evaluation) 

วธิีกำรประเมนิ 
การประเมินโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง มีวิธี 

การประเมิน ดงัน้ี 
1.  การประเมินดา้นบริบท ใชว้ิธีการสอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม

คือ ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์
ในการเขียนและพิจารณาโครงการต่าง ๆ   

2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  ใช้วิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม  ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการเขียนและพิจารณาโครงการต่าง ๆ  

3.  การประเมินดา้นกระบวนการ  ใชว้ิธีการสอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม
คือ ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นผูร่้วมด าเนินงานโครงการ 

4. การประเมินดา้นผลผลิต เป็นการประเมินในส่วนขยายผลผลิตโครงการ 4 ดา้น ดงัน้ี
4.1 ด้านผลกระทบ ใช้วิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม  ผู ้ตอบแบบสอบถาม คือ

ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นผูเ้ขา้ร่วมด าเนินงานโครงการ และ
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผลการด าเนินงานโครงการ 
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 4.2  ด้านประสิทธิผล ใช้วิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม คือ  
ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองและนักเรียน เน่ืองจากเป็นผูเ้ข้าร่วม
ด าเนินงานโครงการและสะทอ้นผลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ   

 4.3  ด้านค ว า ม ย ั ง่ ย ืน  ใ ช ้ว ิธ ีก า ร สอบถ า ม โด ย ใ ช ้แ บบสอบถ า ม  ผู ต้ อ บ
แบบสอบถาม คือ ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นผูเ้ข้าร่วม
ด าเนินงานโครงการ   

4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ใช้วิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม ผูต้อบ
แบบสอบถาม คือ ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นผูเ้ขา้ร่วม
ด าเนินงานโครงการ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม จ าแนก
ออกเป็น 4 ส่วน ตามรูปแบบของการประเมินของ CIPPIEST  Model ดงัน้ี 

1. ประเมินบริบท เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
บริบทของโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ส าหรับครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. ประเมินปัจจยัน าเขา้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ของโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ส าหรับครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. ประเมินกระบวนการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ส าหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4.  ประเมินผลผลิต เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
ส่วนขยายผลผลิตของโครงการ ดงัน้ี 

 4.1  ผลกระทบโครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลกระทบของโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ส าหรับ
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 4.2  ประสิทธิผลโครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  คือแบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิผลของโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ส าหรับ
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 
ระดบั ส าหรับผูป้กครองและนกัเรียน  
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 4.3  ความย ัง่ยนืโครงการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
เก่ียวกบัความย ัง่ยืนของโครงการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ส าหรับครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 4.4  การถ่ายทอดส่งต่อโครงการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน คือ แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการถ่ายทอดส่งต่อโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ส าหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการดา้นบริบท  
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและการประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองและนักเรียน เป็นเคร่ืองมือแบบเดียวกนัคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จึงมีการสร้างและหาคุณภาพดว้ยวธีิการเดียวกนั ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหยง่ 

2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง  ๆ ที ่เ กี ่ยวขอ้งกบัการประเมินโครงการตาม
รูปแบบ CIPPIEST Model น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบและรูปแบบเคร่ืองมือในการ
ประเมินโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหยง่ คร้ังน้ี 

3.  ศึกษาคน้ควา้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4.  วเิคราะห์ประเด็นการประเมินและก าหนดเกณฑก์ารผา่นการประเมิน
5.  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั

ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวม
โรงเรียนบา้นหนองแหย่ง คือ ดา้นบริบท ด้านปัจจยัน าเขา้ ด้านกระบวนการและส่วนขยายของ
ผลผลิต ดา้นผลกระทบ ประสิทธิผล ความย ัง่ยืนและการถ่ายทอดส่งต่อ ส าหรับครูผูส้อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

7.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองและนกัเรียนท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
การจดัการศึกษาเรียนรวมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั 

8.  ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์และก าหนดรายการท่ีจะประเมินแต่ละดา้น
ของโครงการ ดงัน้ี 

8.1  รายการประเมินดา้นบริบทของโครงการ จ านวน 7 ขอ้ 
8.2  รายการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ จ านวน 7 ขอ้ 

58



 

8.3  รายการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ จ านวน 8 ขอ้ 
8.4  รายการประเมินส่วนขยายผลผลิต ดา้นผลกระทบ จ านวน 7 ขอ้   
8.5  รายการประเมินส่วนขยายผลผลิต ดา้นประสิทธิผล จ านวน 5 ขอ้  
 --- 8.5.1 รายการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการของครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 6 ขอ้ 
 --- 8.5.2 รายการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการของผูป้กครอง  จ านวน 6 ขอ้ 
 --- 8.5.3 รายการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการของนกัเรียน  จ านวน 7 ขอ้ 
8.6 รายการประเมินส่วนขยายผลผลิต ดา้นความย ัง่ยนื จ  านวน 3 ขอ้   
8.7 รายการประเมินส่วนขยายผลผลิต ดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ จ านวน 3 ขอ้  

9. น ารายการท่ีได ้มาจดักลุ่มหรือหมวดหมู่ โดยแยกเคร่ืองมือได ้ดงัน้ี
9.1  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบริบท ปัจจยัน าเข้าและด้านกระบวนการ

ด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 ชุด 

 9.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนขยายผลผลิตของโครงการส่งเสริมการจดั
การศึกษาเรียนรวม ส าหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครองนักเรียนและนักเรียน 
ประกอบดว้ย 

  9.2.1  แบบสอบถามดา้นผลกระทบ ประสิทธิผล ความย ัง่ยืนและการถ่ายทอดส่งต่อ 
ส าหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 ชุด 

  9.2.2  แบบสอบถามประสิทธิผล ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส าหรับครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 ชุด  

  9.2.3  แบบสอบถามประสิทธิผลด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส าหรับ
ผูป้กครอง จ านวน 20 ชุด 

9.2.4 แบบสอบถามประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส าหรับนกัเรียน 
จ านวน 20 ชุด 

10. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ของความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

11. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ มาคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีระดบั
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป มาท าการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นความเหมาะสมของจ านวนค าถาม ประเด็นของขอ้ความ ความสอดคลอ้งกบัเร่ือง
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ที่ศึกษาและความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนที่ใช้ ผลการประเมิน พบว่า แบบสอบถาม 
ทุกฉบบัไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้  

12. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กนักลุ่มประชากรท่ีใกลเ้คียงกบัประชากรท่ี
ศึกษา แล ้วน ามาหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (α Coefficient) ของ Cronbach ซ่ึง เมื ่อน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แล้วพบว่า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากบั 0.93 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ  

น าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชากร ตามช่วงเวลาแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบการบรรยาย 

สรุปผลกำรประเมนิ 
1. ผลการประเมินดา้นบริบท ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็น

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้กครอง ชุมชน เห็นความส าคญัใน
การจดัการศึกษาเรียนรวมให้กบันกัเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากที่สุดสูงสุด รองลงมา คือ 
บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย
คือ การน าข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการวางแผนด าเนินงาน
โครงการ   

2.  ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  การอบรมนักเรียนทัว่ไปให้มี
ความรู้เก่ียวกบัความพิการแต่ละประเภทและทกัษะการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่า เฉลี่ยมากท่ีสุดสูงสุด
รองลงมา คือ การอบรมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีความรู้ เกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การอยู่ ร่วมกันในสังคม การรู้ คุณค่าในตนเอง การตัดสินใจด้วยตนเองและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ใน
โครงการมีเพียงพอและมีคุณภาพ  

3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยการส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดร่้วม
กิจกรรมนอกชั้นเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากที่สุดสูงสุด รองลงมา 
คือ การจดัเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก โดยให้นั ่งเรียนบนรถวีลแชร์ของตนเอง ให้
นกัเรียนใช้ห้องน ้ าคนพิการและให้นกัเรียนเรียนรู้จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ล าดับสุดท้าย คือ การบริหารจดัการหลกัสูตรให้ครูผูส้อนสามารถปรับหลกัสูตรทัว่ไปให้
เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตามล าดบั   

4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิต โดยมีผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตแต่ละดา้น ดงัน้ี
4.1 ด้านผลกระทบ พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็น

โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก โดยนักเรียนมีความห่วงใยเอื้ออาทรซ่ึงกันและกันเก่ียวกับความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดสูงสุด รองลงมา คือ ชุมชนเขา้ใจและยอมรับ
การจดัการศึกษาเรียนรวม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ นกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามศกัยภาพของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละ
บุคคล  

 4.2 ดา้นประสิทธิผล พบวา่ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยนกัเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคมเหมาะสม
ตามศักยภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องตามศักยภาพ
ของนัก เ รี ยน ที่มีค ว ามต ้อ งการพิเ ศษแต่ล ะบุคคล  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย คือ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องก ับความสนใจและ                  
ความถนดัหรือตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  

  --- 4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม 
การจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ มีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบั 3 อนัดบั
แรก ดงัน้ี โครงการส่งเสริมให้นกัเรียนเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะเพื่อนช่วย
เพื่อน พี่ช่วยนอ้ง รองลงมา คือโครงการท าใหน้กัเรียนรู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคลและสามารถ
อยู่ร่วมกนัได ้ และโครงการส่งเสริมให้ครู ผูป้กครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวม ตามล าดบั 

  4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม 
การจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด โดยผูป้กครองพึงพอใจต่อความประพฤติโดยรวมของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดสูงสุด รองลงมา คือผูป้กครองพึงพอใจต่อความมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออกของนกัเรียน 
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ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยล าดบัสุดทา้ย คือ ผูป้กครองพึงพอใจโดยรวมต่อการด าเนินโครงการส่งเสริม
การจดัการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนแก่นกัเรียน  

  4.2.3 ผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม 
การจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด โดยนกัเรียนพึงพอใจต่อกิจกรรมดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดสูงสุด 
รองลงมา คือ นกัเรียนมีความสุขจากการเขา้ร่วมโครงการ ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยล าดบัสุดทา้ย คือ 
โครงการน้ีควรด าเนินต่อเน่ืองในปีต่อไป  

 4.3 ดา้นความย ัง่ยืน พบวา่ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยโครงการเกิดประโยชน์กบันักเรียนและชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดสูงสุด รองลงมา คือโครงการสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
และโครงการได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามล าดบั   

 4.4  ดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยนกัเรียนสามารถเป็นตวัอย่างในการปฏิบติัตนเพื่ออยู่
ร่วมกับบุคคลท่ีมีความแตกต่างแก่ผูอ่ื้นได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดสูงสุด รองลงมา คือ
โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบั
สุดทา้ย คือ นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการจดัการศึกษาเรียนรวมได ้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินผลโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้นหนองแหยง่ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านบริบทของการจดัท าโครงการ  
ปัจจยัน าเข้าในการด าเนินงาน กระบวนการในการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการด้าน
ผลกระทบ ประสิทธิผล ความย ัง่ยืนและการถ่ายทอดส่งโครงการ  มีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัหรือศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1.  ผลจากการประเมินบริบท โครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนบา้น
หนองแหยง่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ มีความเห็นดว้ยอยู่
ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ท าให้ทราบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้     
ความสนใจและเห็นความส าคญัของโครงการน้ี  จึงควรน าเอารูปแบบของโครงการหรือกิจกรรม   
ในโครงการไปปรับใชก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ  
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2.  การจดักิจกรรมในโครงการ ควรให้นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและจะส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการปฏิบติังานโครงการดว้ย 

3.  ควรส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษควบคู่ไปกับการเรียน
การสอน เช่น การแสดงความสามารถด้านวิชาการ งานอาชีพ ดนตรีและกีฬา เป็นต้น เพื่อให้
นกัเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป  

4.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียด เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
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Development of the POCRPK internal supervision model to develop teacher competencies 

in learning management in the 21st century  and  integrate knowledge in content, combine 

teaching methods and technology for primary level. 
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เนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยีระมับประถมูรกงา 3  (เกกนอูรกงาความเหมาะสม ความสอมคล้อง ความ
เปอนคปคม้ าละความเปอนประโยชน์สองครศาละผศ้เรียนต่อรศปาบบการนิเัูรายอนเกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้าน
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รายอนเกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้านการจ ัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 บศรณาการความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอน
าละเัคโนโลยีระมับประถมูรกงาสศ่สถานูรกงาระมับประถมูรกงาอกนน ผศ้วิจัยเก็บรวบรวมส้อมศลโมยวิจัยาบบ
วิจัยาละกัเนา จรานวน 3 วงรอบ วิเคราะห์ส้อมศลเชิงปริมาณ โมยอช้การวิจัยเชิงสรารวจ าละการวิจัยเชิง
เอกสาร ส้อมศลคุณรากวิเคราะห์โมยการสนันากลุ่ม ผลการูรกงา 1. ผลการูรกงาการกัเนาสมรรถนะครศ
ม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 บศรณาการความรศ้เนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี สรากปทจจุบันอยศ่
อนระมับน้อย สรากปทวหา อยศ่อนระมับมาก านวัางความต้องการอยศ่อนระมับมาก 2. ผลการสร้างาละการ
กัเนา “รศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK เกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 
21 บศรณาการความรศ้เนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยีระมับประถมูรกงา” องค์ประกอบมี 6 ม้าน 1) P: 
Preparation การจัมเตรียมการาต่งตั้งผศ้นิเัู  2) O: Observation การสังเกตการสอน 3) C: Coaching การ
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อห้ความรศ้ ช่วยเหลกอครศ C1 สมรรถนะม้านการจัมการเรียนรศ้บศรณาการเัคโนโลยี (TPACK) C2 สมรรถนะม้าน
การจัมการเรียนรศ้สองครศัีนกัเนาผศ้เรียนอนูตวรรงัีน 21 C3 สมรรถนะม้านการบริหารหลักสศตรสศ่การจัมการ
เรียนรศ้อนห้องเรียน C4 สมรรถนะม้านการบริหารจัมการชั้นเรียนอนูตวรรงัีน 21 C5 สมรรถนะม้านการวิจัย
อนชั้นเรียนเกกนอกัเนาผศ้เรียน 4) R: Refection การสะั้อนคิมจากการนิเัูเกกนอปรับาผนการจัมการเรียนรศ้ 5) 
P: PLC การนราผลจากการจัมการเรียนรศ้มาาลกเปลีนยนเรียนรศ้ระหว่างครศม้วยกัน 6) K: KM การจัมการรวบรวม
ความรศ้อนตัวครศาต่ละคน าละอนเอกสารต่าง ๆ อห้เปอนระบบง่ายต่อการนรามาอช้ มีสั้นตอนการมราเนินการ 6 สั้น 
สั้นัีน 1 สรารวจ สรากปทจจุบัน ปทวหา ความต้องการสองผศ้เรียน สั้นัีน 2 ชี้าจงวัตถุประสงค์การนิเัูรายอน สั้น
ัีน 3 การตั้งเป้าหมายัีนั้าัายาละเสียนาผนจัมการเรียนรศ้  สั้นัีน 4 ปฏิบัติตามาผนการจัมการเรียนรศ้ สั้นัีน 5 
ตรวจ ติมตาม วัมประเมินผล สั้นัีน 6 การับัวน สะั้อนผลการจัมการเรียนรศ้อห้ครศัราบ  

3. ผลการประเมินรศปาบบสองผศ้เชีนยวชาว ผศ้เชีนยวชาวประเมินรศปาบบฯ ม้านความเหมาะสม ความ
สอมคล้อง ความเปอนคปคม้ าละความเปอนประโยชน์ คม้ค่า IOC ัั้ง 4 ม้าน อยศ่ระหว่าง 0.80-1.00 อยศ่อนระมับัีน
ยอมรับคม ้

4. ผลการประเมินาผนการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 กบว่า อยศ่อนระมับมาก ผลการประเมินการ
จัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 สองครศ อยศ่อนระมับมาก ผลการประเมินการเกิมัักงะอนูตวรรงัีน 21 สอง
ผศ้เรียนอยศ่อนระมับมาก 

5. ผลการประเมินความกรนงกออจสองครศัีนมีต่อรศปาบบฯ อยศ่อนระมับมาก
6. การสยายผลการอช้รศปาบบฯ ัีนโรงเรียนมอนมมามง (บ้านมงบัง) ผลการประเมินาผนการจัมการ

เรียนรศ้สองครศอยศ่อนระมับมาก  ผลการประเมินัักงะการจัมการเรียนรศ้สองครศอยศ่อนระมับมาก ผลการประเมิน
ัักงะอนูตวรรงัีน 21 สองผศ้เรียน อยศ่อนระมับมาก มีผลการนราคปอช้คม่าตกต่างจากการอช้รศปาบบฯ ัีนโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรรางฎร์สามัคคี) 

ค าส าคัญ: การนิเัูรายอน, รศปาบบการนิเัูาบบ POCRPK, การบศรณาการความรศ้เนก้อหาผนวกวิธีสอน  าละ

เัคโนโลยี, TPACK, ูตวรรงัีน 21, สมรรถนะครศ 

 บทน า 
การเสริมสร้างาละกัเนาัรักยากรมนุงย์เปอนปทจจัยหลักอนการสับเคลกนอนประเัูคัยสศ่ความ “มันนคง 

มันงคันง ยันงยกน” ตามโมเมล Thailand 4.0 มังปรากฏอนยุัธูาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ก.ู. 2561-2580) 

โมยเฉกาะอย่างยินงอนยุัธูาสตร์ัีน  4.3 การกัเนาาละเสริมสร้างูักยรากัรักยากรมนุงย์  ัีนมีเป้าหมาย

สราคัว คกอ  การกัเนาคนคัยอนัุกมิติาละอนัุกช่วงวัยอห้เปอนคนมี คนเก่งาละมีคุณราก สามารถเรียนรศ้คม้

ม้วยตนเองาละมีัักงะัีนจราเปอนอนูตวรรงัีน 21 (สรานักงานเลสานุการสองคณะกรรมการยุัธูาสตร์ชาติ, 

2560: 8) ความสราคัวสองการกัเนาัรักยากรมนุงย์คม้ถศกถ่ายัอมลงสศ่าผนการูรกงาาห่งชาติ  กุัธูักราช 

2560–2579 มังปรากฏอนยุัธูาสตร์ัีน 3 การกัเนาูักยรากคน ัุกช่วงวัยาละการสร้างสังคมาห่งการเรียนรศ้ 
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มีเป้าหมายอห้ผู้เรียนมีัักงะ าละคุณลักงณะกก้นฐานสองกลเมกองคัย มีัักงะาละคุณลักงณะัีนจราเปอนอน

ูตวรรงัีน 21 มีัักงะความรศ้ความสามารถ าละสมรรถนะตามมาตรฐานการูรกงา มาตรฐานวิชาชีก าละ

กัเนาคุณรากชีวิตคม้ตามูักยรากสถานูรกงา ัุกระมับการูรกงา รวมัั้ง สกนอ ตราราเรียน าละนวัตกรรม 

(สรานักงานเลสานุการสองคณะกรรมการยุัธูาสตร์ชาติ, 2561: 30)  

การกัเนากลเมกองสองประเัูคัยอห้มีคุณลักงณะคนคัย 4.0 นั้นจราเปอนต้องอาูัย “การูรกงา” 

(Education) เปอนเครกนองมกอสราคัว  มังนั้นรัฐบาลจรงอห้ความสราคัวต่อการจัมการูรกงาโมยกราหนมอห้มีการ

ปฏิรศปการูรกงาาละปรับปรุงโครงสร้างสองหน่วยงานัีนเกีนยวส้องกับการูรกงาเกกนอสนับสนุนการปฏิรศป

การูรกงาอห้ประสบผลสราเร็จ บุคคลัีนมีส่วนสราคัวอนการปฏิรศปการูรกงาบุคคลหนรนงก็คกอ “ครศ” (Teachers) 

เกราะครศ คกอ ผศ้ถ่ายัอมความรศ้สศ่ผศ้ เรียน เปอนผศ้อกล้ชิมผศ้เรียนมากัีนสุม การจัมการเรียนรศ้ัราอห้ผศ้เรียนมี

กัเนาการเปอนคปอย่างรวมเร็วจากการถ่ายัอมม้วยระบบการเรียนรศ้  ครศาละผศ้เรียนสามารถสร้างสรรค์สินงอหม่

ต่อยอมออกคปคม้อย่างคม่รศ้จบราระหน้าัีนอนการถ่ายัอมความรศ้สองครศสศ่กัเนาการความสามารถสองผศ้เรียนจรง

เปอนหน้าัีนสองครศัีนต้องปรับปรุงาละกัเนารศปาบบกระบวนการจัมการเรียนรศ้อยศ่ตลอมเวลา (กิตติกันธ์ อุมม

เูรงฐ์, 2543) าละการสนับสนุนการปฏิรศปการูรกงาม้วยการปฏิรศประบบการจัมการเรียนรศ้อห้มีคุณราก เกินม

ประสิัธิรากการกัเนาระบบการเรียนรศ้ สามารถจัมกิจกรรมหรกอกระบวนการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 อย่างมี

คุณราก รวมัั้งการกัเนาัักงะการจัมการเรียนรศ้ สกนอการเรียนการสอนโมยเฉกาะัีนผศ้เรียนสามารถเส้าถรงคม้

โมยคม่จรากัมเวลาาละสถานัีน กัเนาาหล่งเรียนรศ้ กัเนาระบบาละกลคกการวัมการติมตามาละประเมินผลัีนมี

ประสิัธิราก าละการกัเนาหนังสกอหรกอตราราเรียน (สถาบันวิจัยเกกนอการกัเนาประเัู, 2557: 10-13) 

อนการกัเนาคุณรากสองการจัมการเรียนรศ้สองครศอนสถานูรกงา ผศ้บริหารสถานูรกงาถกอว่า  

มีบับาัสราคัวยินง าละกระบวนการสราคัวัีนสามคม่คม้คกอ การนิเัูรายอน (Teacher Supervision) 

กระบวนการนิเัูรายอนถกอว่าเปอนหนรนงอนสามกระบวนการสองสถานูรกงา เกกนอัราอห้คุณรากสองผศ้เรียนอน

ูตวรรงัีน 21 ตามหลักสศตรากนกลางการูรกงาสั้นกก้นฐานกุัธูักราช 2551 าละมาตรฐานการเรียนรศ้าละ

ตัวชี้วัม (ฉบับปรับปรุง ก.ู.2560) โมยการกัเนาคุณรากผศ้เรียนจะต้องมีกระบวนการนราผศ้เรียนสศ่ความสราเร็จ

ม้วย 3 กระบวนการคกอ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน าละกระบวนการนิเัูรายอน ซรนงกระ

บวนการนิเัูรายอนจราเปอนต้องอาูัยความร่วมมกอจากบุคคลหลายฝ่าย ซรนงบุคลากรัีนเกีนยวส้องอนสถานูรกงา

ต้องกัเนาาละปรับปรุงตนเองอห้ัันต่อการเปลีนยนาปลงเกกนออห้การปฏิบัติงานเปอนคปอย่างมีประสิัธิรากาละ

ส่งผลต่อผศ้เรียนอนูตวรรงัีน 21 (กลุ่มงานนิเัูติมตามาละประเมินผลระบบบริหาราละการจัมการูรกงา, 

2561: 12) 

การนิเัูรายอนเปอนกระบวนการัีนมราเนินการอยศ่รายอนสถานูรกงา โมยมีจุมมุ่งหมายเกกนอสนับสนุน 

ช่วยเหลกอ ชี้านะ เกกนอการปรับปรุงกัเนาการจัมการเรียนรศ้สองครศ อห้มีประสิัธิรากาละประสบผลสราเร็จ

ก่ออห้เกิมกระบวนการเรียนรศ้ัีนมีคุณราก ผศ้เรียนคม้รับการกัเนาอห้มีัักงะอนูตวรรงัีน 21 เกกนอรองรับการ
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ปฏิรศปการูรกงาประเัูคัย 4.0 ตอบสนองต่อมาตรฐานการูรกงาชาติัีนมุ่งเน้นอห้ผศ้เรียนมีคุณราก มี

คุณลักงณะอันกรงประสงค์ มีัักงะวิชาการ มีัักงะอาชีก มีัักงะชีวิต มีัักงะการเปอนผศ้นรา าละมีัักงะการ

นราคปสศ่การผลิตนวัตกรรม การนิเัูรายอนจรงเปอนกระบวนการสราคัวัีนต้องมีอนสถานูรกงา ซรนงผศ้บริหาร

สถานูรกงามีบับาัหน้าัีนโมยตรงอนการสร้างกลคก รศปาบบาละการปฏิบัติเกกนออห้การนิเัูรายอนเปอนคป

อย่างมีประสิัธิราก เกกนออห้ครศมีความรศ้ ความเส้าอจ มีัักงะหรกอมีสมรรถนะัีนตอบนองต่อการเปอนครศคัย 4.0 

ัีนมีสมรรถนะอนการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 ัีนเน้นผศ้เรียนเปอนสราคัว การสร้างประสบการณ์การเรียนรศ้

บศรณาการัักงะการคิมสั้นสศง เช่น การคิมวิเคราะห์ การคิมสังเคราะห์ าละการอห้ผศ้เรียนมีโอกาสเรียนรศ้จาก

การมีปฏิสัมกันธ์ าลกเปลีนยนความคิมเห็น มีประสบการณ์กับคนอกนน จรงจะเปอนการกัเนาโมยยรมผศ้เรียนเปอน

สราคัว (Clark, 2013) เัคนิคหรกอวิธีการนิเัูรายอนสามารถัราคม้หลากหลายวิธี คกอ การนิเัูรายอนม้วย

กระบวนการชุมชนาห่งการเรียนรศ้ัางวิชาชีก (Professional Learning Community: PLC) การนิเัูรายอน

ม้วยการสังเกตการสอน (Observation: O) การนิเัูรายอนาบบโค้ชชินง (Coaching: C) การนิเัูรายอนาบบ

การสะั้อนคิม (Reflective: R) การนิเัูรายอนาบบการจัมการความรศ้ (Knowledge Management: KM) 

จะเห็นคม้ว่า เัคนิคหรกอวิธีการนิเัูรายอนนั้นสามารถมราเนินการคม้อย่างหลากหลายาละาต่ละเัคนิคหรกอ

วิธีการนิเัูรายอนมีจุมเม่นจุมม้อยอนตัวเอง ซรนงผศ้บริหารสถานูรกงาควรเลกอกอช้หรกอผสมผสานการอช้งานอน

าต่ละช่วงสองการนิเัูรายอนคม้อย่างเหมาะสม เกราะคม่มีเัคนิคหรกอวิธีการนิเัูรายอนาบบอมาบบหนรนงัีนมี

ัีนสุม จราเปอนต้องเลกอกอช้อห้เส้ากับลักงณะสองครศัีนต้องการกัเนาาละบริบัสองสถานูรกงาาต่ละาห่ง 

(กระัรวงูรกงาธิการ, 2553: 112) จากการับัวนวรรณกรรมัีนเกีนยวส้อง ผศ้วิจัยคม้มีการค้นคว้างานวิจัย

เกีนยวกับการกัเนารศปาบบการนิเัูรายอนเกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 

โมยเฉกาะอย่างยินงการอช้เัคนิคการนิเัูาบบ PLC เัคนิคาบบสอนานะ Coachching เัคนิคาบบ KM 

เัคนิคาบบสะั้อนคิม าละเัคนิคาบบสังเกตการสอน Observation นราเอาเัคนิคมังกล่าวมาอช้กัเนา

สมรรถนะครศร่วมัั้งนรากรอบานวคิมความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี (TPACK) มาอช้เปอนกรอบ

านวคิมอนการกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21  ผศ้วิจัยมีความสนอจัีนจะสร้างาละ

กัเนารศปาบบการนิเัูรายอนเกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 บศรณาการ

ความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยีระมับประถมูรกงาโมยมีคราถามอนการวิจัย  

 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การนิเัูรายอนเปอนกระบวนการัีนมราเนินการอยศ่รายอนสถานูรกงา โมยมีจุมมุ่งหมายเกกนอสนับสนุน 

ช่วยเหลกอ ชี้านะ เกกนอการปรับปรุงกัเนาการจัมการเรียนรศ้สองครศ อห้มีประสิัธิรากาละประสบผลสราเร็จ
ก่ออห้เกิมกระบวนการเรียนรศ้ัีนมีคุณราก ผศ้เรียนคม้รับการกัเนาอห้มีัักงะอนูตวรรงัีน 21 เกกนอรองรับการ
ปฏิรศปการูรกงาประเัูคัย 4.0 ตอบสนองต่อมาตรฐานการูรกงาชาติัีนมุ่งเน้นอห้ผศ้เรียนมีคุณราก มี
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คุณลักงณะอันกรงประสงค์ มีัักงะวิชาการ มีัักงะอาชีก มีัักงะชีวิต มีัักงะการเปอนผศ้นรา าละมีัักงะการ
นราคปสศ่การผลิตนวัตกรรม การนิเัูรายอนจรงเปอนกระบวนการสราคัวัีนต้องมีอนสถานูรกงา ซรนงผศ้บริหาร
สถานูรกงามีบับาัหน้าัีนโมยตรงอนการสร้างกลคก รศปาบบาละการปฏิบัติเกกนออห้การนิเัูรายอนเปอนคป
อย่างมีประสิัธิราก เกกนออห้ครศมีความรศ้ ความเส้าอจ มีัักงะหรกอมีสมรรถนะัีนตอบนองต่อการเปอนครศคัย 4.0 
ัีนมีสมรรถนะอนการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 ัีนเน้นผศ้เรียนเปอนสราคัว การสร้างประสบการณ์การเรียนรศ้
บศรณาการัักงะการคิมสั้นสศง เช่น การคิมวิเคราะห์ การคิมสังเคราะห์ าละการอห้ผศ้เรียนมีโอกาสเรียนรศ้จาก
การมีปฏิสัมกันธ์ าลกเปลีนยนความคิมเห็น มีประสบการณ์กับคนอกนน จรงจะเปอนการกัเนาโมยยรมผศ้เรียนเปอน
สราคัว (Clark, 2013) เัคนิคหรกอวิธีการนิเัูรายอนสามารถัราคม้หลากหลายวิธี จากการับัวนวรรณกรรม
ัีนเกีนยวส้องสองกอสรุปคม้ มังนี้ คกอ 

การนิเัูรายอนม้วยกระบวนการชุมชนาห่งการเรียนรศ้ัางวิชาชีก (Professional Learning 
Community: PLC) เปอนกระบวนการนิเัูรายอนัีนมีเป้าหมายเกกนอสร้างวัเนธรรมสศ่ความเปอนองค์การาห่ง
การเรียนรศ้ สร้างการรับรศ้ตลอมจนความรศ้ ความเส้าอจ าก่ผศ้เกีนยวส้องอย่างเปอนระบบาละต่อเนกนอง เกกนอกัเนา
คุณรากการจัมการเรียนรศ้ัีนเน้นความสราเร็จหรกอประสิัธิผลสองผศ้เรียนเปอนสราคัวาละสร้างความสุสสองการ
ัรางานร่วมกันสองครศอย่างยันงยกน  

การนิเัูรายอนม้วยการสังเกตการสอน (Observation: O) เปอนเัคนิคัีนนราคปอช้คม้ผลเปอนอย่างมีอน
การนิเัูรายอนาละคม้รับความนิยม ผศ้นิเัูจะมราเนินการสังเกตการสอนาละบันัรกส้อมศลาละวิเคราะห์ส้อมศล
จากการสังเกตาละาปลความหมายส้อมศล จากนั้นาจ้งผลอห้กับครศผศ้รับการนิเัูัราบ เกกนอการปรับปรุงกัเนา
ัีนสอมคล้องกับปทวหา าละความต้องการสองครศ การนิเัูรายอนจราเปอนต้องนราเัคนิคการสังเกตคปอช้เสมอ 
การนราคปอช้อย่างถศกต้องเหมาะสม ัราอห้เห็นการจัมกิจกรรมการเรียนรศ้ ผศ้นิเัูมีความรศ้อย่างลรกซร้งาละเส้าอจ
เัคนิคกระบวนการเรียนการสอน สามารถอห้คราานะนราอย่างถศกต้องเหมาะสม ซรนงครศสามารถนราคราานะนราคป
อช้อนการปรับปรุงการจัมกิจกรรมการเรียนรศ้อห้กับผศ้เรียนมีประสิัธิราก 

การนิเัูรายอนาบบโค้ชชินง (Coaching: C) เปอนการนิเัูรายอนัีนช่วยเกินมประสิัธิรากสองการ
ัรางาน การโค้ชชินงเปอนกก้นฐานสราคัวเกราะัีมงานสามารถัรางานคม้อย่างอิสระสามารถัรางานคม้ม้วยตัวเอง 
การโค้ช (Coaching) ผศ้นราสามารถมรงูักยรากาละประสิัธิรากผศ้อต้บังคับบัวชาาละัีมงานอนการปฏิบัติงาน
อห้คม้ตามเป้าหมายสององค์การ ซรนงเปอนบับาัสราคัวมากอย่างหนรนงสองผศ้นราัีมาละหัวหน้างานอนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การโค้ชคกอกระบวนการัรางานร่วมกันระหว่างโค้ชซรนงเปอนผศ้ัีนช่วยเหลกอชวนคิมหรกอช่วยปลม
บางอย่างอนตัวผศ้รับการโค้ช อห้มีูักยรากสศงสร้น หรกอมีความสุสอย่างัีนเสาต้องการผ่านวิธีการ เกกนออห้ผศ้รับการ
โค้ช คม้เรียนรศ้ ตระหนักอนตัวเองาละเปลีนยนาปลงาละลงมกอัราม้วยความคิม ความถนัม ความสามารถสอง
ตัวเอง การโค้ชเปอนการัรางานร่วมกันระหว่าง โค้ช (Coach) าละผศ้รับการโค้ช (Coachee) เกกนออห้ถรงจุมหมาย
ัีนผศ้โค้ชต้องการ  

การนิเัูรายอนาบบการสะั้อนคิม (Reflective: R) เปอนเครกนองมกออนการนิเัูรายอนัีนนักวิชาการ
อห้การยอมรับเกราะช่วยอห้ครศคม้สะั้อนการจัมการเรียนรศ้สองตนเองอย่างเปอนระบบ ช่วยอห้ครศัราความเส้าอจ
สินงัีนเกิมสร้นอนห้องเรียนาละอห้ความสราคัวอนเรกนองความร่วมมกออนการัรางานระหว่าง ผศ้นิเัูาละผศ้รับการ
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นิเัูอนฐานะัีนเปอนหุ้นส่วนอนการัรางานร่วมกัน ผศ้นิเัูมีบับาัเปอนผศ้สนับสนุน ช่วยอห้ผศ้รับการนิเัูจัมการ
ปทวหาอนการัรางานโมยมุ่งความสนอจคปัีนผศ้เรียนอห้มีส่วนร่วมอนกิจกรรมัีนคามหวังาละัราอห้ผศ้รับการนิเัูคม้
ค้นกบูักยรากหรกอสมรรถนะัีนมีอนการัรางาน 

การนิเัูรายอนาบบการจัมการความรศ้ (Knowledge Management: KM) เปอนการนิเัูรายอน
เกกนออห้เกิมความรศ้ต่อยอมจากความรศ้เมิม เปอนการนราความรศ้คปอช้อห้เกิมประโยชน์ ก่ออห้เกิมวัเนธรรมาห่งการ
เรียนรศ้รายอนองค์การ เปอนการรวบรวมองค์ความรศ้ัีนมีอยศ่ ัีนกระจัมกระจายอนตัวบุคคลหรกออนเอกสาร โมยนรา
ความรศ้นั้นมากัเนาอห้เปอนระบบ อห้ัุกคนสามารถเส้าถรงส้อมศลความรศ้ าละกัเนาตนเองอห้เปอนผศ้รศ้ นราความรศ้ัีน
คม้คปประยุกต์อช้อนการปฏิบัติงานอห้เกิมประสิัธิราก าละเกิมประสิัธิผล ความรศ้คกอสินงัีนสันงสมมาจาก
การูรกงาเล่าเรียน จากการค้นคว้าหรกอประสบการณ์ รวมัั้งความสามารถเชิงปฏิบัติาละัักงะความเส้าอจ 
หรกอสารสนเัูัีนคม้รับจากประสบการณ์สินงัีนคม้รับมาจากการคม้ยินคม้ฟทงการคิม หรกอการปฏิบัติอนาต่ละสาสา
ความรศ้อนองค์การหรกอความรศ้ัีนอยศ่อนตัวครศถ้ามีการจัมเก็บอย่างเปอนระบบ เกกนอนรามาอช้อห้เกิมประโยชน์คม้มาก
ัีนสุม การัรางานถศกจัมเก็บอย่างเปอนระบบ การถ่ายัอมความรศ้อย่างเปอนระบบ าละเรียนรศ้งานคม้อย่างรวมเร็ว 
หรกอความรศ้ัีนครศคม้จากการเส้ารับการอบรม สัมมนา ก็มีการนรามาถ่ายัอมอห้ผศ้ัีนคม่คม้รับการอบรมเกิมความรศ้
าละสามารถนราคปประยุกต์อช้คม้เช่นเมียวกับผศ้เส้ารับการอบรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 2) 

แนวคิดของการพัฒนาสมรรถนะครู 
านวคิมสองการกัเนาสมรรถนะครศเปอนส่วนสราคัว ซรนงจะสะั้อนเป้าหมายสองการนิเัูรายอน อน

งานวิจัยนี้  ผศ้วิจัยอช้กรอบานวคิมสองความรศ้ อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี ( Technological 
Pedagogical and Content Knowledge: TPACK) โมยจุมเรินมต้นสองกรอบานวคิมความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธี
สอนาละเัคโนโลยี เกิมมาจากกรอบานวคิมความรศ้ อนเนก้อหาผนวกวิธีสอน ( Pedagogical Content 
Knowledge: PCK) นราเสนอโมย Shulman อนปี ค.ู. 1986 กล่าวถรง การบศรณาการระหว่างความรศ้อนเนก้อหา 
(Content Knowledge) าละความรศ้เกีนยวกับวิธีสอน (Pedagogical Knowledge) ัีนมีประสิัธิราก ซรนงหลัก
สอง PCK คกอความรศ้ัีนจะสอนเนก้อหาม้วยกระบวนการเฉกาะาละอช้กลยุัธ์การเรียนการสอนัีนเหมาะสมกับ
ผศ้เรียน ซรนงต่อมาเมกนอเัคโนโลยีัางการูรกงามีความก้าวหน้าสร้นเปอนอย่างมาก อนปี 2006 Mishra าละ 
Koehler คม้สยายานวคิมสอง Shulman (1986) โมยการบศรณาการเัคโนโลยีเส้าคปอนความรศ้อนเนก้อหาผนวก
วิธีสอนเกกนออห้การเรียนการสอนมีประสิัธิรากมากยินงสร้น  

มังนั้นความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี ประกอบคปม้วยความรศ้ 3 องค์ประกอบ คกอ 
ความรศ้อนเนก้อหา (Content Knowledge: CK) หมายถรง ความรศ้เกีนยวกับสาระวิชาัีนครศรับผิมชอบอนการสอน
อห้กับผศ้เรียนเกกนออห้ผศ้เรียนมีความรศ้ความเส้าอจอนเนก้อหาวิชาระมับประถมูรกงา ความรศ้อนวิธีการจัมการเรียน
การสอน (Pedagogical Knowledge: PK) หมายถรง ความรศ้ัีนเกีนยวกับการปฏิบัติการ รวมถรงกลยุัธ์าละ
วิธีการสอนัีนส่งเสริมการเรียนรศ้สองผศ้เรียนระมับประถมูรกงา าละความรศ้เกีนยวกับเัคโนโลยี (Technological 
Knowledge: TK) หมายถรง ความรศ้เกีนยวกับเัคโนโลยี ัั้งาบบเมิมาละานวคิมสมัยอหม่ัีนสามารถบศรณาการ
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เส้าคปอนหลักสศตร จากความรศ้ัีนสราคัวัีนเปอนกก้นฐานสองานวคิม สามารถนรามาผสมผสานาละจราานกาจกาจง
องค์ประกอบสอง TPACK คม้อีก 4 องค์ประกอบ คกอ  

1) ความรศ้อนเนก้อหาัีนเปอนเัคโนโลยี (Technological Content Knowledge: TCK) หมายถรงความรศ้
เกีนยวกับความสัมกันธ์ ซรนงกันาละกันระหว่างเัคโนโลยีาละเนก้อหา ัีนครศจะต้องมีความรศ้ัีนสอน าละวิธีการัีน
เนก้อหานั้นถศกปรับอห้เส้ากับการประยุกต์อช้เัคโนโลยีความรศ้  

2) เนก้อหาัีนเปอนกระบวนการสอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK) หมายถรง ความรศ้
เกีนยวกับกระบวนการจัมการเรียนการสอนัีนสัมกันธ์กับเนก้อหาตามานวคิมสอง Shulman ัีนครศจะต้องรศ้วิธี
จัมการเรียนการสอน ัีนเหมาะสมกับเนก้อหา าละองค์ประกอบสองเนก้อหาัีนนรามาสอน โมยอาูัยการวิเคราะห์ 
ตีความ าละบศรณาการเนก้อหากับกระบวนการ  

3) ความรศ้กระบวนการจัมการเรียนการสอนัีน อช้ เัคโนโลยี  ( Technological Pedagogical
Knowledge: TPK) หมายถรงความเส้าอจเกีนยวกับการอช้เัคโนโลยีัั้งส้อจรากัม าละวิธีอช้เัคโนโลยีอน
กระบวนการเรียนรศ้ความรศ้อนเนก้อหา  

4) กระบวนการสอนาละเัคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPACK)
หมายถรง ความรศ้ัีนเกีนยวกับความสัมกันธ์ระหว่างเัคโนโลยีกับกระบวนการเรียนการสอนาละเนก้อหาเปอนความรศ้
ัีนเกิมจากการบศรณาการเัคโนโลยี ัีนครศต้องกยายามเส้าอจาละสามารถจัมการความสัมกันธ์ระหว่าง PCK-TCK 
TPK าละความเส้าอจต่อการบศรณาการความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี จะช่วยอห้ครศสามารถ 
บศรณการเนก้อหาอนลักงณะต่าง ๆ เส้าม้วยกันคม้อย่างเหมาะสม าละนราคปอช้อนการออกาบบการจัมการเรียนรศ้
คม้อย่างมีประสิัธิราก 

หลักการ แนวทาง ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักการ านวัาง สั้นตอนอนการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน  21 ประกอบม้วย 5 สมรรถนะ

มังต่อคปนี้ 

C1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี (TPACK) 

การนราัีากค (TPACK) มาอช้อนการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 กฤติกรรมัีนคามหวังจากการ

กัเนาสมรรถนะ C1 คกอครศมีความรศ้ความสามารถอนเนก้อหาวิชาัีนสอน (CK) ครศมีความรศ้ ความสามารถ อนการ

สอนเนก้อหาวิชา (PK) ครศบศรณาการเัคโนโลยีอนการสอนเนก้อหา (TPACK) ครศมีความรศ้ม้านูาสตร์การสอน

ผนวกเนก้อหาวิชาาละเัคโนโลยี TPACK  

C2 การจัดการเรียนรู้ของครูที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กฤติกรรมัีนคามหวังอนการจัมการเรียนรศ้สองครศอนูตวรรงัีน 21 คกอ กัเนาผศ้เรียนเกิมการเรียนรศ้

จากสินงัีนปฏิบัติจริงตามบริบัโมยเฉกาะเรียนาบบโครงงาน สร้างโอกาสอนการเส้าถรงสกน อเัคโนโลยีเครกนองมกอ

หรกอาหล่งการเรียนรศ้คุณราก ออกาบบระบบการเรียนรศ้ัีนเหมาะสมัั้งการเรียนเปอนกลุ่มหรกอการเรียน

รายบุคคลนราคปสศ่การกัเนาาละสยายผลสศ่ชุมชนัั้งอนรศปาบบการเผชิวหน้าหรกอระบบออนคลน์  
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 C3 การบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน 

กฤติกรรมัีนต้องการจากการบริหารหลักสศตรสศ่ห้องเรียน คกอ การเสียนาผนจัมการเรียนรศ้อน

ูตวรรงัีน 21 าผนการจัมการเรียนรศ้ ประกอบม้วย กลุ่มสาระการเรียนรศ้ รายวิชา ชั้นประถมูรกงา ราคเรียน

ัีน ปีการูรกงา หน่วยการเรียนัีน  เรกนอง เวลา ชันวโมง มาตรฐานการเรียนรศ้/ตัวชี้วัม มาตรฐานการเรียนรศ้ ตัวชี้วัม 

จุมประสงค์การเรียนรศ้  สาระการเรียนรศ้ ความรศ้ (K)  ัักงะัีนสราคัว (P) คุณลักงณะอันกรงประสงค์ (A) 

สาระสราคัว สมรรถนะสราคัวสองผศ้ เรียน (เสียนอห้สอมคล้องกับาผน) ความสามารถอนการสกนอสาร 

ความสามารถอนการคิม ความสามารถอนการาก้ปทวหา ความสามารถอนการอช้ัักงะชีวิต ความสามารถอนการ

อช้เัคโนโลยี จุมเน้นสศ่การกัเนาคุณรากผศ้เรียน ัักงะอนูตวรรงัีน 21 3R การอ่าน การเสียน การคิมครานวณ 

8C การคิมอย่างมีวิจารณวาณาละัักงะอนการาก้ปทวหา ัักงะม้านการสร้างสรรค์าละนวัตกรรม ัักงะม้าน

ความร่วมมกอ การัรางานเปอนัีม ราวะผศ้นรา ัักงะม้านการสกนอสารสนเัูาละรศ้เั่าัันสกนอ ัักงะม้านชีวิตาละ

อาชีก ความยกมหยุ่นาละการปรับตัว การริเรินมสร้างสรรค์าละการเปอนตัวสองตัวเอง ัักงะสังคม าละสังคมส้าม

วัเนธรรม การเปอนผศ้สร้างหรกอผศ้ผลิตาละความรับผิมชอบเชกนอถกอคม้ ราวะผศ้นราาละความรับผิมชอบ 

คุณลักงณะสราหรับูตวรรงัีน 21 คุณลักงณะม้านการัรางาน คม้าก่ การปรับตัว ความเปอนผศ้นราคุณลักงณะ

ม้านการเรียนรศ้ คม้าก่ การชี้นราตนเอง การตรวจสอบการเรียนรศ้สองตนเอง คุณลักงณะม้านูีลธรรม คม้าก่ 

เคารกผศ้อกนน ความซกนอสัตย์ สรานรกการเปอนกลเมกองัีนมี 

C4 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 

ครศเน้นการสร้างห้องเรียนอห้มีสินงาวมล้อมัีนส่งเสริมการเรียนรศ้ัีนมีประสิัธิรากโมยการจัมการ

เรียนรศ้ัีนเหมาะสมอห้ผศ้เรียนัรางานตามัีนครศกราหนมอห้มีัีนสุมการจัมการชั้นเรียนัางม้านจิตวิัยาเปอนการ

จัมการชั้นเรียนัีนมีความเส้าอจ การเรียนรศ้การส่งเสริมอนจิตอจสองผศ้เรียน เกกนอกัเนาการเรียนรศ้อห้ประสบ

ความสราเร็จลุล่วงคปม้วยมีโมยจัมการัีนมีผลต่อการส่งเสริมความเส้าอจ ความกระตกอรกอร้นอนการเรียน รวมถรง

สจัมสินงัีนเปอนสินงรบกวนออกสินงเหล่านี้เปอนหน้าัีนสองครศัีนต้องจัมการเกกนออห้สมกับการเปอนครศมกออาชีก 

C5 สมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

การวิจัยอนชั้นเรียนประกอบม้วย การกราหนมปทวหาการวิจัยการค้นคว้า เอกสารงานวิจัยัีนเกกอบ

ส้อง การรวบรวมส้อมศลการวิเคราะห์ส้อมศลาละการาปลผลอนสินงัีนค้นกบ 
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รศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK เกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 

บศรณาการความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี ระมับประถมูรกงา  

ที่มา อุบลวรรณ หอมสิน (2562) 

 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การนรารศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK เกกนอกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อน

ูตวรรงัีน 21 บศรณาการความรศ้เนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเั คโนโลยีระมับประถมูรกงา มาอช้อนการกัเนาสมรรถนะครศ

ม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 โมยมีสั้นตอนการมราเนินการ 6 สั้นตอนมังนี้ 

ขั้นที่ 1 ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางความต้องการของครู 

ผศ้บริหารสถานูรกงาร่วมกับครศประชุมร่วมกันเกกนอับัวน กระบวนการนิเัูรายอน รวบรวม
ส้อมศลเกีนยวกับสรากปทวหา าละานวัางความต้องการอนการกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อน
ูตวรรงัีน 21  าละกราหนมเป้าหมายการนิเัูรายอนซรนงจากการประชุมคม้ส้อมศลเกีนยวกับสรากปทวหาาละ
านวัางความต้องการอนการกัเนาสมรรถนะครศ  

ขั้นที่ 2 ชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศภายใน 

ขั้นที่ 3 การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้น P: Preparation การวางาผนจัมเตรียมการ ประกอบม้วย 

1. การาต่งตั้งผศ้นิเัู ประกอบม้วย ผศ้บริหาร ครศหัวหน้าสายชั้น าละครศชรานาวการ

กิเูง 

2. ตรวจาผนการจัมการเรียนรศ้ 

3. อห้ส้อเสนอานะ 
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4. กัเนาาผนการจัมการเรียนรศ้ 

5. ปรับาผนการจัมการเรียนรศ้ 

ขั้น O: Observation การนิเัูสังเกตการสอน ประกอบม้วย  

1. การสังเกตการสอน  

2. การติมตามการจัมการเรียนรศ้ตามาผนการจัมการเรียนรศ้สองครศ  

ขั้น C: Coaching การสอนานะ ประกอบม้วย 

C1 สมรรถนะม้านการจัมการเรียนรศ้บศรณาการเัคโนโลยี (TPACK)  

C2 สมรรถนะม้านการจัมการเรียนรศ้สองครศัีนกัเนาผศ้เรียนอนูตวรรงัีน 21  

C3 สมรรถนะม้านการบริหารหลักสศตรสศ่การจัมการเรียนรศ้อนห้องเรียน  

C4 สมรรถนะม้านการบริหารจัมการชั้นเรียนอนูตวรรงัีน 21  

C5 สมรรถนะม้านการวิจัยอนชั้นเรียนเกกนอกัเนาผศ้เรียน  

ขั้น R: Refection การสะั้อนคิม ประกอบม้วย 

1. การนราผลการนิเัูรายอนมาสะั้อนผลัั้งัางบวกาละัางลบ 

2. ปรับาผนการจัมการเรียนรศ้ตามผลการสะั้อนอนัางบวก 

ขั้น P: PLC การาลกเปลีนยนเรียนรศ้ ประกอบม้วย 

1. การเปิมเวัีอห้ครศนราปทวหาาละสินงัีน รัาสราเร็จมาาลกเปลีนยนเรียนรศ้ร่วมกัน 

2. บันัรกผลการาลกเปลีนยนเรียนรศ้ระหว่างครศม้วยกัน (PLC) ัุกครั้ง 

ขั้น K: KM การจัมการรวบรวมความรศ้ ประกอบม้วย  

1. เก็บรวบรวมความรศ้อนตัวครศัีนปรากฏจากการาสมงออกาละรายอนคม่าสมงออก 

2. เก็บรวบรวมความรศ้จากเอกสารต่างๆ ัีนครศเส้าอบรมมาอห้เปอนระบบง่ายต่อการ

นรามาอช้คม้ัันัีเมกนอต้องการ  

ขั้นที่ 5 ตรวจ ติดตาม วัดประเมินผล 

ขั้นที่ 6 การทบทวน สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้ครูทราบ  

ผศ้บริหารสถานูรกงาส่งเสริมอห้ครศคม้กัเนาสมรรถนะม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรณัีน 21 

บศรณาการความรศ้เนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี สราหรับการสะั้อนคิมคกอการจัมการเรียนรศ้คม้ประโยชน์

กับครศคม้กัเนาวิชาชีก าละคม้ประโยชน์กับผศ้เรียนคม้กัเนาัักงะเปอนผศ้เรียนสมัยอหม่อนูตวรรงัีน 21 
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 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. ผลการูรกงาการกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน  21 บศรณาการความรศ้

เนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี สภาพปัจจุบันอยศ่อนระมับน้อย สภาพปัญหา อยศ่อนระมับมาก แนวทาง

ความต้องการอยศ่อนระมับมาก  

2. ผลการสร้างาละการกัเนา “รูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู

ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีระดับ

ประถมศึกษา” องค์ประกอบมี 6 ม้าน 1) P: Preparation การจัมเตรียมการาต่งตั้งผศ้นิ เัู  2) O: 

Observation การสังเกตการสอน 3) C: Coaching การอห้ความรศ้ ช่วยเหลกอครศ C1 สมรรถนะม้านการจัมการ

เรียนรศ้บศรณาการเัคโนโลยี (TPACK) C2 สมรรถนะม้านการจัมการเรียนรศ้สองครศัีนกัเนาผศ้เรียนอนูตวรรงัีน 21 

C3 สมรรถนะม้านการบริหารหลักสศตรสศ่การจัมการเรียนรศ้อนห้องเรียน C4 สมรรถนะม้านการบริหารจัมการชั้น

เรียนอนูตวรรงัีน 21 C5 สมรรถนะม้านการวิจัยอนชั้นเรียนเกกนอกัเนาผศ้เรียน 4) R: Refection การสะั้อน

คิมจากการนิเัูเกกนอปรับาผนการจัมการเรียนรศ้ 5) P: PLC การนราผลจากการจัมการเรียนรศ้มาาลกเปลีนยน

เรียนรศ้ระหว่างครศม้วยกัน 6) K: KM การจัมการรวบรวมความรศ้อนตัวครศาต่ละคน าละอนเอกสารต่าง ๆ อห้เปอน

ระบบง่ายต่อการนรามาอช้ มีสั้นตอนการมราเนินการ 6 สั้น สั้นัีน 1 สรารวจ สรากปทจจุบัน ปทวหา ความต้องการ

สองผศ้เรียน สั้นัีน 2 ชี้าจงวัตถุประสงค์การนิเัูรายอน สั้นัีน 3 การตั้งเป้าหมายัีนั้าัายาละเสียนาผนจัมการ

เรียนรศ้  สั้นัีน 4 ปฏิบัติตามาผนการจัมการเรียนรศ้ สั้นัีน 5 ตรวจ ติมตาม วัมประเมินผล สั้นัีน 6 การับัวน 

สะั้อนผลการจัมการเรียนรศ้อห้ครศัราบ  

3. ผลการประเมินรศปาบบสองผศ้เชีนยวชาว ผศ้เชีนยวชาวประเมินรศปาบบฯ ม้านความเหมาะสม ความ

สอมคล้อง ความเปอนคปคม้ าละความเปอนประโยชน์ คม้ค่า IOC ัั้ง 4 ม้าน อยศ่ระหว่าง 0.80-1.00 อยศ่อนระมับัีน

ยอมรับคม ้

4. ผลการประเมินาผนการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 กบว่า อยศ่อนระมับมาก ผลการประเมินการ

จัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 สองครศ อยศ่อนระมับมาก ผลการประเมินการเกิมัักงะอนูตวรรงัีน 21 สองผศ้เรียน

อยศ่อนระมับมาก 

5. ผลการประเมินความกรนงกออจสองครศัีนมีต่อรศปาบบฯ อยศ่อนระมับมาก  

6. การสยายผลการอช้รศปาบบฯ ัีนโรงเรียนมอนมมามง (บ้านมงบัง) ผลการประเมินาผนการจัมการเรียนรศ้

สองครศอยศ่อนระมับมาก  ผลการประเมินัักงะการจัมการเรียนรศ้สองครศอยศ่อนระมับมาก ผลการประเมินัักงะอน

ูตวรรงัีน 21 สองผศ้เรียน อยศ่อนระมับมาก มีผลการนราคปอช้คม่าตกต่างจากการอช้รศปาบบฯ ัีนโรงเรียนชุมชน

บ้านหนองบ่อ (วิจิตรรางฎร์สามัคคี) 
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 บทสรุปจากการวิจัย 
การกัเนารศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK มีความสราคัวาละเปอนประโยชน์ต่อการนิเัู

รายอน โมยผศ้บริหารสถานูรกงาคมู้รกงาสรากปทจจุบัน ปทวหา านวัางความต้องการาล้วนรามากราหนมเปอน

การกัเนารศปาบบการนิเัูรายอนาละนราคปัมลองาละกัเนารศปาบบการนิเัูรายอนคม้โมยัราจราลองหรกอ

สร้างรศปาบบสร้น โมยมีลักงณะความสัมกันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมกันธ์ัีนเกีนยวเนกนองกัน สามารถ

ตรวจสอบส้อมศลเชิงประจักง์ชี้อห้เห็นถรงความสัมกันธ์เชิงเหตุผลสองเรกนองัีนูรกงาคม้อย่างชัมเจน เปอนเครกนองมกอ

อนการสร้างความคิมรวบยอมัราอห้ครศกัเนาสมรรถนะอนูตวรรงัีน 21 คม้ าละส่งผลอห้ผศ้เรียนมีัักงะอน

ูตวรรงัีน 21   

ผศ้บริหารสรานักงานคณะกรรมการการูรกงาสั้นกก้นฐานาละผศ้บริหารสรานักงานเสตกก้นัีนการูรกงา ควร

กราหนมนโยบายเกีนยวกับการส่งเสริมการกัเนาสมรรถนะครศ ม้วยรศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK เกกนอ

กัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 บศรณาการความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยี

ระมับประถมูรกงา การประยุกต์อช้ ควรูรกงาการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 ซรนงประกอบม้วย C1 สมรรถนะ

ม้านการจัมการเรียนรศ้บศรณาการเัคโนโลยี (TPACK) C2 สมรรถนะม้านการจัมการเรียนรศ้สองครศัีนกัเนาผศ้เรียนอน

ูตวรรงัีน 21 C3 สมรรถนะม้านการบริหารหลักสศตรสศ่การจัมการเรียนรศ้อนห้องเรียน C4 สมรรถนะม้านการ

บริหารจัมการชั้นเรียนอนูตวรรงัีน 21 C5 สมรรถนะม้านการวิจัยอนชั้นเรียนเกกนอกัเนาผศ้เรียน อห้เส้าอจก่อนนรา

รศปาบบการนิเัูรายอนคปอช้ ผศ้บริหารสถานูรกงาควรอห้ความสราคัวกับการกัเนาสมรรถนะครศม้านการจัมการ

เรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 โมยกราหนมเปอนนโยบายเกีนยวกับการส่งเสริม การกัเนาครศม้วยรศปาบบการนิเัูัีน

เหมาะสมกับบริบัสองสถานูรกงาคกอการนิเัูรายอน าละอห้การสนับสนุน กรากับควบคุม มศาลการจัมการ

เรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 เกกนออห้การนิเัูรายอน รศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK เกกนอกัเนาสมรรถนะ

ครศม้านการจัมการเรียนรศ้อนูตวรรงัีน 21 บศรณาการความรศ้อนเนก้อหาผนวกวิธีสอนาละเัคโนโลยีระมับ

ประถม รูกงา เปอนคปอย่างมีประสิัธิรากาละเกิมประสิัธิผล 

เมกนอนรามาอช้อนบริบััางการูรกงา รศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK เปอนเครกนองมกอัีนัราอห้ครศ
าละบุคลากรัางการูรกงาตั้งเป้าหมายัีนนราเอาสมรรถนะมาเปอนตัวตั้งเกกนออห้เกิมการบรรลุผลสองการจัมการ
เรียนการสอนอนูตวรรงัีน 21 คม้เปอนอย่างมี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรรางฎร์สามัคคี) จรงกบว่า 
รศปาบบการนิเัูรายอนาบบ POCRPK สามารถกัเนาการูรกงาอห้มีคุณรากัั้งอนม้านปริมาณาละคุณราก  
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ เอ พี ไอ ซี อี ดี  
โมเดล (APICED Model) 

ผู้วิจัย   นางสาวจุฬารัตน์   พรหมมณี 
  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าควาย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2    

บทคัดย่อ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ เอ พี ไอ ซี อี ดี โมเดล 
(APICED Model) มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าควาย       
2) เพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู โรงเรียนวัดท่าควาย 3) เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นศรัทธาและ          
การยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพื้นที่บริการและใกล้เคียง นำนักเรียนมาเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย เป้าหมาย 
ปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) กระบวนการนิเทศภายในแบบ เอ พี ไอ ซี อี ดี โมเดล (APICED 
Model) 2) แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 3) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 4) แบบสำรวจ
จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ ชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า  

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้วิธีการเปรียบเทียบผล
ความก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษาที ่ผ ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน พบว่า ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้มีผล
ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน 

2)  คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้วิธีการประชุม สังเกตการณ์สอน และตรวจ
เอกสาร APICED Model ตลอดปีการศึกษา พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ภาพรวม มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3)  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพื้นที่บริการและใกล้เคียง นำนักเรียน
เข้ามาเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 

คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ , กระบวนการนิเทศภายในแบบ เอ พี ไอ ซี อี ดี โมเดล (APICED  
    Model) 

บทนำ 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ ่งหนึ ่งที่เป็นคุณภาพของผู ้เรียน ที ่เชื่อมั่นว่า 

คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน การ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้น จะต้องมี
กระบวนการสู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกัน คุณภาพต่อ
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียน
จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน
จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ บริหาร กระบวนการเรียน      
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การสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็น ภารกิจจาเป็นต่อการจัดการศึกษา
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให ้     การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ัน อีกท้ังเป็นองค์ประกอบ
สำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียน การสอนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกัน คุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูป การศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 
4.0     ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นา และ ทักษะการนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการ
ขับเคลื่อน   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนิเทศการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาใน สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้าน    การบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2564) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ยึดตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีความสามารถและทักษะ ในการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม และครูคือ หัว ใจสำคัญของ
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดท่าควาย  มีการวางแผน
พัฒนางาน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง แต่            
การบริหารงานวิชาการยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียน       
การสอน และนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้ตระหนักและมองเห็นจุดด้อยที่ต้องพัฒนา     
จึงได้ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและความต้องการจำเป็นที่แท้จริง จึงได้ข้อสรุปว่า ควรมีการนิเทศภายใน อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพ    
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนดไว้ ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และส่งผลให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าควาย
2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวัดท่าควาย
3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพ้ืนที่บริการและ

ใกล้เคียง นำนักเรียนมาเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย 

วิธีดำเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ชนิดของสื่อและเครื่องมือ จำแนกตามลักษณะใช้งานได้ 2 ชนิด คือ 
1. สื่อและเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีดังนี้

1.1 แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความพร้อมความรู้พื้นฐานทางด้าน
การเรียนของนักเรียน หรือแบบทดสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.2 แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมิน เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียด 
ที่ต้องการ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็น เจตคติ ซึ่งใช้สอบถามครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 แบบสังเกต เป็นเครื ่องมือสังเกตการสอนของครู ใช้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนของครูผู้สอน 

2. สื ่อเครื ่องมือสำหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ใช ้ในการนิเทศการศึกษาเพื ่อพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน ผู้นิเทศจำเป็นต้องใช้สื่อและเครื่องมือ เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 

2.1 เอกสารหลักสูตร 
2.2 เอกสารเสริมการเรียน 
2.3 เอกสารเผยแพร่วิชาการ 

ขั้นตอนในการดำเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ (Assessing Needs : A) 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหา และความต้องการของ ครูผู้สอน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 การจัดการเรียนรู้ 
1.2 การจัดทำ/จัดหา/พัฒนาสื่อที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
1.3 การอบรมพัฒนาตนเอง 
1.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (Planning : P) 
ดำเนินการวางแผนการนิเทศ ติดตามร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 

ครูร้อยละ 80 มีการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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     2.2 จัดทำสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 
      1) คู่มือการนิเทศภายใน 
      2) จัดทำ/จัดหา/พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
      3) จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
     2.3 กำหนดกิจกรรม/จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing : I) 
    ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆดังนี้ 
     3.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
     3.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนที่ 4 การนิเทศแบบโค้ช (Coaching : C) 
     ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ แบบโค้ช โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
วิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ครูผู้สอน ได้มีการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
     4.1 สำรวจปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับวิเคราะห์สาเหตุ 
     4.2 เลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
     4.3 กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ 
     4.4 วางแผนการแก้ปัญหา 
     4.5 ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ 
     4.6 วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน 
     4.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความสำเร็จ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) 
  การประเมินผลการนิเทศ ดำเนินการ ดังนี้ 
   5.1 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
   5.2 ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
   5.3 สรุปและจัดทำรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing - D) 

   6.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ และชื่นชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ 
    6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
    6.3 เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ ที่ดีสู่สาธารณชน ผ่าน 
Website สื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ และสารสนเทศของโรงเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้วิธีการเปรียบเทียบผล

ความก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผล
ความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน 

2)  คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้วิธีการประชุม สังเกตการณ์สอน และตรวจ
เอกสาร APICED Model ตลอดปีการศึกษา พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ภาพรวม มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3)  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพ้ืนที่บริการและใกล้เคียง นำนักเรียน
เข้ามาเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 

4)  โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
  1.  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู 
  2.  สร้างความตระหนักให้แก่ครูให้เห็นความสำคัญของการนิเทศภายใน 
  3.  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ควรมีเครือข่ายในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แนวทางที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

เอกสารอ้างอิง 
ยุพิน ยืนยง. (2553). การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพ่ือส่งเสริม 

สมรรถภาพ 
การวิจัยใน ชั้นเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). ข่าววงการศึกษา :  
ขับเคลื่อนแผน บูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค. [ออนไลน์]. ได้จาก:  
https://www.moe.go.th/moe/th/news/. (สืบค้นเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2564). 
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ชื่อเรื่อง  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดท่าควาย 

ผู้วิจัย   นางสาวจุฬารัตน์   พรหมมณี 
  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าควาย    

บทคัดย่อ 
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดท่าควาย มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเป็น

แนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ และการนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เป้าหมาย  1) ด้านปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน และ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนวัดท่า
ควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2 2) ด้านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการลด การคัด แยกขยะ และ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้
ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้ความร่วมมือใน กิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื ่องมือที ่ใช้ดำเนินการ 1) แบบบันทึกข้อมูลเป็นแบบสอบถาม      
แบบสำรวจ แบบประเมิน การทำกิจกรรม 21 กิจกรรม 2) แบบสรุปปริมาณการทำกิจกรรม 21 กิจกรรม เพ่ือ
ติดตามผลของกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 3) แบบสังเกต เป็นเครื่องมือสังเกตการสอนของครู ใช้สังเกตการจัด
กิจกรรมในการดำเนินการ การดำเนินงาน 1) สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา 2) เสนอโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 3) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4) ประชุมวางแผนดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ    5) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 7) ดำเนิน
กิจกรรมตามแผนที่กำหนด มีกิจกรรม 21 กิจกรรม 8) ติดตามและประเมินกิจกรรม 9) สรุปและรายงานผล      
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้      
2) นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชน ที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้ 3) นักเรียนมี
ความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น 4) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 5) แม่ค้าเกิด   
การมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 6) แม่ค้างดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด ได้จริง  7) ทุกคนภายใน
โรงเรียนมีจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ รู้ เข้าใจ สามารถบอก ประโยชน์ของการจัดการ การคัดแยกขยะได้และ
เห็นคุณค่าของขยะ 8) ทุกคนภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้ใหม่ และการรักษา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 9) ทุกคนสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกถัง 10) มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา     
ความสะอาดของโรงเรียน 11) มีจิตสำนึกที่ดีต่อประโยชน์ส่วนรวม 12) มีจิตสำนึกและวินัยที่ดีในการมีส่วนร่วม
พัฒนาความ สะอาดของโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่เขตสีที่รับผิดชอบ 13) มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม   
14) ปริมาณขยะลดลง ทำให้บริเวณในโรงเรียนสะอาด 15) ตระหนักถึงคุณค่า ของการใช้ประโยชน์จากวัสดุ    
เหลือใช้ 16) มีนิสัยรับประทานอาหารให้หมดจาน 17) ปริมาณขยะ (เศษอาหาร) ลดน้อยลง 18) ทุกคนทิ้งขยะได้
ตรงถังที่ รองรับขยะมูลถูกประเภท 29) มีความรู้ความเข้าใจในการทำปุ๋ยพืชสด จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและสามารถปฏิบัติตาม อย่างถูกต้อง 20) ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำปุ๋ยพืชสด 21) ทุกคนเห็นผลประโยชน์
ของการทำปุ๋ยพืช สด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 22) ทุกคนมีความรู้ความ เข้าใจในการทำ   
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น้ำหมัก ชีวภาพ 23) ทุกคนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน 
และสามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 24)  ได้กำจัดขยะอินทรีย์ที่เหลือใช้ภายในโรงเรียนวัดท่าควาย 25) ได้ผลิตปุ๋ย
จากมูลไส้เดือนและน้ำหมักจากมูลไส้เดือนดิน และนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 26) ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน       
การสร้างพื ้นที ่ส ีเขียว 27) ทุกคนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้                
28) โรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

คำสำคัญ : โรงเรียนปลอดขยะ , โรงเรียนวัดท่าควาย 

บทนำ 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของ

ชุมชนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาทิ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค เช่น ยุง 
แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจ่ายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดความรำคาญ ทำลายสุนทรียภาพ
ด้าน สิ่งแวดล้อม เกิดสภาพ ไม่น่าดู สกปรกน่ารังเกียจ ขยะทำให้น้ำเสียที่มีความสกปรกสูงมาก เกิดกลิ่นรบกวน 
เป็นแหล่งสะสม เชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ 
ความหมายว่า ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ 
เถ้าหรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนๆ องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่า คือ สิ่ งของจากบ้านเรือนที่ ประชาชนไม่
ต้องการแล้ว มีผู้นำไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว และถูกทิ้งให้กับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปกำจัด จัดเก็บ และขนส่ง นั่นหมายความว่า สิ่งของที่เราทิ้งจากที่บ้าน ถ้ายังมีคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
สิ ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะ จากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ำด้วยแนวคิดที ่เห็น คุณค่า จากขยะ ดังเช่น  
“พอเพียง = enough” “ขยะ คือ ทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เห็นคุณค่า บวกกับการใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้าน เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาขยะที่พบในโรงเรียนส่วนมากเกิดจากนักเรียนซื้ออาหารมารับประทาน 
ขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นกล่องนม ถุงนม ถุงพลาสติก แก้วน้ำ หลอดดูด ไม้ไอติม  ขวดพลาสติก ถุงใส่อาหารสำเร็จรูป 
อาหารกรุบกรอบ และเศษกระดาษ มีบางส่วนที่บุคคลภายนอกเช่นผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่มาเล่นกีฬา นอก
เวลา เช่น ตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์ นำมาและทิ้งเศษขยะไว้ โดยส่วนมากนักเรียนจะทิ้งในถังขยะ มีบางส่วนที่ทิ้ง 
นอกถังขยะ ระยะเวลาที่ทิ้งได้แก่ ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว นักเรียนจะซื้ออาหารมาทานพร้อมกับทำความสะอาดเขต
สี  โดยบางคนมีเจตนาทิ้ง บางคนวางแล้วลืม ตอนเช้านักเรียนดื่มนมแล้วทิ้งถุงนมไว้ ภาคกลางวันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน เด็กจะซื้ออาหารถือไปพร้อมกับเล่น หรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ทำให้โรงเรียนวัดท่าควาย มีปริมาณ
ขยะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขยะเพ่ิม ปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ คือ การขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้
เป็นที่ รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะกลับ มาใช้ใหม่ เพราะเมื่อได้ยินคำว่า  “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ 
ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนำมา คัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยัง
สามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิต เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากร 
รวมทั้งปริมาณขยะก็จะจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อ สิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติ
ต่อไป ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝั งจิตสำนึกที่ดี     
ในเรื่องการทิ้งขยะให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ เมื่อนักเรียนรู้จัก 
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แยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้ว ก็จะทำให้โรงเรียนดูสะอาดสะอ้าน  มีบรรยากาศ ที่เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ และเม่ือเริ่มต้นจากในโรงเรียนได้ผลดีแล้วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้  โรงเรียน
วัดท่าควายจึงได้จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1  เพ่ือเป็นแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด  
2  เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้        

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

วิธีดำเนินการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ 

1. แบบบันทึกข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมิน การทำกิจกรรม 21 กิจกรรม  
2. แบบสรุปปริมาณการทำกิจกรรม 21 กิจกรรม เพ่ือติดตามผลของกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
3. แบบสังเกต เป็นเครื่องมือสังเกตการสอนของครู ใช้สังเกตการจัดกิจกรรมในการดำเนินการ 

  การดำเนินการ 
  1  สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา  

2  เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ  
3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
4  ประชุมวางแผนดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  
6  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ  
7  ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด มีกิจกรรม 21 กิจกรรมดังนี้  

7.1)  กิจกรรม ยามเช้าเล่าเรื่องขยะ 
7.2)  กิจกรรม อ่านให้รู้ ดูแล้วคิด พิชิต 3Rs 
7.3)  กิจกรรม ทค.ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดโลกร้อน 
7.4)  กิจกรรม ทิ้งขยะถูกท่ี สิ่งแวดล้อมดีแน่นอน 
7.5)  กิจกรรม ขอลาแล้ว  แม่แก้วขยะ 
7.6)  กิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
7.7)  กิจกรรมเพิ่มมูลค่า ปรับมาใช้ประโยชน์  
7.8)  กิจกรรม ทค WASRE HERO 
7.9)  กิจกรรม เรารักษ์โลก 
7.10)  กิจกรรม SAVE ZONE 

   7.11)  กิจกรรม มาตรการการจัดการขยะ  
7.12)  กิจกรรม กินให้หมด ลดขยะ 
7.13)  กิจกรรม ลดขยะด้วยมือเรา  
7.14)  กิจกรรม ทางเดียวกัน ฉันมากับเธอ  
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7.15)  กิจกรรม ตาวิเศษ เป็นเหตุให้สะอาด 
7.16)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ  
7.17)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ  
7.18)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยพืชสด  
7.19)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ 
7.20)  กิจกรรม ฐานมูลไส้เดือน 
7.21)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้พ้ืนที่สีเขียว 

8  ติดตามและประเมินกิจกรรม  
9  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการวิจัย 
  1)  กิจกรรม ยามเช้า เล่าเรื่องขยะ  
         1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชน ที่นักเรียน
อาศัยอยู่ได้  
          3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการคัดแยกขยะ 

2)  กิจกรรม อ่านให้รู้ ดูแล้วคิด พิชิต 3Rs 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ  
2. นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี 

3) กิจกรรม ทค.ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดโลกร้อน 
1. นักเรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น  
2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ  
3. นักเรียนสามารถดำเนินการคัดแยกขยะได้ถูกวิธี 

4) กิจกรรม ทิ้งขยะถูกท่ี สิ่งแวดล้อมดีแน่นอน 
          1. นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดี  
          2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
          3. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการทิ้งขยะให้ถูกท่ี 

5) กิจกรรม ขอลาแล้ว  แม่แก้วขยะ 
1. นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีเก่ียวกับการทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการทิ้งขยะให้ถูกท่ี 

6) กิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
1. แม่ค้ามีความตระหนักและเห็นคุณค่าของปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน  

             2. แม่ค้าเกิดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน  
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3. แม่ค้างดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด ได้จริง 
7) กิจกรรมเพิ่มมูลค่า ปรับมาใช้ประโยชน์  

1. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ รู้ เข้าใจ สามารถ
บอก ประโยชน์ของการจัดการ การคัดแยกขยะได้และเห็นคุณค่าของขยะ  

2. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการคัดแยกขยะ การนำกลับมา
ใช้ใหม่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  

3. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนักถึงกระบวนการแยกขยะไร้ค่าสู่คุณค่า  
ทางใจ 

8) กิจกรรม ทค WASRE HERO 
          1. ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ  
          2. ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เห็นคุณค่าและความสำคัญของการคัดแยกขยะ  
          3. ครู บุคลากร และนักเรียนสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกถัง 

9) กิจกรรม เรารักษ์โลก 
แต่ละห้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนนำไปทิ้ง และมีการจัดการขยะภายใน

ห้องเรียนของตนเอง ให้มีปริมาณลดลง 
10)  กิจกรรม SAVE ZONE 
        1. ครูบุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน  

          2. ครู บุคลากร และนักเรียน มีจิตสำนึกท่ีดีต่อประโยชน์ส่วนรวม  
          3. คร ู บ ุคลากร และนักเร ียน มีจ ิตสำนึกและวิน ัยที ่ด ีในการมีส ่วนร่วม พัฒนา           
ความ สะอาดของโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่เขตสีที่รับผิดชอบ 

11)  กิจกรรม มาตรการการจัดการขยะ 
   1. ครู บุคลากร และนักเรียน มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  
          2. ปริมาณขยะลดลง ทำให้บริเวณในโรงเรียนสะอาด 
          3. ครู บุคลากร และนักเรียน มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง  
          4. ครู บุคลากร และนักเรียน ตระหนักถึงคุณค่า ของการใช้ประโยชน์จากวัสดุ เหลือใช้  

12)  กิจกรรม กินให้หมด ลดขยะ  
1. ครู นักเรียน และบุคลากร มีนิสัยรับประทานอาหารให้หมดจาน  
2. ปริมาณขยะ (เศษอาหาร) ลดน้อยลง 

13)  กิจกรรม ลดขยะด้วยมือเรา  
1. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ รู้ เข้าใจ สามารถ

บอก ประโยชน์ของการจัดการ การคัดแยกขยะได้และเห็นคุณค่าของขยะ  
2. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการคัดแยกขยะ การนำกลับมา

ใช้ใหม่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
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3. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนักถึงกระบวนการแยกขยะไร้ค่าสู่คุณค่า  
ทางใจ 

14)  กิจกรรม ทางเดียวกัน ฉันมากับเธอ  
1. ครู นักเรียน และบุคลากร มีความตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และทางเสียง  
2. ครู นักเรียน และบุคลากร มีการยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน ลดน้อยลง  
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียนลดน้อยลง  
4. โรงเรียนมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

15)  กิจกรรม ตาวิเศษ เป็นเหตุให้สะอาด 
1. ครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  
2. ปริมาณขยะภายในโรงเรียนลดลง  
3. ครู บุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการทิ้งขยะ 

16)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ  
1. คณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าและ ความสำคัญ

ในการทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง  
2. คณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนทิ้งขยะได้ตรงถังที่ รองรับขยะมูลถูก

ประเภท  
3. ปลูกฝังวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่  
4. คณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนนำความรู ้ที ่ได้ร ับไป ปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
17)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ  

คณะครูบุคลากร และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดสารพิษ จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

18)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยพืชสด  
1.  คณะครูบุคลากร นักเรียน และแม่ครัว แม่ค้า มีความรู้ความเข้าใจในการทำปุ๋ยพืชสด 

จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติตาม อย่างถูกต้อง 
    2.  คณะครูบุคลากร นักเรียน และแม่ครัว แม่ค้า มีส่วนร่วมในการทำปุ๋ยพืชสด  

3.  คณะครูบุคลากร นักเรียน และแม่ครัว แม่ค้า เห็นผลประโยชน์ของการทำปุ๋ยพืช สด  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

19)  กิจกรรม ฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ 
1.  คณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้มีความรู้ความ เข้าใจในการทำน้ำ

หมักชีวภาพ 
2.  คณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึง 

ประโยชน์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน และสามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  
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3. คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำน้ำหมักชีวภาพ
20) กิจกรรม ฐานมูลไส้เดือน

1. ได้กำจัดขยะอินทรีย์ที่เหลือใช้ภายในโรงเรียนวัดท่าควาย
2. ได้ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนและน้ำหมักจากมูลไส้เดือนดิน และนำไปใช้ประโยชน์ใน

โรงเรียน 
21) กิจกรรม ฐานการเรียนรู้พ้ืนที่สีเขียว

1. คณะครูบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน การสร้างพื้นที่สีเขียว
2. คณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึง

ประโยชน์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3. โรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ 
1. การปรับพฤติกรรมแต่ละบุคคล จะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน
2. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและครอบครัว ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
3. การใช้สื่อที่ผลิตขึ้นด้วยตนเอง ผลิตจากสิ่งของใกล้ตัว จะทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความภาคภูมิใจ

และมีความสนใจเรื่องท่ีทำ 
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ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 

 
ผู้ศึกษา     นายศรัณย์  ศรลัมพ์ 
 

บทคัดย่อ 
การจัดศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียไ ด้เท่าที ่ควรเนื่องด้วย       

การจัดการเรียนรู ้ยังมุ ่งให้ผู ้เรียนคิดตามผู ้สอนป้อนความรู ้ (passive learning) มากกว่าให้คิดสิ ่งใหม่ ซึ่ง         
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (disruption) ในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาต้องพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียน
ตามศักยภาพและความถนัดโดยจัดการเรียนรู ้ผ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (active learning) การจัด         
การเรียนรู้จึงต้องมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็น
ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ผู้ชี้แนะ (coach) และเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน อีกท้ังผู้เรียนมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี การศึกษาครั้งนี้เป็นการสะท้อนปรากฎการณ์การจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานตามแนว Constructionism ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ในขณะสร้างชิ้นงาน โดยผ่าน
โครงการนิเทศภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูป (transformation) การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนประเสริฐ
อิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในและศึกษาผลกระทบ สภาพปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐ
อิสลาม กลุ่มที่ศึกษาคือ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 136 คน 
ครูจำนวน 26 คน และผู้ปกครองจำนวน 136 คน เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (combine 
qualitative and quantitative design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  

 ผลการศึกษาพบว่า 
1) การประเม ินโครงการน ิเทศภายในก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ี โครงงานตามแนว 

Constructionism โรงเร ียนประเสร ิฐอ ิสลาม ด ้านบร ิบท (Context)  ด ้านป ัจจ ัยป ้อนเข ้า ( Input)                 
ด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านผลผลิต (Product) พบว่า บทบาทผู้เรียนที ่เปลี ่ยนไปตามความคิดเห็นของครู และตาม       
ความคิดเห็นผู้เรียนโดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก อีกท้ังบทบาทครู ตามความคิดเห็น
ของคร ูโดยภาพรวมพบว่า ม ีผลการดำเน ินการอยู ่ ในระดับมากที ่ส ุด และบทบาทครูท ี ่ เปล ี ่ยนไป                   
ตามความคิดเห็นของผู้เรียนโดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

2) ผลกระทบ (Impact) สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
โครงงานตามแนว Constructionism ได้แก่ บทบาทผู้เรียนระหว่างผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
โครงงานคือ 1) คิดสร้างสรรค์ 2) การประเมินค่า 3) การวิเคราะห์ 4) การประยุกต์ใช้ 5) การเข้าใจ และ 6) การจำ  
ส่วน บทบาทครูระหว่างผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงาน โดยครูสะท้อนว่า 1) ให้คำแนะนำ (โค้ช) 
2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3) เปิดโอกาสให้กับผู้เรียน 4) อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และ 5) จิตศึกษา และ 
บทบาทครูระหว่างผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงาน โดยผู้เรียนและผู้ปกครองสะท้อนตรงกันว่า   
1) ให้คำแนะนำ (โค้ช) 2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ 3) เปิดโอกาสให้กับผู้เรียน  นอกจากนั้นข้อค้นพบยัง
อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้เรียนระหว่างผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานว่า คุณลักษณะของ
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ผู้เรียน คือ 1) อดทน 2) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3) กำกับสติ 4) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5) มีความสุข   
6) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 7) ค้นพบความถนัดและความสนใจ 8) ใฝ่เรียนรู้ และ 9) มีความรับผิดชอบ 

จึงสรุปได้ว่าข้อค้นพบจากการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
โครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม เป็นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของครู และ
เป็นการปรับวิธีเรียน-เปลี่ยนวิธีรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยัง
เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (creativity) การแก้ปัญหา (problem solving) จนเป็นวิถีของตนเอง 
และยังสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
      คำสำคัญ : การประเมินโครงการ   นิเทศภายใน   Constructionism 
 
บทนำ 

การจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมาพบว่า ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียนในทุก
ระดับทั้งยังขาดคุณภาพเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมกล่าวคื อยังมองข้ามความสำคัญในการ
พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนและยึดครูเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนรู้เกิดจากครูเป็นผู้หาความรู้มาให้
ผู ้เรียนจดและท่องจำ ดังรายงานการวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) พบว่าระบบ
การศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าที่ควร ด้วยการจัดการเรียนรู้ยังมุ่งให้ผู้เรียนคิด
ตาม ผู้สอนป้อนความรู้ (passive learning) มากกว่าการให้คิดสิ่งใหม่ ซึ่งการเรียนรู้ตามลักษณะดังกล่าวไม่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ที่ส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหา จึงต้องมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ โดยต้องปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่คือ 
เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ผู้ชี้แนะ (coach) และเรียนรู้พร้อมกับผู้เรียน 
ในขณะที่ บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ (2546: 69) กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับเหตุการณ์
หรือสิ่งเร้าใดๆ จนสามารถประสานหรือดูดซึมเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าดังกล่าวเข้ากับประสบการณ์เดิมจนสามารถ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาได้ ซึ่งแนวคิดการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ สามารถนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมคือการนำConstructionism มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการสร้างชิ้นงาน ดังที ่Papert (1993) กล่าวไว้ว่า“...Better 
learning will not come from finding better ways for the teacher to instruct, but come from 
giving the learner better opportunities to construct...” ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถสร้างขึ้นได้อย่าง
กระตือรือร้น เนื่องมาจากประสบการณ์ที่พวกเขามีอยู่ (Kafai and Resnick, 1996: 2) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุชิน  เพ็ชรรักษ์ (2544: 4) ว่าครูต้องให้โอกาสผู้เรียนเริ ่มทำโครงงาน (project) ที่เขาสนใจ มีการ
แลกเปลี ่ยน สะท้อนความคิดเห็นและให้เวลาการทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง การที่ผู ้เรียนลงมือทำในสิ ่งที ่มี
ความหมายสำหรับตนเองหมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ในขณะที่ Kafai and Resnick (1996: 1) ได้กล่าว
ไว้ว่าการเรียนรู้ตามแนว Constructionism นอกจากจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดและวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนแล้ว การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ และเครื่องมือทางเทคนิคจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ได้อีกด้วย 
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ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการดำเนินการ
นิเทศภายในเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ จึงสนใจที่จะประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
โครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม โดยใช้รูปแบบการประเมินCIPP ที่ประยุกต์
แนวคิดการนิเทศภายใน PIDRE ของ สงัด  อุทรานันท์ (2530) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการ
ประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียน
ประเสริฐอิสลามให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพ่ือประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
 Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม  

2.   เพ่ือศึกษาผลกระทบ สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
นิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม  
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แนวทางการประเมินโครงการด้วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (combine 
qualitative and quantitative design) ซึ่งการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยวิธี
โครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP ของ 
Stufflebeam (1971)  
 
 
กลุ่มที่ศึกษา 

ประชากร ได้แก่ ครูผู ้สอนจำนวน 26 คน ผู้เรียน จำนวน 208 คน และผู้ปกครอง จำนวน    
208 คน ส่วนกลุ ่มตัวอย่างผู ้ศึกษาดำเนินการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างด้วยวิธ ีส ุ ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) จำนวนกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) คือ ผู้เรียน จำนวน 
136 คน และผู้ปกครอง จำนวน 136 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ และ 3 ระดับ แบบ Likert และแบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง (semi-structured 
interview form) ซึ่งแบบประเมินจำนวน 3 ฉบับ ที่สร้างขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับที่ 1  แบบประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สำหรับครู โดยใช้แบบประเมินโครงการแบบ CIPP เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 4 ด้าน ได้แก่ ด ้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)              
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured 
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interview form)  เพื ่อประเมินโครงการด้านผลกระทบ  (Impact) รวมถึงแบบแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

ฉบับที่ 2  แบบประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สำหรับผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินโครงการแบบ CIPP เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีเพียงด้านเดียว คือด้านผลผลิต (Product) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียน
ประเสริฐอิสลาม ด้านผลกระทบ (Impact) รวมถึงแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ฉบับที่ 3  แบบประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สำหรับผู้ปกครอง ด้านผลกระทบ (Impact) เป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตาม
แนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรง ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
ขั้นที่ 2  นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม แล้วนำแบบประเมินโครงการ
ฉบับดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคุณภาพรายข้อ
ด้วยแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 3 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.  ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยนำแบบประเมินโครงการมอบให้กลุ่มตัวอย่างดำเนินการกรอกแบบ
ประเมินโครงการ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ นัดสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ นัดหมายวันเวลาในการรับคืนแบบ
ประเมิน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการจากกลุ่มตัวอย่างทุกฉบับ 
แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินโครงการที่ได้รับคืนมา รวบรวมคะแนนจากแบบประเมินโครงการ
ทุกฉบับ ลงรหัสข้อมูล จัดกระทำข้อมูลคำนวณค่าสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้วนำมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ นำข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนื้อหา ดำเนินการจำแนกอย่างเป็นระบบโดยการลงรหัสข้อมูล (coding) ด้วยตัวอักษรและการใช้
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รหัสสีระบุหัวข้อ (theme) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (inductive analytical approach) มาเรียบเรียง 
ตีความหมายตามบริบทโรงเรียนประเสริฐอิสลาม แล้วทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ตามการคิดแบบอุปนัย ( inductive) จากนั้นนำข้อสรุปที่ได้เหล่านั้นมาจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้  

สรุปผลการวิจัย 
การประเม ินโครงการน ิ เทศภายในก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ี โครงงานตามแนว  

Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม มีข้อค้นพบดังนี้ 
ผลจากการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 

Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยป้อนเข้า (Input) ตามความ
คิดเห็นของครู โดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่วนผลจากการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตาม
แนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ด้านกระบวนการ (Process) ขั ้นวางแผนการนิเทศ 
(Planing : P) ขั ้นให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (informing : I) ขั ้นปฏิบัติการนิเทศ (Doing : D) ขั ้นเสริมสร้าง
กำลังใจในการนิเทศ (Reinforcing : R) ขั้นประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) ตามความคิดเห็นของครู
โดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด  

ผลจากการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเร ียนประเสร ิฐอิสลาม ด ้านผลผลิต (Product) ประการแรก บทบาทผู ้ เร ียน 
ตามความคิดเห็นของผู้เรียนโดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ประการต่อมา บทบาท
ผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ประการที่สาม บทบาท
ครู ตามความคิดเห็นของผู้เรียนโดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก และประการสุดท้าย 
บทบาทครู ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลจากการศึกษาการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม  

ด้านผลกระทบ (Impact) 
1. บทบาทผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง เห็นสอดคล้องกันว่า บทบาทผู้เรียน คือ 

1) คิดสร้างสรรค์ 2) การประเมินค่า 3) การวิเคราะห์ 4) การประยุกต์ใช้ 5) การเข้าใจ และ 6) การจำ
2. บทบาทครู

2.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เรียน และผู้ปกครองเห็นสอดคล้องกันว่า บทบาทครู
คือ 1) ให้คำแนะนำ (โค้ช) 2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ 3) เปิดโอกาสให้กับผู้เรียน 

2.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครู พบว่า บทบาทครู คือ 1) ให้คำแนะนำ (โค้ช) 2) สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 3) เปิดโอกาสให้กับผู้เรียน 4) อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และ 5) จิตศึกษา 

3. คุณลักษณะของผู้เรียน
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3.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้เรียน พบว่า คุณลักษณะของผู ้เรียน คือ 1) อดทน          
2) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3) กำกับสติ 4) มีความสุข 5) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 6) ค้นพบความถนัด
และความสนใจ 7) ใฝ่เรียนรู้ และ 8) มีความรับผิดชอบ 

3.2  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เช ิงล ึกกับครู  พบว่า คุณลักษณะของผู ้ เร ียน คือ 1) อดทน                
2) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3) กำกับสติ 4) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5) มีความสุข 6) ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น 7) ค้นพบความถนัดและความสนใจ 8) ใฝ่เรียนรู้ และ 9) มีความรับผิดชอบ 

3.3  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปกครอง พบว่า คุณลักษณะของผู้เรียน คือ 1) อดทน      
2) การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 3) กำกับสติ 4) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5) มีความสุข 6) ค้นพบความถนัด
และความสนใจ 7) ใฝ่เรียนรู้ และ 8) มีความรับผิดชอบ 

4.  ข้อคิดเห็นของครู  พบว่า ครูพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพึงพอใจในวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีโครงงานตามแนวConstructionism นอกจากนั้นครูยังสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism ว่าครูมีโอกาสศึกษาผู้เรียนรายบุคคล (Case Study) และครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (Lesson Study) 

5.  ข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พึงพอใจใน
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีโครงงานตามแนวConstructionism 

6.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
6.1 ครูเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ต้องการเวลาในการวาง

แผนการทำกิจกรรมจิตศึกษาเพิ ่ม 2) ต้องการปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล 3) ต้องการให้ผู ้เรียน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปยังผู้ปกครอง เพื่อให้การสนับสนุน และ 4) ครูต้องการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว Constructionism ให้มาก
ขึ้น 

6.2 ผู้ปกครองเสนอแนะเกี่ยวกับด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ ต้องการให้ทางโรงเรียนเพิ่ม
การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่มเพิ่มขึ้น 

 
อภิปรายผล 

1. การประเมินบริบท (Context) พบว่า ครูมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุดสะท้อนให้เห็นว่า
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ สุดา  นันไชยวงค์ 
(2564) พบว่า จากการดำเนินโครงการทำให้ ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด 
อีกทั ้งการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก ยังเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาครูทั ้งองค์กรให้มีความรู ้และการออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ หน่วยงานกำหนด จึง
จำเป็นต้องจัดเตรียมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน 

2.  การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการดำเนินงานตาม
โครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานตามแนวConstructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 
ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำเนินโครงการ 
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สอดคล้องกับ สุดา  นันไชยวงค์ (2564) ที ่พบว่าการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ด้านปัจจัยนำเข้า คณะกรรมการดำเนินงานของโครงการมีจำนวนเหมาะสม เพียงพอต่อ
การดำเนินโครงการ 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process)  
3.1 ขั้นการวางแผนการนิเทศ (Planning: P) จากการศึกษาพบว่าครู มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ผู้นิเทศมีการศึกษาข้อมูลเพ่ือวางแผนการนิเทศภายใน ผู้นิเทศ
แจ้งนโยบายและจุดประสงค์การนิเทศภายในให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ วชิรา  เครือคำอ้าย 
และคณะ (2562) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
เชียงใหม่ที่พบว่า การวิเคราะห์ควาต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  โดยผู้นิเทศต้องสร้างแรงบันดาลใจกับครูผู้รับ
การนิเทศ ให้เกิดจากแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก และขั้นวางแผนและออกแบบการนิเทศ 
(Planning: P) ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ มีการชี้แจง
ให้เข้าใจตรงกันตามลำดับขั้นของการวางแผนและออกแบบการนิเทศ โดยต้องนำข้อมูลที่ได้จากการพิจา รณา
จากขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing: P) มาใช้เป็นฐานคิดในการวางแผนและออกแบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 

3.2 ขั้นการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing: I) จากการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็น
ในภาพรวมระดับมากที่สุด  สะท้อนให้เห็นว่า การนิเทศภายในขั้นการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ผู้นิเทศส่งเสริม
ให้ครูมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยการจัดการเรียนรู ้ด้วยวิธีโครงงานตามแนว 
Constructionism ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ วชิรา  เครือคำอ้าย และ ชวลิต  ขอดศิริ (2562) ที่
กล่าวถึงการศึกษาความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการ  ชี้แนะและระบบพ่ี
เลี้ยง ประกอบด้วย 3 ด้าน คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการให้ความรู้
การนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง และการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้ระบบ
การนิเทศภายใน ซึ่งมีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

3.3 ขั้นการปฏิบัติการนิเทศ (Doing: D)  
จากการศึกษา พบว่าครูมีความคิดเห็นภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการนิเทศ

กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสอดคล้องกับ นนทพร  พนาตรีสวัสดิ์ (2559) ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาระบบการประเมินและรายงานผลการนิเทศภายในให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมศักยภาพระบบกำกับติดตาม
งานนิเทศภายใน และส่งเสริมการประเมินผลการนิเทศภายในให้มีคุณภาพ 

3.4 ขั้นการสร้างเสริมกำลังใจในการนิเทศ (Reinforcing: R)  
จากการศึกษา พบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการนิเทศ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้เป็นครูมืออาชีพ สอดคล้องกับ วชิรา  เครือคำอ้าย และ 
ชวลิต  ขอดศิริ (2562) ที่อธิบายว่า การพัฒนาผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้นิเทศต้องสร้างแรงบันดาลใจกับครูผู้รับการนิเทศ ให้เกิด
จากแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก 

3.5 ขั้นการประเมินผลการนิเทศ (Evaluating: E)  
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จากการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากที่สุด  ซึ่งเกิดจากมีการ
ประเมินผลการนิเทศภายใน ภัณฑิรา สุปการ (2557) อธิบายไว้ว่า การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้บริหาร จัดการการนิเทศการศึกษามีส่วนผลักดันให้การบริหารจัดการการนิเทศการศึ กษา
สำหรับศตวรรษที่ 21 ประสบความสำเร็จ เนื่องมาจากการนิเทศมีการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมทั้งในเรื่อง
งบประมาณ บุคลากร อีกทั้งการติดตามประเมินผลและการอำนวยการด้านต่างๆ 

4.  การประเมินผลผลิต (Product)  
4.1 บทบาทผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากที่สุด 

ซึ่งพบว่า ผู้เรียนรู้สึกว่าอยากให้มีชั่วโมง PBL มากขึ้นเนื่องจากยังสนุกกับการทำชิ้นงาน สอดคล้องกับ Gagnon 
et al. (2001) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานว่าต้องเน้นการบริหารเวลา  
(emphasis on time management) ด้วยกรอบความคิดโครงงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างและ
หลากหลาย ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพอเพียงของวัสดุ และเวลาทำงาน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณค่า   

4.2 บทบาทผู้เรียน จากการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากที่สุด ซึ่ง
พบว่า ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ณเอก อึ้งเสือ (2562) ที่ว่า ผู้เรียนมีโอกาสได้
สร้างความคิดและนำความคิดนั้นเป็นชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ความรู้ที ่ผู ้เรียนได้สร้างขึ้นจะมี
ความหมายต่อตนเองและจะอยู่คงทน นอกจากนั้นความรู้ที่ได้สร้างข้ึนนี้ยังเป็นฐานให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ไม่
มีที่สิ้นสุด 

4.3 บทบาทครู จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ซึ่ง
พบว่าครูชอบบอกเล่า ยกตัวอย่าง เปิดคลิปให้ดูเพ่ือให้รู้อะไรใหม่ๆ เพ่ือให้ฉันคิดตาม สอดคล้องกับ จันทร์จิรา  
แดงฉาน (2561) ที่กล่าวว่าครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนแบบดั้งเดิม มาเป็นการอำนวยความสะดวก 
(facilitator) ในการเรียนรู้ และยังสามารถเรียนรู้ไปพร้อมผู้เรียนได้ด้วย  และต้องเรียนรู้ตลอดเวลาจึงจะ
สามารถมีบทบาทหน้าที่ใหม่เป็นผู้ชี ้แนะได้ ดังที่ Kafai and Resnick (1996: 3) กล่าวถึงผู้เรียนตามแนว 
Constructionism ต้องปรับตัวให้สัมพันธ์กับความรู้ ซึ่งสำคัญพอๆ กับการปรับตัวให้สัมพันธ์กับตัวแทนของ
ความรู้ ซึ่งก็คือชิ้นงานที่กำลังสร้าง  

4.4 บทบาทครู จากการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมในระดับมากที่สุด พบว่า
ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและสิ่งต่างๆรอบข้าง สอดคล้องกับ Papert (1993) ที่กล่าวไว้ว่า การ
ที่ผู้เรียนสร้างชิ้นงานที่มีความหมายต่อตนเองจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นด้วย วงจรการเรียนรู้จึงเกิด
จากการที่ผู้เรียนได้นำความรู้ที่มีอยู่ออกมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน ส่งผลให้มีการปรับความเข้าใจระหว่างความรู้ที่
อยู่ภายในกับสิ่งใหม่ที่อยู่ภายนอก และสิ่งที่อยู่ภายนอกจะทำให้เกิดการปรับความเข้าใจใหม่ภายในตัวผู้เรียน 
เป็นเช่นนี้ไม่มีทีส่ิ้นสุด 

5. ด้านผลกระทบ (Impact) จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง มี
ความสอดคล้องกับบทบาทผู้เรียน โดยชี้ให้เห็นว่าบทบาทครูมีความสำคัญมากในการเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และ
บทบาทของผู้เรียน สอดคล้องกับ ณเอก  อึ้งเสือ (2562) พบว่า ขั้นวิเคราะห์สาเหตุประเด็นปัญหาเป็นขั้นตอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหา นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียน กล้าคิด 
กล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งผล
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ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่วนความคิดเห็นของผู้เรียน ครู 
และผู้ปกครอง มีความสอดคล้องกับบทบาทครู สะท้อนให้เห็นว่า ข้อค้นพบระหว่าง ความคิดเห็นของผู้เรียน 
ครู และผู้ปกครอง มีต่อบทบาทครูมีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้จากแบบ passive learning มาเป็น active learning สอดคล้องกับ จันจิรา  
แดงฉาน (2561) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสอดคล้องกับ Constructionism กล่าวคือครูต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากการสอน มาเป็นการอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ และยังสามารถเรียนรู้ไปพร้อม
ผู้เรียนได้ด้วย และจากการที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายที่ต้องสร้างความรู้ขึ้นเองนั้น ผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
ทั้งหมด ตั้งแต่เลือกประเด็นที่สนใจ จัดตั้งกลุ่ม วางแผนกิจกรรม ลงมือทำปรับปรุง แก้ไขชิ้นงานและพบอีกว่า 
ความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนได้แก่คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามข้อค้นพบทั้ง 9 ประการ ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และ
ผู้ปกครอง ที่มีต่อคุณลักษณะของผู้เรียน มีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น สอดคล้องกับ  Sahin 
(2015) ที่ว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีโครงงาน ได้ลงมือสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ มีความเชื่อมั่นในตนเองในด้าน
ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพสูงขึ้น ทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในการสื่อสารและเรยีนรู้
จากการทำงานร่วมกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า การนำผลการประเมินโครงการนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
โครงงานตามแนว Constructionism โรงเรียนประเสริฐอิสลามไปประยุกต์ใช้ควรนำผลที่ได้จากการศึกษาไป
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินการภายใต้ Active Learning 
ครบทุกรายวิชา หรือ ดำเนินการบูรณาการให้ครบทุกสาระวิชา 
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ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC  
ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน 

 

ชื่อผู้วิจัย   นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา 
     ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

บทคัดย่อ 
 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บท
อาขยานผ่านกระบวนการ PLC ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สารที่มีต่อความสามารถในการอ่าน โดย 
1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนคำที่อ่านออกเสียงผิดของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 2) สร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
3) ติดตามประเมินผลและสะท้อนผลการดำเนินการ PLC ของโรงเรียน 4) เปรียบเทียบคะแนนเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อบทอาขยาน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC กลุ่มเป้าหมาย เป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหินลาด
นารายณ์สาร จำนวน 32 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จำนวน 18 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบบันทึกความสามารถในการอ่านออกเสียง แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทอาขยาน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์สะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงบทอาขยานดีขึ้น โดยก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้จำนวนคำผิดเฉลี่ยอยู่ที่ 7.2 
คำ เมื่อได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้ว จำนวนคำที่อ่านผิดมีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ  1.5 คำ แสดงว่า จำนวน
คำท่ีนักเรียนอ่านออกเสียงผิดนั้นมีจำนวนลดลง 2) กระบวนการ PLC เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน 3) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติก่อนการได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC 
3.0 คะแนน และหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC มีคะแนนเฉลี่ย            
เจตคติ 3.6 คะแนน ซึ่งคะแนนเจตคติของนักเรียน หลังจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 
 

คำสำคัญ : ศาสตร์พระราชา, บทอาขยาน, กระบวนการ PLC, ความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
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บทนำ 
 ภาษาไทยเป็นทั้งสิ่งที่แสดงความเป็นเอกราชของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร 

และเป็นสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ในการใช้ภาษาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก 

 บทร้อยกรอง เป็นเครื่องยืนยันถึงลักษณะอันพิเศษของภาษาไทยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี บท
ร้อยกรองมีความไพเราะ และมีสัมผัสคล้องจอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินและจดจำได้ง่าย จึงเหมาะสมที่จะใช้
ถ่ายทอดความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ  

 การท่องจำบทร้อยกรอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การท่องอาขยาน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ฉันทลักษณ์ ท่วงทำนองในการอ่าน จดจำถ้อยคำอันไพเราะ การท่องจำบทร้อยกรอง นอกจากจะเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ และบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ท่องด้วย ได้แก่ 
ด้านพุทธิพิสัย การจดจำข้อมูลผ่านการเปล่งเสียงท่อง ส่งผลให้ผู้ท่อง มีคลังข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ใน
ภายหลัง ด้านจิตพิสัย หากได้ท่องหรือฟังบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่ามีคติสอนใจจะเสริมสร้างสมาธิและขัดเกลา
จิตใจได้ดี การฝึกฝนการอ่าน การท่อง การฟังอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้ท่อง ได้ฝึกฝนประสิทธิภาพการ
ทำงาน การเคลื่อนไหวของระบบการหายใจ การขยับริมฝีปาก ลิ้น การเปล่งเสียง การฟัง การจับจังหวะ  ถือ
เป็นการฝึกฝนด้านทักษะพิสัยทางหนึ่ง ทั้งนี้ ศิวกานท์  ปทุมสูติ (2551 : ออนไลน์) กล่าวว่า ขณะที่ท่อง
อาขยาน จะก่อให้เกิดกระบวนการจัดระเบียบจิต เกิดสมาธิ ซึมซับอรรถรสแห่งเนื้อหาดื่มด่ำกับสุนทรียภาพ 
กระตุ้นความคิดและจินตนาการ เชื่อมโยงสู่การเข้าถึงความนัยหลายมิติ อันจะ          ภาษาไทยเป็นทั้งสิ่งที่
แสดงความเป็นเอกราชของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร และเป็นสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษไทย ในการใช้ภาษาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึก 

 บทร้อยกรอง เป็นเครื่องยืนยันถึงลักษณะอันพิเศษของภาษาไทยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี บท
ร้อยกรองมีความไพเราะ และมีสัมผัสคล้องจอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินและจดจำได้ง่าย จึงเหมาะสมที่จะใช้
ถ่ายทอดความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ  

 การท่องจำบทร้อยกรอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การท่องอาขยาน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ฉันทลักษณ์ ท่วงทำนองในการอ่าน จดจำถ้อยคำอันไพเราะ การท่องจำบทร้อยกรอง นอกจากจะเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ และบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ท่องด้วย ได้แก่ 
ด้านพุทธิพิสัย การจดจำข้อมูลผ่านการเปล่งเสียงท่อง ส่งผลให้ผู้ท่อง มีคลังข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ใน
ภายหลัง ด้านจิตพิสัย หากได้ท่องหรือฟังบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่ามีคติสอนใจจะเสริมสร้างสมาธิและขัดเกลา
จิตใจได้ดี การฝึกฝนการอ่าน การท่อง การฟังอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้ท่อง ได้ฝึกฝนประสิทธิภาพการ
ทำงาน การเคลื่อนไหวของระบบการหายใจ การขยับริมฝีปาก ลิ้น การเปล่งเสียง การฟัง การจับจังหวะ ถือ
เป็นการฝึกฝนด้านทักษะพิสัยทางหนึ่ง ทั้งนี้ ศิวกานท์  ปทุมสูติ (2551 : ออนไลน์) กล่าวว่า ขณะที่ท่อง
อาขยาน จะก่อให้เกิดกระบวนการจัดระเบียบจิต เกิดสมาธิ ซึมซับอรรถรสแห่งเนื้อหาดื่มด่ำกับสุนทรียภาพ 
กระตุ้นความคิดและจินตนาการ เชื่อมโยงสู่การเข้าถึงความนัยหลายมิติ อันจะผลิดอกออกผลเป็นผลึกและพลัง
ทางปัญญา 

 นอกจากนี้ พรพิไล  เลิศวิชา (2550) กล่าวว่าโปรแกรมพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กเล็กควร
เริ่มต้นด้วยการอ่าน และฟังบทคล้องจอง และเพลงกล่อมเด็กที่มีจังหวะจะโคน นี่คือโอกาสทองของการ
วางรากฐาน ด้านภาษาและวรรณคดีเลยจากวัยนี้ไปจะทำได้ยากข้ึน 
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 ปัจจุบันปัญหาด้านการเรียนการสอนการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความ ถือเป็นเรื่อง
สำคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข เช่นเดียวกับปัญหาด้านเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทร้อยกรอง ผู้เรียนส่วนใหญ่มัก
มีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับบทร้อยกรองไปในทำนองว่าวรรณคดีหรือบทร้อยกรองต่าง ๆ เป็นของโบราณ คร่ำครึ 
เชย และล้าสมัย ซึ่ง ธิติรัตน์  วิเชียรมงคลกุล (2548) กล่าวว่า นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีอย่างแท้จริง 
การจัดการเรียนรู้วรรณคดี จึงมีผลสัมฤทธิ์ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเจตนารมณ์ของครู เพราะ
มุ่งเน้นคำศัพท์ และเนื้อเรื่องมากกว่าการพัฒนาความคิด ทั้ง ๆ ที่บทอาขยานหรือบทร้อยกรองต่าง ๆ นั้น มี
คุณค่ามากมายดังที่พระมหาลำดวน วรปัญโญ (2549) กล่าวว่า อาขยานช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วรรณกรรม ซึม
ซับความงามแห่งวรรณศิลป์ เป็นแบบอย่างคำประพันธ์ ให้ข้อคิดนำมาปฏิบัติได้ ผ่อนคลายความตึงเครียด มี
จิตใจอ่อนโยน ช่วยให้มีสมาธิ ปลูกฝังด้านคุณธรรม จึงให้คุณค่าแก่สังคมไทยมากควรแก่การส่งเสริมและสืบ
ทอดต่อไป 

 ครูภาษาไทยจึงควรหาวิธีปลุกจิตสำนึกให้เด็กไทยรักษามรดกด้านภาษาด้วยใจรักและมี
ทัศนคติที่ดีต่องานบทร้อยกรองอย่างจริงใจ เพราะจะส่งผลให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ อันเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ต่อไป 

 แนวทางในการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนอีกแนวทางหนึ่งคือครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการบอก
เนื้อหาสาระมาเป็นผู้ทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์ โดยเน้น
การออกแบบโครงการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมือทำเพ่ือเรียนรู้จากการลงมือทำ (Learning by doing) 
เพ่ือให้ได้ฝึกฝนทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต แล้วครูชวนศิษย์ร่วมกันทบทวนไตร่ตรอง (Reflection หรือ After 
Action Review : AAR) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเชื่อมโยง รวมทั้งเชื่อมโยงประสบการณ์ตรง
เข้ากับทฤษฎีทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนจาก
เรียนรู้จากฟังครูสอนมาเป็นเรียนรู้จากการลงมือทำทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนโรงเรียนและวงการศึกษาระดับ
จิตสำนึก ระดับรากฐาน และระดับโครงสร้าง ซึ่งต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
อย่างจริงจังและเป็นระบบชุมชนการเรียนรู้ของครู (Professional Learning Community : PLC) เป็น
เครื่องมือสำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (Community) ทำหน้าที่เป็นผู้นำและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในระดับปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการปฏิรูปที่ครูร่วมกันดำเนินการ กล่าวคือ PLC เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ครู
และนักการศึกษาทำงานร่วมกันในวงจรของการร่วมกันตั้งคำถามและการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือบรรลุผล
การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่า หัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นอยู่ที่การ
เรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทำงานของครู PLC จึงมีลักษณะสำคัญคือ เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ มีวัฒนธรรม
ร่วมมือกันเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคน ทุกฝ่ายร่วมกันตั้งคำถามต่อวิธีการที่ดี เน้นการลงมือทำ มุ่งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์ (วิจารณ์  พานิช, 2555) 

 จากประโยชน์ของอาขยาน ปัญหาด้านการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบกับปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่ผ่านมา พบว่า เนื้อหาเรื่องศาสตร์พระราชาค่อนข้างจะเป็นนามธรรม จับต้องได้
ยาก ทำให้นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง จนถึงยังไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
แต่เดิมนั้นการเรียนการสอนเรื่องศาสตร์พระราชาเน้นการสอนแบบบรรยายสรุป ยังไม่มีรูปแบบการสอนที่
น่าสนใจ เพ่ือที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเท่าที่ควร ครูยังไม่มีเทคนิค รูปแบบการสอนที่เร้าใจ ทำให้ผู้เรียน
ขาดความสนใจ ไม่ใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยาน
ผ่านกระบวนการ PLC ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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กาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านและเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทอาขยานตาม
กระบวนการ PLC การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในด้านการอ่าน
ออกเสียง ความเข้าใจในการอ่านและการมีเจตคติที่ดีต่อบทอาขยานทั้งยังเป็นการยืนยันความสำคัญของบท
อาขยานอันเป็นมรดกของภูมิปัญญาไทย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาผลการใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านของ
นักเรียน โดยศึกษาค่าเฉลี่ยคำที่อ่านออกเสียงผิดของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้  
     2. เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
     3. เพ่ือติดตามประเมินผลและสะท้อนผลการดำเนินการ PLC ของโรงเรียน 
     4. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทอาขยาน ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC 

วิธีดำเนินการวิจัย 
     1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
              การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย
การวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)      
               กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 32 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง             
     2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
      2.1 แผนการจัดการเรียนรู้  
      2.2  แบบสังเกตชั้นเรียน  
      2.3  แบบบันทึกความสามารถในการอ่านออกเสียง ใช้บันทึกจำนวนคำที่นักเรียนอ่าน
ออกเสียงผิด ตามลักษณะการอ่านดังนี้ 
        1) การอ่านที่ไม่เว้นจังหวะการอ่านตาม ฉันทลักษณ์ของอาขยานแต่ละบท  
        2) การอ่านออกเสียงคำต่าง ๆ ผิดไป ทั้งเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ 
        3) การอ่านออกเสียงไม่มีเสียงคำควบกล้ำ  
        4) การอ่านออกเสียงโดยเพ่ิมคำเข้าไป  
        5) การข้ามการอ่านคำต่าง ๆ ในบทอาขยาน  
        6) ไม่สามารถอ่านออกเสียงคำในบทอาขยาน  
        7) การอ่านออกเสียงคำในบทอาขยานซ้ำ ๆ ก่อนจะเริ่มอ่านคำต่อไป หรือย้อนกลับ
ไปอ่านคำนั้นซ้ำ ๆ  
      2.4 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทอาขยาน ประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและ
เชิงลบ จำนวน 30 ข้อ แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับคะแนน คือ 5,4,3,2,1 ตามความหมายดังนี้ 
        เห็นด้วยอย่างยิ่ง     ได้  5 คะแนน 
        เห็นด้วยมาก         ได้  4 คะแนน 
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        เห็นด้วย              ได้  3 คะแนน 
        ไม่เห็นด้วย           ได้  2 คะแนน 
        ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้  1 คะแนน 
 
     3. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
      3.1 นำเครื่องมือที่สร้างขึ้น พร้อมวัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมนิยามศัพท์ และแบบ
แสดงความคิดเห็นนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  
        3.1.1 พ.ท.โสมนัส ลพล้ำเลิศ ตำแหน่ง นายทหารกิจการพลเรือน สำนักงานปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
        3.1.2 อาจารย์ฟาฏิมะฮ์ แวสะมาแอ นักวิชาการอิสระ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน                     
จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี  
        3.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิไล ชมชิด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
        3.1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร  มะลาศรี คณะกรรมการในการกำกับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
        3.1.5 อาจารย์วัชรวร  วงศ์กัณหา คณะกรรมการในการกำกับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          โดยนำเครื่องมือที่สร้างขึ้น ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ , แบบ
สังเกตชั้นเรียน, แบบบันทึกความสามารถในการอ่านออกเสียง, แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
เครื่องมือการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ 
PLC ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คำ
ชี้แจง : ให้ท่านผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่ใช้
นวัตกรรมเรื่องนี้  โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือของรายการที่กำหนดว่ามีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ พร้อมกับเขียนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการวิจัย
ด้วย 

ที ่ รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่เหมาะสม  
(-1) 

1      
2      

      3.2 นำรายการที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นมาให้ค่าน้ำหนักคะแนน ถ้าเหมาะสมได้
ค่าน้ำหนัก +1 ถ้าไม่แน่ใจ ได้ค่าน้ำหนัก 0 ถ้าไม่เหมาะสม ได้ค่าน้ำหนัก -1 
              3.3 บันทึกค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละคน และทำการวิเคราะห์หาค่า IOC ซึ่งเป็นความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ซึ่งค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 โดยค่า IOC ในครั้งนี้คือ 0.80  
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 3.4 นำนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายของการแก้ปัญหา
หรือพัฒนา ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด และประเมินผลการใช้แล้วนำไปปรับให้เข้ากับบริบทการเรียนการ
สอนของตนเอง และนำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตชั้นเรียนตามกระบวนการ PLC, การสัมภาษณ,์ การ

วัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนโดยให้นักเรียนอ่านบทอาขยานเรื่องศาสตร์พระราชา, เรื่องจุลินทรีย์ตัว
น้อย, เรื่องทฤษฎีใหม่ของพ่อ จำนวนเรื่องละ 20 บท และเรื่องหลักการทรงงาน จำนวน 23 บท ใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 1 ภาคเรียน 

 เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทอาขยานทั้งก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยเป็นแบบวัดเจตคติฉบับเดียวกัน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ การวิเคราะห์สะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนคำที่อ่านผิด

จากแบบบันทึกความสามารถในการอ่านออกเสียงบทอาขยาน หาค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อบทอาขยาน 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่าน

กระบวนการ PLC ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน พบว่า  

1. ผลการใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียน
พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา โดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC พบว่า ก่อนจัด
กระบวนการเรียนรู้จำนวนคำผิดเฉลี่ยอยู่ที่ 7.2 คำ เมื่อได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้ว จำนวนคำที่อ่านผิด
มีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 1.5 คำ แสดงว่า จำนวนคำที่นักเรียนอ่านออกเสียงผิดนั้นมีจำนวนลดลง  

2. ผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้แก่สถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน พบว่า เกิดประโยชน์ต่อบุคคลดังกล่าว ดังนี้ 

 2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น อ่านคล่องมากขึ้น ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใช้ความรู้ใน
ห้องเรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีความสุข และสนุกในการเรียนมากขึ้น เกิดทักษะการเรียนรู้และได้เรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยรู้จักการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังกันเป็นกลุ่ม ผ่านกระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือน รู้จักการตั้ง
คำถาม คำสำคัญ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการพูดคุยปรึกษากัน การที่ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนจะทำให้
ผู้เรียนตั้งใจและอยากเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว อาจเป็นผล
จากการที่ครูผู้สอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีต่อกัน และกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ทำให้ผู้สอนได้เสนอปัญหา 
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ส่งผลให้ครูผู้สอนมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนา 
ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
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      2.2 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ทำให้ผู้สอนเข้าใจบริบทของวิชา และมีจุดเน้นสำคัญในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น มีนวัตกรรมการสอนและมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการศาสตร์พระราชาในการจัดการเรียนรู้ และ
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ช่วยลดความโดดเดี่ยว
และเพ่ิมความมั่นใจของครูผู้สอน ซึ่งจากเดิมที่ผู้สอนแต่ละคนคิดวางแผนการสอนเพียงคนเดียว เมื่อมีปัญหา
ต่าง ๆ ก็แก้ปัญหาเพียงผู้เดียว การปรึกษาหารือกันเพ่ือพัฒนาการสอนยังมีน้อย เปลี่ยนมาเป็นการร่วมมือใน
การคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน คือ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้สอนเองจะ
เพ่ิมความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จาก
ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังช่วย
เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร เพราะกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายร่วมกันทำให้ผู้สอนและทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเห็น
เป้าหมายชัดเจนและยอมรับในเป้าหมายร่วมกัน มีเพ่ือนและทีมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้สอนมีการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของตนเองร่วมกับประสบการณ์ของสมาชิกทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ ผู้สอน
ที่เป็นสมาชิกในทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของเพ่ือน
สมาชิก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ในชั้นเรียนของตนเองได้ ทำให้ผู้สอนและสมาชิกในทีมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนางานเพ่ือผู้เรียน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากยิ่งขึ้น จากการที่ได้เห็นว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอย่างดี ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระยะเวลา  เนื้อหา ผู้เรียน 
และสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการมีสมาชิกทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยให้
ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ไขปัญหารวมถึงให้กำลังใจ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีจากทีมเพ่ือนผู้สอนด้วยกัน ที่
สำคัญผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะเรียนรู้รูปแบบการสอน หรือเทคนิคในการช่วยสอน  
      2.3 ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ PLC ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกเครือข่ายและเข้าใจบริบทของ
กระบวนการ PLC โดยมีส่วนร่วมในการออกแบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพ (efficiency) และเกิด
ประสิทธิผล (effective) ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้สอน การสนับสนุนของผู้บริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน เนื่องจากการ
ดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านการกำหนดนโยบาย
และการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านเวลาการประชุมร่วมกัน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การดำเนินงานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำให้สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยเฉพาะผู้สอนมี
ขวัญกำลังใจและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เพราะการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง 
ความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
และรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการบริหารจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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3. ผลจากการติดตามประเมินผลและสะท้อนผลการดำเนินการ PLC ของโรงเรียน พบว่า ใน
การดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ 
PLC ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน มีการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งดำเนินการ
ตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC ทั้งหมด 3 วงรอบ ตั้งแต่วงรอบที่ 1 การรวมกลุ่ม PLC และการสร้างทีม, การ
วิเคราะห์/กำหนดเป้าหมายสิ่งที่ต้องการพัฒนาและเป้าหมายนักเรียน (กำหนดปัญหา), การออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียน (เขียนแผน), การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรมในห้องเรียนจริง, การเปิดชั้นเรียนและการสังเกตชั้นเรียน เพ่ือประเมินผล/สะท้อนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม และการสรุปผลการจัดการเรียนรู้ การสรุปถอดบทเรียนเพ่ือค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหา 
ส่วนในวงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 3 ก็จะวนซ้ำมาที่ การวิเคราะห์/กำหนดเป้าหมายสิ่งที่ต้องการพัฒนาและ
เป้าหมายนักเรียน (กำหนดปัญหา) จนครบวงรอบที่กำหนด แล้วจึงสรุปผลเผยแพร่ในวงรอบสุดท้าย  

 ผลจากการดำเนินการ พบว่า การเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่าน
กระบวนการ PLC เป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ ใช้ได้ผลจริงเกิดการพัฒนาทั้งตัวผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 

4. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติก่อนการได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ
PLC  3.0 คะแนน และหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC มีคะแนน
เฉลี่ยเจตคติ 3.6 คะแนน   

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ควรมีการนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC ไปใช้ในวิชา
ภาษาไทยในเรื่องอ่ืน ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาท่ีดียิ่งขึ้น 

 1.2 ควรมีการนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC ไปบูรณาการ
ร่วมกับวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในความหมาย และซึมซับคุณค่าที่
ปรากฏในบทอาขยานหรือบทร้อยกรองต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะมีการทดลองนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์

พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
บทอาขยานเปรียบเทียบกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ  

 2.2 ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรจะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลไปถึงกลุ่ม
ของผู้ปกครอง เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีนักเรียนหลายคนที่นำบทอาขยานไปฝึกท่องที่บ้าน ดังนั้น
หากมีการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองด้วยจะยิ่งได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้น 

     2.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บท
อาขยานผ่านกระบวนการ PLC ของนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
โรงเรียนหินลาด นารายณ์สารเอง ดังนั้นหากจะมีการทำวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการทดลองนำการจัดการเรียนรู้
เรื่องศาสตร์พระราชาโดยใช้บทอาขยานผ่านกระบวนการ PLC ไปใช้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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ช่ือเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศึกษา 2562 

 
ช่ือผูวิจัย นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
 ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 

 
บทคัดยอ 

 
 การประเมินครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2562 ในดานบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิต โดยประยุกตใชการประเมิน
โครงการรูปแบบ ซิปป (CIPP Model)  
 กลุมเปาหมายที่ใชในการประเมินครั้งนี้ ไดกำหนดกลุมเปาหมายเปน 3 กลุม จำนวนทั้งสิ้น 134 
คน คือ กลุมที่ 1 ครู จำนวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน เปนผูประเมินบริบท และปจจัย
นำเขาโครงการ กลุมท่ี 2 ครู จำนวน 6 คน และนักเรียน จำนวน 49 คน เปนผูประเมินกระบวนการโครงการ และ
กลุมที่ 3 ผูปกครอง จำนวน 72 คน เปนผูประเมินผลผลิตความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ เก็บรวมรวมขอมูลจาการ
วิเคราะหเอกสาร และจากแบบประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมินทั้งสิ้น 4 ฉบับ เปนแบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ นำมาวิเคราะหผลโดยใชสถิติบรรยาย ดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 สรุปผลการประเมิน พบวา ผลการประเมินบริบทโครงการ ปจจัยนำเขา และกระบวนการ ใน
ภาพรวมตัวชี้วัดอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผลผลิต ในภาพรวมตัวชี้วัด อยูในระดับมาก และผานเกณฑ
การประเมินทุกดาน ผลการประเมินโครงการในภาพรวมของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 อยูในระดับมากที่สุด และผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวชี้วัด ผานเกณฑการประเมิน จำนวน 15 ตัวชี้วัด 

 
คำสำคัญ : บริหารสถานศกึษา, การประเมินโครงการ, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
บทนำ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ไดกำหนด
นโยบาย โดยมีจุดเนนดานผูเรียน ที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก ผลการทดสอบ O-NET และ NT สูง
กวาระดับประเทศ หรือเพิ่มข้ึนไมต่ำกวารอยละ 3 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1, 2563, 
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หนา 4) ซึ่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่ประสบปญหาเชนเดียวกับโรงเรียนขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป และปญหาสำคัญที่จำเปนจะตองไดรับการแกไข
อยางเรงดวน คอื ปญหาคุณภาพผูเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวาเกณฑ มีผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่ำ
กวาเปาหมาย ทั้งที่ไดดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระ ตั้งแตปการศึกษา 2560 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2563 (โรงเรียนวัดบอพระอินทร, 2560, หนา 97) โรงเรียนวัดบอ
พระอินทรจึงไดกำหนดนโยบาย เปาหมายในการพัฒนาคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ตั ้งเปาหมายสอดคลองกับของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ถือวาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ไดเขาเรียน และจบ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามเกณฑ เปาหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร ใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพเปน
รายบุคคลและทุกคน เพื่อจะไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวมา
ขางตน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัด
บอพระอินทร ขึ้นในปการศึกษา 2562  
 การจะทราบวาการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร บรรลุตามทิศทางที่ตองการ หรือไมนั้น การประเมินโครงการเปน
กระบวนการที ่มีความเหมาะสม การติดตามประเมินผลที ่มีประเด็นการประเมินชัดเจน พรอมทั ้งมีตัวชี ้วัด
ความสำเร็จของการดําเนินงานมีความสอดคลองและครอบคลุมกับประเด็นการประเมิน ทำใหทราบประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดําเนินงานตามแผน นอกจากนั้นจะทำใหทราบปญหา อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุง และเสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมาย 
ยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (นิติธร วรรณกลัด, 2553, หนา 4) 
สำหรับการประเมินโครงการนี้ใชรูปแบบการประเมินซิปป เปนรูปแบบการประเมินที่วิเคราะหการดำเนินโครงการ
ทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ ครอบคลุมดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต สามารถ
นําไปประกอบการตัดสินใจของผูบริหารไดเปนอยางดี (ศิริพร ศิริรัตน, 2557, หนา 6)  
 ผูประเมินจึงสนใจทำการประเมิน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ปการศึกษา 2562 ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จ ตลอดจนจุดออน จุดแข็ง และความพึงพอใจของผูปกครอง ท่ี
ควรไดรับการปรับปรุงแกไขกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานสูงข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพื่อประเมินบริบทโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2562 
 2. เพื่อประเมินปจจัยนำเขาโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศึกษา 2562 
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 3. เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศึกษา 2562 
 4. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2562 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายที่ใชในการประเมินครั้งนี้ เปนผูเกี่ยวของกับโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 ไดกำหนดกลุมเปาหมายเปน 3 กลุม จำนวนทั้งสิ้น 134 คน คือ  
  กลุมที่ 1 ครู จำนวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน เปนผูประเมินบริบท 
และปจจัยนำเขาโครงการ 
  กลุมที่ 2 ครู จำนวน 6 คน และนักเรียน จำนวน 49 คน เปนผูประเมินกระบวนการโครงการ 
  กลุมที่ 3 ผูปกครอง จำนวน 72 คน เปนผูประเมินผลผลิตความพึงพอใจที่มีตอโครงการ 
 2. รูปแบบการประเมิน 
  การประเมินโครงการครั ้งนี ้ใชร ูปแบบการประเมิน แบบ ซิปป (CIPP Model) เนื ่องจาก
ตองการใหมีความครอบคลุม เพ่ือใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของผูบริหาร โดย
แบงการประเมนิออกเปน 3 สวน ตามลำดับพัฒนาการของการดำเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ คือ  
  2.1 การประเมินกอนเริ่มดำเนินงานโครงการ ทำการประเมินใน 2 สวน คือ การประเมิน
บริบท (Context) เปนการประเมินสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 ประกอบดวยตัวชี้วัดดังนี้ 1) ความสอดคลองดานนโยบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 2) ความตองการโครงการ และการประเมินปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมิน ตัวชี้วัด 1) ความพรอมใน
การดำเนินโครงการ และ 2) ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใชในการดำเนินโครงการ 
  2.2 การประเมินระหวางดำเนินโครงการ คือการประเมินกระบวนการ (Process) เปนการ
ประเมินการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังนี้ 1) การดำเนินงานโครงการ, 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การติดตามและประเมินผล 
  2.3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ คือการประเมินผลผลิต (Output) เปนการประเมินผล
ตามเปาหมายของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2562 
ประกอบดวยตัวชี้วัดดังนี้ 1) ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ และ 2) ผลผลิตความพึงพอใจที่มีตอ
โครงการของผูปกครอง 
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 3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ แบงเปน 4 ฉบับ คอื 
  ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบท และปจจัยนำเขา เปนการประเมินโดย ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 การประเมิน
บริบท จำนวน 9 ขอ และตอนที่ 3 การประเมินปจจัยนำเขา จำนวน 11 ขอ  
  ฉบับที่ 2 แบบประเมินกระบวนการ เปนการประเมินโดย ครู แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน และตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด จำนวน 26 ขอ  
  ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการ เปนการประเมินโดย นักเรียน แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 
1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน และตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการ ในตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรม 
จำนวน 17 ขอ  
  ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 ของผูปกครอง เปนการประเมินโดย ผูปกครอง แบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน และ ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ จำนวน 4 ขอ  
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมนิครั้งนี้มีขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน ในดานบริบทโครงการ ปจจัยนำเขา กระบวนการ 
และผลผลิต ในตัวชี้วัดความพึงพอใจที่มีตอโครงการของผูปกครอง 
  4.2 เก็บรวมรวมขอมูลจาการวิเคราะหเอกสารในดานผลผลิต ตัวชี ้ว ัดผลที ่เกิดขึ ้นตาม
วัตถุประสงคของโครงการ จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ป
การศึกษา 2562 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติ โดยนำแบบประเมินทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ 
ถูกตองในการตอบแบบประเมิน 
  5.1 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 
  5.2 วิเคราะหขอมูล นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   5.2.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน โดยหาคาความถี่และรอยละ  
   5.2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความสอดคลอง ความเห็นดวย ความมีประสิทธิภาพ 
ความเหมาะสม การปฏิบัติได และความพึงพอใจ ในการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (μ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยหา
คาเฉลี่ยรายขอ รายตัวชี้วัด และประเด็นการประเมิน ทั้ง 4 ดาน คือ บริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิต  
   5.2.3 วิเคราะหขอมูลในประเด็นการประเมินผลผลิต ในตัวชี ้วัด ผลที่เกิดขึ้นตาม
วัตถุประสงคของโครงการ โดยการวิเคราะหเทียบกับเกณฑที่กำหนด คารอยละ 
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   5.2.4 วิเคราะหตัดสินคุณคาโดยพิจารณาจากเกณฑของการประเมินโครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 โดยพิจารณาผลเทียบกับเกณฑน้ำหนัก  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 สรุปผล
การประเมินไดดงัน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน สรุปไดดังนี้ 
  ผูประเมินจำนวน 134 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 67.16 มี
สถานภาพเปนผูปกครอง จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 53.73 สำหรับนักเรียนสวนใหญศึกษาอยู ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที ่ 3 จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.69 และ สวนใหญเปนผู ปกครองนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 23.61 
 2. การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2562 
สรุปไดดงัน้ี 
  2.1 ประเด็นการประเมินดานบริบท พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแต
ละตัวชี้วัดพบวา ทุกตัวชี้วัดอยูในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ความสอดคลองดานนโยบาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาไดแก ความตองการโครงการ 
  2.2 ประเด็นการประเมินดานปจจัยนำเขา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือ
พิจารณาแตละตัวชี้วัดพบวา ทุกตัวชี้วัดอยูในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ความพรอมในการ
ดำเนินโครงการ รองลงมาไดแก ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใชในการดำเนินโครงการ  
  2.3 ประเด็นการประเมินดานกระบวนการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
แตละตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแกการดำเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดการติดตามและ
ประเมินผล สำหรับตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ การปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับมาก 
  2.4 ประเด็นการประเมินดานผลผลิต พบวา ตามตัวชี้วัดผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของ
โครงการ การดำเนินโครงการแลวเกิดผลมากที่สุดคือ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป, 2) รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เพ่ิมขึ้น
, 3) รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 4) รอยละของผลการทดสอบ NT ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เพ่ิมขึ้น และ 5) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
สำหรับการดำเนินโครงการแลวเกิดผลมาก คือ 1) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ 
2) รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ และไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำหรับการดำเนินโครงการแลวเกิดผลปานกลางคือ 1) ผลการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เพ่ิมขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการแลวเกิดผลนอยที่สุด คือ 1) รอยละเฉลี่ย ของ
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ผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป สำหรับตัวชี้วัดผลผลิตความพึง
พอใจที่มีตอโครงการของผูปกครอง พบวา อยูในระดับ มาก 

3. การวิเคราะหตัดสินคุณคาโดยพิจารณาจากเกณฑของการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 สรุปไดดังนี้ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ถือวาผาน
เกณฑการประเมิน ซึ่งไดคะแนนรวม 88 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณารายละเอียดของ
การประเมิน ผลการประเมินทั้ง 4 ดาน คือ บริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิต ผานเกณฑการประเมิน 
โดยมีผลการประเมิน 3 ดานคือ บริบท ปจจัยนำเขา และกระบวนการอยูในระดับมากที่สุด สำหรับ ดานผลผลิตอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอพบวา ดานผลผลิตที่ไมผานการประเมิน คือ รอยละผลการทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เพ่ิมขึ้น อยูในระดับปานกลาง และรอยละเฉลี่ยของผูเรียนที่มีผลการประเมิน
การอาน คิด วิเคราะหและเขียน แตละชั้นระดับดีข้ึนไป อยูในระดับนอยที่สุด 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2562 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และผานเกณฑการประเมินที่กำหนดไว แตตองมีการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงการใหดีย่ิงข้ึน ผูประเมินมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป
ผูอำนวยการ และคณะครู โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่งเปนผูนำในการสงเสริม สนับสนุน ประสาน ดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ควรนำผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ปการศึกษา 2562 ไปปรับปรุงในดานกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งประสิทธิภาพของการปฏิบัติกิจกรรม
บางกิจกรรมยังไมดีเทาที ่ควร สงผลตอผลผลิตที่ตามมา ควรนำผลการประเมินไปเปนแนวทางในการกำหนด 
วางแผน แกไข ปรับปรุง สงเสริม กิจกรรม และการดำเนินโครงการ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนา โดยตอบสนองความตองการของ ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนอยางแทจริง
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตอไป เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการศึกษา การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ปการศึกษา 2562 มีขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไปดังนี้ 

 2.1 ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึง ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนใหประสบความสำเร็จ เพื ่อนำผลการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ
ดำเนินงานในการบริหารโรงเรียนใหประสบความสำเร็จ และสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของ
ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ใหมากยิ่งข้ึนตอไป  
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  2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยใน เรื่องแนวทางการแกไขปญหาผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีผลตํ่ากวาเกณฑที่กำหนด และการพัฒนาผูเรียนที่มุงตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่
กำหนด โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.3 ควรทำการศึกษาวิจัยในเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกี่ยวของกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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บทความวิชาการ 
เร่ือง “รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ 

PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถคีณุภาพ” 
นางสาวบัวพันธ์  ผิวทอง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคานหาม 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
บทคัดย่อ 

รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่  วิถี
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้
กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 2) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) สร้างขวัญก าลังใจ และความมั่นใจให้แก่ครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) พัฒนา
นักเรียนให้เรียนรู้คู่ความปลอดภัย ได้ด าเนินการระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยใช้กระบวนการ
PIDRENO ดังนี้ 1) วางแผนการนิเทศ (P: Planning)  2) ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (I: Informing) 3) ด าเนินการ
นิเทศ (D: Doing) 4) ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ (ส่งเสริมขวัญก าลังใจ) (R: Reinforcing) 5) ประเมินผล
การนิเทศ (E: Evaluation) 6) วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ คุณภาพคู่ความปลอดภัย (N: New normal) 7) เผยแพร่สู่
สาธารณะ (O: Online) 

1. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการจัดสรรเครื่องมือ สื่อการสอน ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจ 
และความเชื่อม่ันให้แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู
ครูมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีจิตวิญาณ

ของความเป็นครู เอาใจใส่นักเรียนเสมือนเป็นลูกหลานของตนเอง ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง จัดสื่อการสอน การวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีที่หลากหลายได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ควบคู่กับการความรู้คู่ความ

ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบ on-hand on-line และ 
On-demand โดยครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะชีวิต อย่างสมดุล สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามจริยธรรม เรียนได้
ด้วยตนเอง มีความรู้ มีความเข้าใจ และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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บทน ำ 

ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
และวัฒนธรรมในประเทศทั่วโลก จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้แต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษานับว่ามีความส าคัญเป็น
ล าดับแรก เนื่องจากอนาคตของชาติ อยู่บนพื้นฐานการศึกษาของคนในชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนด
นโยบายของการศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22 – 30 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก าหนดไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่ 31 – 40 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 หมวด 5 มาตรที่ 37 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก าหนดการก ากับ ติดตาม 
การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ. 2558 : 37) ได้ก าหนดให้มีการนิเทศภายในเป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย ประกอบกับปีการศึกษา 2562 (สพฐ. 2562 : 3) ก าหนดให้เป็นปีทองแห่งการ
นิเทศ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนัก เห็นความส าคัญและน าไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยวิธีการ 
หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือครูให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเอง พัฒนางานการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน คือ การนิเทศภายใน
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน อันจะส่งผลในการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้
สามารถท างานเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ จึงควรจัดให้มีขึ้นอย่างมีระบบ มีการวางแผน
รายละเอียดร่วมกัน แต่ละขั้นตอนบอกระยะเวลาในการนิเทศทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และขณะ
ด าเนินการ ควรมีการบันทึกผลเพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ การนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จ  จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน หัวใจ
ของการนิเทศภายใน คือ การเรียนรู้ของครูเพ่ือการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ จน
เข้าใจวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและมองภาพอนาคตได้ วิธีการที่ท าให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้มีหลาย
วิธีการเป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศท่ีจะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครู หรือผู้อื่นที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วย
พัฒนาความสามารถของครู การแนะน า การชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ในการที่จะส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น และการเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิ เทศ 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการส าคัญอยางหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้น เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานใน
ขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับระเบียบวิธีการด าเนินงานที่
ก าหนดไว การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนยุทธวิธีที่ผู เกี่ยวของควรหาแนวทางด าเนินการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนวัดคานหาม เห็นความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนที่จะช่วยให้ครูผู้สอน หรือผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงทุกที่ ทุกเวลาได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
ของนักเรียนเป็นส าคัญ และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้หลักการนิเทศภายในโรงเรี ยน เพ่ือใช้สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือครูให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิชาชีพ พัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้คู่ความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้กระบวนการวงจรคุณภาพการนิเทศภายในของโรงเรียน โดยมีการพัฒนา
กระบวนการอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งและเป็นการพัฒนากระบวนการนิเทศที่มีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่ งขึ้น  โดยได้ด า เนินการตามกระบวนการ PIDRENO ดั งนี้  P (Planning)  คือ วางแผนการนิ เทศ 
I (Informing) คือ ให้ความรู้ D (Doing) คือ ขั้นด าเนินการนิเทศ R (Reinforcing) คือ ส่งเสริม สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ (ส่งเสริมขวัญก าลังใจ) E (Evaluating) คือ ประเมินผลการนิ เทศ N (New normal) คือ  
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ คุณภาพคู่ความปลอดภัย และO (Online)  คือ เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรม ส.พ. (ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา) ผ่านวิธีการ ททท. (ท าทันที) ร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายใต้นโยบายโรงเรียนสวยแบบมีสาระ สุขภาพดี มีความปลอดภัย ครูดีมีคุณภาพ และครู
รักเด็ก เด็กรักครู นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 การนิเทศ
ภายในของโรงเรียนวัดคานหาม มีวิธีการนิเทศแบบปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเหตุการณ์อย่างหลากหลายและวิธี
ปฏิบัติยึดหลักความปลอดภัย สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ซึ่งวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (New Normal) จ าเป็นต้อง
ด าเนินการบนพ้ืนฐานรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องมาจากมีสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยปีการศึกษา 2563 - 2564 เป็นการนิเทศภายในแบบบูรณาการ โรงเรียนได้ปรับวิธีการ
เรียนการสอนให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนการสอนแบบ ON HAND แบบ ON LINE และ 
แบบ ON DEMAND เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้แนวคิด“คุณภาพควบคู่ความปลอดภัย” 
“ความปลอดภัยคู่คุณภาพ”ใช้ห้องเรียนตามสถานการณ์จริงเป็นฐาน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความ
มั่นใจ ความปลอดภัยที่ให้แก่ครูและที่ส าคัญนักเรียนต้องเรียนรู้อย่ างมีคุณภาพตามบริบทของแต่ละบุคคล
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย 

ดังนั้น โรงเรียนวัดคานหามตระหนักถึงความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน จึ งได้พัฒนา 
“รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ”เพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนและการนิเทศภายในของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป  
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการนิเทศ

ภายในโรงเรียนได้ 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านการสอนของครู
3. เพ่ือช่วยเหลือ และจัดสรรเครื่องมือ สื่อการสอน ตลอดจนการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้
4. เพ่ือให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ
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วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDRENO

สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และความมั่นใจให้แก่ครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้คู่ความปลอดภัย

ขอบเขตของเรื่อง 
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่  

วิถีคุณภาพ กระบวนการ PIDRENO ด าเนินการเป็นกระบวนการแบบมีขั้นตอนพัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีการ
พัฒนาควบคู่กับคุณภาพได้ประสพความส าเร็จ ดังนี้ P (Planning) คือ วางแผนการนิเทศ I (Informing) คือ 
ให้ความรู้ D (Doing) คือ ขั้นด าเนินการนิเทศ R (Reinforcing) คือ ส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพ (ส่งเสริม
ขวัญก าลังใจ) E (Evaluating) คือ ประเมินผลการนิเทศ N (New normol) วิถีใหม่ วิถีคุณภาพคู่ความ
ปลอดภัย และ  O (Online)  คือ เผยแพร่สู่สาธารณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ค าจ ากัดความหรือค านิยาม 

สงัด อุทรานันท์ (2530, น. 84-88) เสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว้ 5 ขั้นตอน (PIDRE) คือ 1. การ
วางแผนการนิเทศ (P-Planning) 2. การให้ความรู้ในสิ่งที่จะท าตามแผน (I-Informing) 3. การปฏิบัติตามแผน 
โดยผู้รับการนิเทศเป็นผู้ด าเนินการ (D-Doing) 4. การส่งเสริม และสนับสนุนด้านขวัญ และก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน  (R-Reinforcing) 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  (E-Evaluating) ตาม
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ  รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะด าเนินการ  

ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการ  เริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยั งไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ 
ซึ่งจ าเป็นต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะ คือ 
1) การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถที่ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ 2 
2) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม  คุณภาพ

ให้งานส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
3) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารจะให้บริการสนับสนุนในเรื่อง วัสดุ

อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R) เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของผู้บริหารเพ่ือให้

ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะด า เนินการไปพร้อม ๆ กันกับ
ก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว 
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ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการ ประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่า  มีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลจะต้องท าการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะท า
ได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่งส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับกรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ได้ผลและถ้าหากการประเมินผลได้พบว่า
ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ หากจะได้ด าเนินการนิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ใน
เรื่องนั้นอีกเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้รูปแบบการนิเทศต้องปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับบริบท ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องมีการปรับตัว โรงเรียนวัดคานหามได้ประยุกต์แนวคิด (PIDRE) 
ของสงัด อุทรานันท์  เพ่ิมขั้นตอนเข้ามาในกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 6 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
คุณภาพคู่ความปลอดภัย (N : New normal) และขั้นตอนที่ 7  เผยแพร่สู่สาธารณะ (O : online)  ตาม
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 6 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ คุณภาพคู่ความปลอดภัย (N : New normal) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่หลากหลายให้เข้ากับสถานการณ์ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คู่ความปลอดภัย สู่วิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป 
เกิดทักษะในด้านของเทคโนโลยี ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง และเกิดทักษะชีวิตจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

ขั้นที่ 7 การนิเทศผ่านระบบออนไลน์ (O : Online) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนน าผลงาน ที่ได้
จากการจัดการเรียนรู้ หลังจากได้รับการนิเทศแล้วเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ คลิปสื่อ
การสอน และผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
เครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

กล่าวได้ว่า กระบวนการนิเทศแบบ PIDRENO เป็นการวางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  
หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกันก็มีการสร้างขวัญและก าลังใจระหว่าง
การท างานและหลังการท างาน มีการประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือศึกษา
ความส าเร็จของงาน หรือวางแผนการด าเนินการต่อไป เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักเรียนจะเกิดทักษะการเรียนที่จ าเป็นในการเตรียมความพร้อมและ
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง น าไปสู่การเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์สู่สาธารณชนให้เกิดประโยชน์ ในแง่ของ
การพัฒนาให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยแท้จริง 
วิธีการด าเนินการ 

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การวางแผนการนิเทศ (P: Planning)
เป็นขั้นที่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและ

ความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการนิเทศ 
การวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนสอนด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDREO  สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยกระบวนการPIDREO มีขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.1 ผู้บริหารประชุมครูและบุคลากร เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
วัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDREO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ    
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 ผลการประชุมในครั้งนี้เห็นว่าการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้
กระบวนการ PIDREO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ที่เป็นการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และความมั่นใจให้แก่ครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้คู่ความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

1.2 การเตรียมความพร้อมของคณะผู้นิเทศ 
1.2.1 ผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได้   
1.2.2 เตรียมคู่มือการนิเทศเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านการสอนของครู 
1.2.3 การช่วยเหลือ จัดสรรเครื่องมือ สื่อการสอน ตลอดจนการพัฒนาวิธีจัดการ

เรียนรู้ ให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ 
2. การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (I: Informing)
การให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDREO 

สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มีความสุข ปลอดภัย และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพคู่ความปลอดภัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDREO 
สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารร่วมกันของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 
มาเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นประสบการณ์ (Experience) 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสะท้อนคิดและอภิปราย (Reflect and Discuss) 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประยุกต์แนวคิด (Apply) 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นให้รางวัล (Team Reward) 

3. การด าเนินการนิเทศ (D: Doing)
การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถที่

ได้รับมาจากด าเนินการในขั้นที่ 2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพให้งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการ
นิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับขั้นด าเนินการนิเทศ คือ การปฏิบัติการนิเทศ ซึ่งคณะผู้นิเทศได้แบ่งขั้นตอนนี้ออกเป็น 
2  ส่วน  ซึ่งมีความสอดคล้องกัน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  การจัดท าแผนการนิเทศ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดเน้น
การนิเทศเป็นการนิเทศโดยใช้การนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และโปรแกรม Line ซ่ึงด าเนินการดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาหรือการนิ เทศ โดยวิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ความต้องการ จัดล าดับความส าคัญเพ่ือก าหนดเป็นจุดเน้นที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในรูปของ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ 

2. จัดท าปฏิทินการนิเทศ และเครื่องมือส าหรับพัฒนาครู โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ และ
การจัดล าดับความจ าเป็น ผลสรุปความต้องการพัฒนาในขั้นแรกของผู้บริหารและครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ 
การใช้โปรแกรมและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ในรูปของออนไลน์ และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
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ส่วนที่ 2 การน าหลักสูตรที่ก าหนดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
1. การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีคุณภาพ มีความสุข ปลอดภัย และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพคู่ความปลอดภัย 
2. ผู้รับการนิเทศร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติงานของตนเอง และก าหนดข้อตกลงเฉพาะระหว่างผู้รับ

การนิเทศว่าต้องพัฒนาครูและบุคลากรให้มีการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ด้วยการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

3. ผู้บริหาร ผู้นิเทศ ตรวจสอบผลงาน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปของออนไลน์ด้วยโปรแกรม
และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Zoom หรือ Line โดยนัดหมายเวลาในการท าการนิเทศให้พร้อมกันตาม
แผนการนิเทศที่ได้ก าหนดไว้ 

4. การส่งเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (R: Reinforcing)
ขั้นนี้เป็นขั้นของการสร้างขวัญก าลังใจ และความมั่นใจให้แก่ครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ของผู้บริหาร การนิเทศมีความม่ันใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจจะด าเนินการไปพร้อม ๆ
กันกับผู้ทีร่ับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้น 

ขั้นการส่งเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ เป็นการให้ค าชมเชยให้ก าลังใจในรูปของออนไลน์ด้วย
โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Line หรือ Facebook เพ่ือเป็นการให้คะแนนแผนการจัดการ
เรียนรู้ และให้รางวัลในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การประเมินผลการนิเทศ (E: Evaluating)
การประเมินผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหาม โดยใช้กระบวนการ PIDRENO 

สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
1. การประเมินผลจากผลงานการจัดการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร ครู

และเพ่ือนครู และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปรับปรุงผลงานแล้วน ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 
2. ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศร่วมกันวิพากษ์รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDREO ถึงข้อดี ข้อควร

ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค 
6. ขั้นด าเนินการวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ คุณภาพคู่ความปลอดภัย (N: New normal)
ขั้นทีค่รูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้คู่ความปลอดภัยด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบทที่เอ้ือของนักเรียนแต่ละคน 
7. การนิเทศผ่านระบบออนไลน์ (O : Online)

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนน าผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ หลังจากได้รับการนิเทศแล้ว
เผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ คลิปสื่อการสอน และผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว โดยกระบวนการต่าง ๆ แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
2.5.1 ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ 

วิถีคุณภาพ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยมีส่วนร่วมในการให้
ค าแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการจัดสรรเครื่องมือ สื่อการสอน ตลอดจนการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1 แสดงการประเมิน
ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อ รูปแบบการนิเทศนอกแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้
กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจน
การส่งเสริม สนับสนุน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ยังท าให้
โรงเรียนวัดคานหามมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ และปรับตัวได้ทั้งองค์กรในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู
ครูมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีจิตวิ

ญาณของความเป็นครู เอาใจใส่นักเรียนเสมือนเป็นลูกหลานของตนเอง ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเต็มที่ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง จัดสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 2 แสดงการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูตามรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้
กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ของคณะกรรมการนิเทศ 

3. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ควบคู่กับการความรู้คู่ความปลอดภัย

อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบ on-hand on-line และ On-demand 
โดยครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต อย่าง
สมดุล สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามจริยธรรม เรียนได้ด้วยตนเอง มีความรู้ มี
ความเข้าใจ และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ดังตารางที่ 3 แสดงผลบันทึกการเข้าเรียน การรับ-ส่งเอกสารทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. โรงเรียนมรีูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO

สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ อย่างเป็นระบบ 
2. ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการนิเทศภายใน

โรงเรียนได้ 
3. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และปลอดภัย เกิดความเจริญ

งอกงามทางวิชาชีพ 
4. ครูมีขวัญก าลังใจ และความม่ันใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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5. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ตามแนวทางการเรียนรู้การเรียนรู้
คู่ความปลอดภัย สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

2.5.2 ปัจจัยความส าเร็จ 
รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ 

วิถีคุณภาพ กระบวนการ PIDRENO ด าเนินการเป็นกระบวนการแบบมีขั้นตอนพัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีการ
พัฒนาควบคู่กับคุณภาพได้ประสพความส าเร็จ ดังนี้ P (Planning) คือ วางแผนการนิเทศ I (Informing) คือ 
ให้ความรู้ D (Doing) คือ ขั้นด าเนินการนิเทศ R (Reinforcing) คือ ส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพ (ส่งเสริม
ขวัญก าลังใจ) E (Evaluating) คือ ประเมินผลการนิเทศ N (New normol) วิถีใหม่ วิถีคุณภาพคู่ความ
ปลอดภัย และ  O (Online)  คือ เผยแพร่สู่สาธารณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีปัจจัยความส าเร็จ 
ดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนมีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของการนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจน
ภายใต้นโยบาย “ โรงเรียนสวยแบบมีสาระ สุขภาพดี มีความปลอดภัย  ครูดีมีคุณภาพ และครูรักเด็ก 
เด็กรักครู”  มุ่งเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ช่วยเหลือ 
และจัดหาเครื่องมือ สื่อการสอน ตลอดจนอ านวยความสะดวกและพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้    ผ่านวิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย  

2. ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการนิเทศภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโครงการในรูปแบบ New Normal ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อที่ 7 “มีการบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล และการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ” การรายงานการด าเนินงานตามข้อตกลง 10 ข้อ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ส่งผลให้การนิเทศสามารถน าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินสถานศึกษา  จากส านักงานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. รอบที่ 4 ได้ระดับ ดี นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของ
โรงเรียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 การนิเทศจึงต้องยึด
หลักความปลอดภัย สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (New Normal) โดยการนิเทศการเรียนการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ไลน์ และ เฟซบุ๊กของโรงเรียน และยังเป็นการเผยแพร่รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดคาน
หาม โดยใช้ รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ ให้กับโรงเรียนเครือข่าย เพ่ือเป็นต้นแบบของนิเทศที่เป็นแบบอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน    

3. ผู้บริหาร มีความตระหนักให้ความส าคัญและมีนโยบายในการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยใช้
โดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร “ โรงเรียนสวยแบบมีสาระ 
สุขภาพดี มีความปลอดภัย ครูดีมีคุณภาพ และครูรักเด็ก เด็กรักครู” มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูมีความพร้อมในการนิเทศออนไลน์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาในการเรียนการสอนปกติ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับครูในโรงเรียน  ครูได้รับการชื่นชม และข้อเสนอแนะ
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จากผู้บริหารในการพัฒนางานในหน้าที่ มีขวัญก าลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ON HAND แบบ ON LINE  และ แบบ ON DEMAND ของนักเรียนสู่การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ 
โดยค านึงถึงความพร้อมและปลอดภัยของนักเรียนทุกคน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ
ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ร่วมกัน PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน า
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาร่วมกันแก้ปัญหา โดยคิดค้นและจัดท าสื่อนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน และยังน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างห้องเรียนออนไลน์  (google classroom) 
การสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดการทดสอบแบบออนไลน์ผ่าน google form ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Line , Facebook  จัดท าคลิปวีดิโอการสอนอัพโหลด
ผ่านช่อง Youtube ของโรงเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงโดยกัลยาณมิตร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของครู ครูมีความรัก ความสามัคคีมี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน มี
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี “ความเป็นอยู่ที่ดี เป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ” Happy 
Society สังคมดีชีวิตดี สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสู่ความส าเร็จของการท างานบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จภายใต้ “คนส าราญ งานส าเร็จ” อย่างยั่งยืน“Happy Workplace” สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

5. ได้รับค าแนะน า ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ให้การยอมรับ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และยังได้รับค าชื่นชมและก าลังใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้รับ
ความร่วมมือและเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
พร้อมและบริบทของแต่ละบุคคล ส่งผลสู่การกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่ เกิดความร่วมมือ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในสถานการณ์ที่ยากล าบากเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน และเกิดความพึงพอใจในการนิเทศร่วมกัน 
6. นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก มีความพร้อม ให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีความสุข และได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบท
ของแต่ละบุคคล ผ่านการเรียนการสอน แบบ ON HAND แบบ ON LINE และแบบ ON DEMAND        
มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม โดย
การน าเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เพ่ือสร้างห้องเรียนเสมือนจริง เช่น การสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom การทดสอบแบบออนไลน์ผ่าน google form  ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
แอปพลิเคชัน Line , Facebook  และเรียนรู้ผ่านคลิปวีดิโอการสอนผ่านช่อง Youtube โดยมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการตัดต่อคลิปวีดิโอ ในกิจกรรม “เล่าข่าวดาว 
Tiktok” เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับรู้สู่สาธารณะ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้นี้ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว โดยขจัด
อุปสรรคด้านสถานที่และเวลา เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวคิด “คุณภาพควบคู่ความปลอดภัย” 
ความปลอดภัยคู่คุณภาพ สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เช่น ใช้บ้านหรือสถานที่ปลอดภัยตามสถานการณ์จริงเป็นฐาน 

127



 

เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้เรียนรู้ค้นคว้าและค้นพบตัวเองตามความสนใจตามบริบทของแต่ละบุคคล ที่จะส่งผล
ให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต ที่ต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ความปลอดภัย ที่ส าคัญ
นักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ  ท าให้ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบและส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน  
มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท าให้การนิเทศภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สร้างความมั่นใจให้แก่ครู ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  สู่วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้คู่ความปลอดภัย   โดยได้
บทเรียนที่ได้รับมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

1. รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่
วิถีคุณภาพ เป็นกระบวนการนิเทศการสอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) 
2. การให้ความรู้ ในสิ่ งที่จะท าตามแผน  (I-Informing) 3. การปฏิบัติตามแผน  โดยผู้รับการนิเทศเป็น
ผู้ด าเนินการ (D-Doing) 4. การส่งเสริม และสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการด้านขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน (R-Reinforcing) 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (E-Evaluating)  6. ขั้นด าเนินการ
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (คุณภาพสู่ความปลอดภัย) (N-New normal)  7. ขั้นเผยแพร่สู่สาธารณะ (O-Online)  
เมื่อลงมือปฏิบัติโดยมีการนิเทศควบคู่ไปกับกระบวนการส.พ.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา  มีการสร้าง
ขวัญก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท างาน  ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อดูความส าเร็จของงาน  โดย
ครูจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจริง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   ให้นักเรียน
ทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และน าผลงานที่เกิดขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะชน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจในวงการศึกษาต่อไป 

2. ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตินิเทศภายใน
โรงเรียนแบบปลอดภัย เพราะมีการส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของครบูุคลากรด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนาและส่งบุคคลเข้ารับการอบรมตามที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้จัดขึ้น
ในระบบออนไลน์รวมถึงมีความเข้าใจในรูปแบบ แนวทาง กระบวนการ และแบบแผนในการนิ เทศ 
เพ่ือช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน และส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

3. ครูได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน จากค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิชาการต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ตามโอกาสและความเหมาะสม รวมถึงการเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ควบคู่ความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของ
ตนเอง น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสอนการจัดท าคลิปการสอน หรือการสอนออนไลน์ผ่านทางระบบ
สารสนเทศหรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากที่สุด     

4. เกิดการช่วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ สื่อการสอน ตลอดจนการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจ าที่คงทนของ
นักเรียน เครื่องมือและสื่อการสอนนั้นมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศได้
สนับสนุน ส่งเสริมครูในการจัดหาประยุกต์หรือผลิตสื่อการสอนและเครื่องมือต่าง ๆ ที่น ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ในการสอน รวมถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสอน เพราะปัจจุบันทักษะการใช้เทคโนโลยีใน 

ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะที่นักเรียนทุกคนต้องมีและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
5. การนิเทศการศึกษาเป็นการประสาน การกระตุ้นและความพยายามของผู้นิเทศที่จะช่วยเหลือ

แนะน า สนับสนุน และส่งเสริมครูให้สามารถปรับปรุงการสอนของตน พัฒนาทัศนคติและอุดมการณในการ
ท างานให้อยู่ในเกณฑมาตรฐาน น าไปสู่ความเจริญงอกงามทางวิชาชีพและพัฒนาขีดความสามารถของครูให้
เพ่ิมมากข้ึน 

6. มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดคานหาม มีกระบวนการเป็นขั้นตอน มีความ
หลากหลายและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังในสถานการณ์ของโรคระบาด โควิด 19 ที่เกิดขึ้น จ าเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนิเทศที่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือให้ยังคงมีการนิเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การสอนของครูมีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพมากข้ึน 

7. ครูผู้ปฏิบัติการสอนเกิดความมั่นใจ ความเชื่อมั่นมั่นและความภาคภูมิใจในความส าเร็จด้านการ
สอนของตน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ อันจะน ามาซึ่งความพยายามมุ่งม่ันจะพัฒนาตนเองต่อไป 

8. นักเรียนได้เรียนรู้คู่ความปลอดภัย สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เกิดทักษะในด้านของเทคโนโลยี 
ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง และทักษะอ่ืนๆ ที่เพ่ิมเข้ามา ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
น าไปสู่การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนแบบใหม่ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 

 รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดคานหามโดยใช้กระบวนการ PIDRENO สู่วิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ เป็นการนิเทศที่มีความเป็นกัลยาณมิตร ยืดหยุ่นและปรับเข้ากับสถานการณ์ โดยใช้หอ้งเรียนที่บ้าน 
ที่โรงเรียนและทุกที่เป็นฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้ปฏิบัติการเรียนรู้และการสอนร่วมกัน เกิดการดูแล
เอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนเปิดใจกว้างต่อการเรียนรู้แม้ในช่วงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
และได้เกิดความร่วมมือการประสานงานที่ดีจากผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา “ความปลอดภัยคู่คุณภาพ” 
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ชื่อเรื่อง ระบบด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน หน ูอย ู ่ ไหน คร ูห ่วงใยเสมอ ภายใต ้   KNG Model 
ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวภนิดา  นพชำนาญ 

บทคัดย่อ 

เนื่องด้วยปัจจุบันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้มีการระบาดไปทั่วโลก  ทางหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ดำเนินการและออกมาตรการต่างๆ เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรน่า 2019 และลด
ผลกระทบของการระบาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  2) เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน โดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ซ่ึงโรงเรียนชุมชน
วัดขันเงินมีเขตพ้ืนที่บริการคือ หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ แต่นักเรียนที่มาเรียนประกอบด้วยกัน 5 อำเภอ คือ อำเภอ
หลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิศาสตร์ที่ตั้งและความพร้อมในด้านต่างๆ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความไม่เท่าเทียมในด้านปัจจัย 4 ใน
การดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลให้นักเรียนเกิดปัญหาทางด้านการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ดำเนินการโดยผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

คำสำคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model ตาม 
    กระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

บทนำ 
เนื่องด้วยปัจจุบันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้มีการระบาดไปทั่วโลก  รวมถึงประเทศไทยทำ

ให้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน  รวมถึงด้านการศึกษาทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการและออกมาตรการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลดผลกระทบของการระบาดให้ได้มากที่สุด 
หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การสอนออนไลน์ 
การสอนผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  การถ่ายทอดการสอน
ผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวทำให้เด็กบางกลุ่ม
โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน  เด็กจำ เป็นต้องได้รับ
การเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจทำให้เหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
หากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน 

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน  ตั้งอยู่ 14 หมู่ที ่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร จัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียน
ประจำอำเภอ  มีนักเรียนทั้งหมด 1,235  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  80  คน เป็น
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ข้าราชการครู 57 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 14 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 คน  พนักงานทำความ
สะอาด 4 คน  และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่บริการคือ หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ แต่
นักเรียนที่มาเรียนประกอบด้วยกัน 5 อำเภอ คือ อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก 
อำเภอสวี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ที่ตั้งและความพร้อมในด้านต่างๆ  ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความไม่เท่าเทียมในด้านปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลให้นักเรียนเกิดปัญหาทางด้านการ
เรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้

KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการนำไปใช้ของรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต ้KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใย
เสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG 

Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียน
ชุมชนวัดขันเงินในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำหลักของการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) มาเป็นกรอบใน
การดำเนนิงานโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาค้นคว้านักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินในระดับชั้นอนุบาล – ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,236 คน  

2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใย

เสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการวิจัยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกอบด้วย 

1. ศึกษาสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสัมภาษณ์ครูประจำชั้น  ครู
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ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชองโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล ประมวลผลจากการสัมภาษณ์  วิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัย 

   2. กำหนดรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใย
เสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ผู้วิจัยร่วมกับคณะครูกำหนดรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
 

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมหนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ 
ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA  โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้     

 
 1.ขั้นวางแผน (Plan)  

   P : Plan ประชุม วางแผน ออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
คณะกรรมการสถานศึกษา การจัดองค์ความรู้และการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนตามสถานการณ์  

 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   D : D0 ผู้มีส่วนเกี่ยวทุกภาคส่วนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยการเริ่มจากในห้องเรียน 
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุน 
    K : Knowledge =  ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทั้งทางด้านวิชการ 
ทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน   

   N : Network = เครือข่ายแห่งการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์กร การทำ MOU ระหว่างครูกับผู้บริหาร ครูกับผู้ปกครอง โรงเรียนกับโรงเรียนคู่พัฒนา และ
การสร้างเครือข่าย Social Network สัมพันธ์ชุมชน  
   G : Goal = เป้าหมายสู่ผู้เรียน นักเรียนได้รับความรู้ตามตัวชี้วัด ทางด้านวิชาการ 
ทักษะชีวิต เหมาะสมตามวัย   
  3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   C : Check ตรวจสอบการดำเนินให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ รายงานผลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)
A : Action การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  จัดทำแผนขยายผลเพื ่อต่อยอดการ

ปรับปรุง  
ขั้นตอนที่ 2 การใช้รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใย

เสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 
 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือวางแผนการทำงาน 

ดำเนินงานตามแผน 

กำกับนิเทศติดตาม / สรุปผล 

เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ 

ภายใต้คำแนะนำปรกึษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/คณะกรรรมการสมาคม ครู ผู้ปกครอง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้บริหารแต่งตั้งคำสั่งเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์เพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้ชื่อกิจกรรมหนูอยู่ไหน 
ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA 

สรุปผลการเยี่ยมบ้านและแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มท่ีขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 
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 การบริหารงานโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนำรูปแบบ KNG Model มาใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือภายใต้
กระบวนการ PDCA และยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนด
บุคลากรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานนำพานักเรียน
บรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน   

    

                       ในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนมีการ
สร้างภาคีเครือข่ายซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน โดยมีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
การดูแล เฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน   
มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ มีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้   และมีความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการ PDCA และยึดหลักธรรมาภิบาล 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารงาน KNG Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การทำงานอย่างมีระบบภายใต้กระบวนการ PDCA 

1) การเตร ียมการและวางแผนดำเน ินงาน (Plan : P)  โรงเร ียนได ้ม ีการแต ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ่งเป็น 3 ทีม ได้แก่ 

 ทีมนำ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน  
4 ฝ่าย และหัวหน้าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางการประเมิน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม ผลงานหรือ
ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 

     ทีมประสาน ประกอบด้วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูประจำชั้น 
มีหน้าที ่จัดทำปฏิทิน คำสั ่งปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารและเครื่ องมือการรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
ประสานงานระหว่างทีมนำและทีมทำ รวมถึงประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศึกษาข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมและหาแนวทางร่วมกับชุมชน 
เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

     ทีมทำ ประกอบด้วยครูประจำชั้นมีหน้าที่ในการคัดกรองรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2) การปฏิบัติตามแผนงาน (Do : D)  ครูปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยเริ่ม
จากการรู้จักนักเรียนบุคคล  โดยใช้แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และระเบียนสะสม 
(ปพ.8)  มีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  เช่น แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  
บันทึกการเยี่ยมบ้าน  แบบบันทึกพฤติกรรม แบบทดสอบต่างๆ รวมถึงการสังเกตและสัมภาษณ์ มีการจัด

คำอธิบายหลักการบริหารงานโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 
โดยใช ้ KNG Model 

 

K : Knowledge  หมายถึง  ความรู้คู่คณุธรรม  
N : Network  หมายถึง  เครือข่ายแห่งการเรียนรู้   
G : Goal  หมายถึง  เป้าหมาย  จดุมุ่งหมาย 
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กิจกรรมมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษ จากการคัด
กรองแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มความสามารถพิเศษ ผลที่ได้
นำมาสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูมในทุกเช้าก่อนเข้าเรียน  
กิจกรรมหนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  กิจกรรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT, LAS และ RT กิจกรรมการพัฒนาและจัดทำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมตลาดนัดตามรอยพ่อแบบ
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุกด้าน หากอยู่นอกเหนือภายใต้การดูแลแก้ไขของครูประจำชั้น จะ
มีการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก    
  3) การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล (Check : C)  งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนทุกๆ เดือน และ
ติดตามผลการทำงานฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ  โดยครูประจำชั้นและหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันวางแนว
ทางการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ต่อผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  4) การปรับปรุงการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน (Action : A) การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  
จัดทำแผนขยายผล โดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้นำผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อมูล
จากการกำกับติดตามมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานเพื่อสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
   1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาใน
การปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน โดยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การส่งเสริมพัฒนา  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และ 5) การส่งต่อภายในและภายนอก จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพบว่าจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องใน ๓ ปีการศึกษา  
   1.2.2 มีการบริหารและดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน 
บูรณาการทักษะชีวิต ภายใต้แนวคิด “รัก เข้าใจ ห่วงใย ปลอดภัย และให้โอกาส”  

  1.2.3 มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน  
โดยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ดำเนินตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ จึงได้มีการจัดกิจกรรมหนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ โดยการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ 
ดังนี้  1) On Hand   2) On Demand  3) On Line เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู ่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model 

ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG
Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการนำไปใช้ของรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หนูอยู่
ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้ KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  3) เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน 
ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลจากประชากรนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินในระดับชั้น
อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,236 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินมีรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใย
เสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่สามารถดูแลนักเรียนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง และเป็นระบบ 

2. จากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model
ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได ้ร ับการดูแลอย ่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ  จนทำให้ผู ้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

3. ผลจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG
Model ตามกระบวนการ PDCA ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าจำนวน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดลงจากปีการก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ดังนี้ 

1. โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินมีจุดแข็งในด้านของความร่วมมือ  ความสามัคคีของคณะครูในการ
ทำงานจึงนำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model ตามกระบวนการ 
PDCA มาใช้ในการแก้ปัญหาจนเป็นผลสำเร็จและจะนำไปใช้บริหารงานด้านอื่นๆ ต่อไป 

2. เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคำว่าครูมากขึ้นโดยมิต้องบอกกล่าว
3. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนทำให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครู

ห่วงใยเสมอ ภายใต้  KNG Model  ตามกระบวนการ PDCA เกิดผลสำเร็จ และสามารถขอความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอ 

4. ได้ร ับการยอมรับจากสังคมชุมชน ผู ้ปกครอง มีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการทำ MOU กับเครือข่ายครูต่างโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์ 
การทำคลิปวิดีโอที่เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
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สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.(2556).รายงานการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเด็กหนีเรียน.ค้นเมื่อ 16 
 พฤษภาคม 2563,จาก www.abacpoll.com 
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ชื่อเรื่อง  การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อผู้วิจัย  นางพัณณ์ชิตา  กนกพงษ์เสถียร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษา จ านวน 345 คน ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน และ
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสมรรถนะการบริหารคุณภาพ 5 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านจริยธ รรม              
2) สมรรถนะด้าน เชิงแนวคิด 3) สมรรถนะด้านวิธีการและกระบวนการ 4) สมรรถนะด้านบุคคล และ 5) สมรรถนะ
ด้านดิจิทัล และ 2. ได้ค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 16 สมรรถนะ 

ค ำส ำคัญ : สมรรถนะการบริหารคุณภาพ; ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน; การประกันคุณภาพการศึกษา 

บทน ำ 
สถานศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าใน

การจัดการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็น
ที่น่าเชื่อถือศรัทธาในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และจัดการให้ครูผู้ สอน นักเรียนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน และใช้ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
บทบาทที่ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จอย่างโดดเด่นกว่าผู้อ่ืนซึ่งเรียกว่า สมรรถนะ (competency) (เทื้อน ทองแก้ว, 
2550) และแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดย แมกคลีลแลนด์ (McClelland, 1999) ได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้าง                  
ผลการปฏิบัติงานที่ดีในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ สเปนเซอร์ แอล 
เอ็ม และ สเปนเซอร์ เอส เอ็ม (Spencer, LM. & Spencer, SM. , 1993) ให้ความหมายสอดคล้องกันกับ                    
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แมกคลีลแลนด์ (McClelland) คือ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ 
อุปนิสัย อัตตมโนทัศน์ ความรู้ และทักษะ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ จะเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/หรือ สูงกว่า
เกณฑ์อ้างอิง หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน                 
การบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แนวคิดในการบริหารคุณภาพ (Quality Management) ของ เดมมิ่ง (Deming, 1982) ได้พัฒนา
วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง และเขียนปรัชญา 
14 ข้อ ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการปฏิรูปการบริหารไปสู่ระบบการบริหารคุณภาพ แนะน าให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อคิด
วิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติว่าควรน าเอาหลักการในปรัชญาแต่ละข้อไปประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมขององค์การแต่ละแห่ง ซึ่งมีความแตกต่างกัน จูรัน โจเซฟ เอ็ม (Juran, Joseph M, 
1989) นับเป็นผู้น าในการศึกษาด้านคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น โดยคิดกระบวนการในการบ่งชี้และการบริหาร
คุณภาพ “ไตรศาสตร์ด้านคุณภาพ” ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลักคือ 1. การวางแผนคุณภาพ 2. การควบคุม
คุณภาพ 3. การปรับปรุงคุณภาพ จากข้อความดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น า              
การบริหารคุณภาพและมุ่งมั่นต่อระบบการบริหารคุณภาพอย่างจริงจัง และชัดเจนเพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542, 2542) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษา โดยเฉพาะในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบุไว้ว่า ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะระบบ             
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าสถานศึกษา
จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และเป็นคนดีของประเทศชาติ  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน รัฐจึงให้ความส าคัญตั้งแต่ระบบ
การสรรหาเพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเข้าสู่ต าแหน่ง บรรจุ
และแต่งตั้ง ให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาที่จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547, 2547) 
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มาตรา 79 “ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้fมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้           
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด” สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ เจสัน 
มาร์ติน มาร์ติแอส เอก ไอด้าเกรมีร์ และแอนเดรียส วัลโล (Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr, & Andreas 
Wallo, 2019) พบว่ากรอบสมรรถนะในการบริหารคุณภาพประกอบด้วยมิติด้านสมรรถนะในการบริหารคุณภาพ
หลักสี่ประการ ได้แก่ มิติด้านสมรรถนะของมนุษย์ มิติด้านสมรรถนะวิธีการและกระบวนการ มิติด้านสมรรถนะเชิง
แนวคิด และมิติด้านสมรรถนะตามบริบท และ ผลการศึกษาของกูปิง และ วัง ดีลอง (Gu Ping & WANG                       
De-long, 2015) พบว่าการศึกษารูปแบบสมรรถนะการบริหารคุณภาพประกอบด้วยมิติสมรรถนะหลัก 5 ด้าน 
ได้แก่ มิติด้านพ้ืนฐาน มิติด้านการควบคุมคุณภาพ มิติด้านการแก้ปัญหา มิติด้านความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
และมิติด้านลักษณะทางศีลธรรม  

จากความส าคัญที่กล่าวข้างต้น ท าให้ทราบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักที่จ าเป็นคือ สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และมีสมรรถนะการบริหารคุณภาพ และจาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่าสมรรถนะการบริหารคุณภาพมีความส าคัญกับทาง
ธุรกิจ ท าให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพก็สามารถด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเช่นกัน จากความส าคัญดังกล่าวการทราบองค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพเพ่ือก าหนดกรอบ
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคัญในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้
ของคุรุสภา  

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ต่อเนื่องจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สามารถน า
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารคุณภาพดังกล่าวเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน า ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของสมรรถนะการบริหาร

คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างค าอธิบายสมรรถนะ                  
การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีความมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครี้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 114 โรงเรียน 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1, 2564) และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 จ านวน 87 โรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 , 2564) โรงเรียน                
ปีการศึกษา 2564 มจี านวนทั้งสิ้น 3,457 คน 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 345 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ตามข้อเสนอของ Schumacker & Lomax, Hair, J., Anderson, R., 
Tatham, R, & Black, W ( Schumacker & Lomax, 1 9 9 6 ; Hair et al. , 1 9 9 8  อ้ า ง ถึ ง ใ น                                          
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) เป็นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับใน
การวิเคราะห์ซึ่งมีตัวแปรพหุ คือ จ านวน 10-20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้ จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น การ
สังเคราะห์แนวคิดสมรรถนะการบริหารคุณภาพของเจสัน มาร์ติน, มาร์ติแอส เอก, ไอด้า เกรมีร์ แอนเดรียส วอลโล 
(Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr & Andreas Wallo, 2019) ของ กูปิง และ วัง ดีลอง (Gu Ping, 
WANG De-long, 2015)  และจากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูล 14 คน ได้ตัวแปรสมรรถนะ 20 ตัวแปร จาก
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งานวิจัยในขั้นตอนแรกเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน ามาใช้ประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ซึ่งมีองค์ประกอบตัวแปร
สังเกตได้ 20 ตัวแปร ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกขนาดตัวอย่างจ านวน 15 เท่าของตัวแปร จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม คืออย่างน้อยจ านวน 300 คน เพ่ือให้การทดสอบความสอดคล้องของตัวแปรมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ15 (จ านวน 45 คน) ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยในตอนที่ 2 
ครั้งนี้ คือ 345 คน (Burn and Grove, 2005, pp. 2-5)  

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดย
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยสุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และสังกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มา 46 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) โดยการจับสลากรายชื่อสถานศึกษา และขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู                   
ในสถานศึกษาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลากรายชื่อครูในสถานศึกษา               
การค านวณตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอยู่ ผู้วิจัยสุ่มสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 มา 46 โรงเรียน  

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1967) 

 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
   1. น าแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

ในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาเพ่ือหา            
ค่าความสอดคล้องและตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่า ค่า IOC (Index of Item Objectives Congruence)          
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550) โดยพิจารณาจากค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนของสิ่ง
ที่ต้องการวัด และปรับแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ซึ่งพบว่าได้ค่า IOC สูงกว่า 0.50 ทุกข้อ 
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

  2. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ไปหา                  
ความเที่ยงโดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหา                   
ความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Alpha Cronbach 
Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556) พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.985 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการ                         
ส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ผลที่ได้จากการตอบจะเข้าสู่ระบบแบบ Real Time 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ในแบบสอบถาม ตอนที่ 

1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

  4.2 การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งส ารวจ ( Exploratory Factor Analysis)  เ พ่ือหา
องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เทคนิค                     
การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Component Analysis) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การเลือกตัวแปร
ที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาค่า MSA (Measurement of Sampling Adequacy) ที่
มากกว่า 0.50 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 
ตัวขึ้นไปตามกรรมวิธีของไกเซอร์ (kaiser, 2000) 

สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายของ            
การวิจัย ดังนี้ 

โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

1. ในภาพรวม ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 90 ข้อ มีค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 4.06-4.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.38-0.78 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปฏิบัติของตัวแปร โดยเฉลี่ย
ตั้งแต่มากถึงมากที่สุด  

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ดัง ตารางที ่1-2 
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2.1 การทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอและแมทริกซ์สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง     
ตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบค่า คือ ค่า KMO and Bartlett’s test โดยดูค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy) ที่มีค่ามาก (เข้าใกล้หนึ่ง) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่า KMO and Bartlett’s test of Sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 
adequacy 

.978 
Bartlett’s test of sphericity Approx. Chi-Sqrare 

 
31924.206 

df 4005 
sig 0.000 

 
จากตาราง 1 พบว่า จากการทดสอบสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ .978 แสดงว่าตัวแปรสมรรถนะ                 

การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 20  ตัวแปร มีจ านวน
เพียงพอและมีความเหมาะสมในการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเพราะค่า KMO มีค่ามากกว่า 0.5 และ             
เข้าใกล้ 1 

2.2 องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ในการประกันคุณภาพการศึกษา มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 มี 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 มี 17 
ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 มี 14 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 มี 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 มี 5 ตัวแปร ส่วนตัวแปร
ที่เหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 26 ตัวแปร ดัง ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

องค์ประกอบ
ที ่

ชื่อองค์ประกอบ 
 

จ ำนวนตัวแปร ค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) 

 
(factor loadinv 

1 สมรรถนะด้านลักษณะทางจริยธรรม 21 0.510-0.718 
2 สมรรถนะด้านเชิงแนวคิด 17 0.507-0.629 
3 สมรรถนะด้านวิธีการและกระบวนการ 14 0.511-0.645 
4 สมรรถนะด้านบุคคล 7 0.516-0.718 
5 สมรรถนะด้านดิจิทัล 5 0.596-0.763 

รวม 64 0.507-0.763 
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จากผลการศึกษา องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านจริยธรรม 
(Ethical Competency) บรรยายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะด้านเชิง
แนวคิด (Conceptual Competency) บรรยายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 17 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะ
ด้านวิธีการและกระบวนการ (Methods and Process Competency) บรรยายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 14 ตัว
แปร องค์ประกอบที่ 4 สมรรถนะด้านบุคคล (Personal Competency) บรรยายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 7 ตัว
แปร องค์ประกอบที่ 5 สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) บรรยายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร 
ดังรายละเอียด 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 องคป์ระกอบท่ี 1 สมรรถนะดา้นจรยิธรรม (Ethical Competency) ประกอบดว้ยตวัแปร
ส าคญั 21 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.510-0.718 มีคา่ความ
แปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เทา่กบั 51.101 และคา่รอ้ยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
เท่ากับ 56.778 และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 56.778 และเม่ือ
เทียบกบัคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีมี้ความส าคญั
เป็นอนัดบั 1 

2.2 องคป์ระกอบท่ี 2 สมรรถนะดา้นเชิงแนวคดิ (Conceptual Competency) ประกอบดว้ย
ตวัแปรส าคญั 17 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ(Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง 0.507-0.629 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.134 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of 
variance) เท่ากับ 3.134 และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 3.134 
และเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคป์ระกอบอ่ืนแล้ว องคป์ระกอบนีมี้
ความส าคญัเป็นอนัดบั 2 

2.3 องคป์ระกอบท่ี 3 สมรรถนะดา้นวิธีการและกระบวนการ (Methods and Process 
Competency) บรรยายดว้ยตัวแปรส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบ(Factor 
Loading) อยู่ระหว่าง 0.511-0.645 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 2.242 และคา่รอ้ย
ละของความแปรปรวน (percent of variance) เท่ากับ 2.491 และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 2.491 และเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) กับ
องคป์ระกอบอ่ืนแลว้ องคป์ระกอบนีมี้ความส าคญัเป็นอนัดบั 3 

2.4 องคป์ระกอบท่ี 4 สมรรถนะดา้นบคุคล (Personal Competency) บรรยายดว้ยตวัแปร
ส าคญั จ านวน 7 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ(Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.516-0.718 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.475 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of 
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variance) เท่ากับ 1.639 และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 1.639 
และเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคป์ระกอบอ่ืนแล้ว องคป์ระกอบนีมี้
ความส าคญัเป็นอนัดบั 4 

2.5 องคป์ระกอบท่ี 5 สมรรถนะดา้นดิจิทัล (Digital Competency) บรรยายดว้ยตวัแปร
ส าคญั จ านวน 5 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ(Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.596-0.763 มีคา่
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.424 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of 
variance) เท่ากับ 1.583 และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 1.583 
และเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคป์ระกอบอ่ืนแล้ว องคป์ระกอบนีมี้
ความส าคญัเป็นอนัดบั 5 

สมรรถนะกำรบริหำรคุณภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำนในกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลักสมรรถนะการบริหารคณุภาพ 5 ดา้น และสมรรถนะย่อย 
ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นจริยธรรม (Ethical Competency) มีสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ ซึ่งดจูาก
ตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 การสรา้งและพฒันาทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.3 วฒันธรรมองคก์รคณุภาพ 
1.4 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ 
1.5 การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวิชาชีพ 

2. สมรรถนะดา้นเชิงแนวคิด (Conceptual Competency) มีสมรรถนะย่อย 5สมรรถนะ ซึ่ง
ดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

2.1 การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู 
2.2 การใหค้วามส าคญักบัมมุมองของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
2.3 แนวทางการพฒันาคณุภาพ 
2.4 ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์
2.5 ประสบการณแ์ละความรูจ้ากบรบิทภายใน และบรบิทภายนอกสถานศกึษา 

3. สมรรถนะด้านวิธีการและกระบวนการ (Methods and Process Competency) มี
สมรรถนะยอ่ย 3 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้
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 3.1 แนวคดิการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
  3.2 การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบรหิารคณุภาพ 
 3.3 มาตรฐาน ระบบการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
4. สมรรถนะดา้นบุคคล (Personal Competency) มีสมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ ซึ่งดจูาก

ตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้
 4.1 การบรหิารการเปล่ียนแปลง 
 4.2 การใชภ้าษา การส่ือสาร และความรว่มมือ 
5. สมรรถนะดา้นดิจิทัล (Digital Competency) มีสมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะซึ่งดูจาก               

ตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้
5.1 สมรรถนะดจิิทลั  

ค ำอธิบำยสมรรถนะกำรบริหำรคุณภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำนในกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัสมรรถนะการบรหิารคณุภาพ 5 ดา้น และสมรรถนะยอ่ย 16 
สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นจรยิธรรม 
1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี ด  ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพระดบัมืออาชีพ พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณใน
การท างานท่ีมีคณุภาพ การรบัรูก้ารใหบ้รกิารบนความซ่ือสตัยส์จุริตส าหรบัสถานศกึษาและผูมี้สว่นไดเ้สีย 

1.2 การสรา้งและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีความรู ้มีทกัษะ
การเป็นผู้น  าทีมงาน สร้างและพัฒนาทีมงาน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน 
กระบวนการท างานและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันท่ีชัดเจน ปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณท่ี์เหมาะสม มี
เทคนิคการสรา้งทีมงาน พฒันาทีมงานใหมี้ความคิดสรา้งสรรค ์มีความสามคัคี สรา้งมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดีภายใน
ทีม ส่ือสาร จงูใจ และประสานงานรว่มกนัเป็นทีมงาน มีทกัษะการโคช้ชิ่ง ช่ืนชมความส าเรจ็ของทีม  ผลกัดนัให้
ทีมด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองบรรลตุามเปา้หมายของสถานศกึษา 

1.3 วฒันธรรมองคก์รคณุภาพ หมายถึง การจดัท าวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ความเช่ือ คา่นิยม 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์และกลยุทธก์ารพฒันาวัฒนธรรมองคก์รในสถานศึกษา ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกัน
ก าหนดวิถีการท างานของคนในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกใน                       
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การท างาน อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา สร้างความเจริญงอกงามให้กับ
สถานศกึษา มองประโยขนแ์ละความตอ้งการของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียเป็นส าคญั 

 1.4 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ หมายถึง การใชพ้ลงัอ านาจสรา้งแรงเสรมิใหบ้คุลากรรบัรู ้
ศกัยภาพของตนเองและพฒันาความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น มีความพึงพอใจ รูส้ึกถึงความรบัผิดชอบ มี
ความสขุในการท างาน ใหบ้คุลากรมีความสมัพนัธก์นั มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร ความคิดเห็น ความรูส้ึก 
ไดเ้รียนรูก้ารท างาน สนบัสนนุชว่ยเหลือและใชป้ระโยชนร์ว่มกนั ท าใหเ้กิดความรูส้ึกผกูพนัตอ่สถานศกึษา และ
มีความรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าใหเ้กิดขวญั
และก าลงัใจในการท างานอนัสง่ผลตอ่คณุภาพในการท างาน 

 1.5 การพฒันาตนเองและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ หมายถึง การพฒันาตนเองและเพ่ือนรว่ม
วิชาชีพ ใหมี้ความรู ้ทกัษะ กระบวนการพฒันาสมรรถนะและวิชาชีพ โดยมีแผนการพฒันาตนเอง ด าเนินการ
พฒันาตนเองตามแผนอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบตังิานความตอ้งการจ าเป็น องคค์วามรูใ้หม่ 
นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือ
เครือขา่ย แสดงบทบาทในชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดว้ยความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมิตร มีการเพิ่มพนูทกัษะ 
(Re-Skill) ท่ีจ  าเป็นในการท างานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ พัฒนาทักษะเดิมใหดี้ขึน้ (Up Skill) รองรบั 
การเตบิโตในอนาคต และการเรียนรูท้กัษะใหม ่(New Skill) เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั เป็นผูน้  า  

2. สมรรถนะดา้นเชิงแนวคดิ
2.1 การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู หมายถึง การประมวลสารสนเทศ

การรวบรวมขอ้มลู การค านวณ การคน้คืน การส าเนาขอ้มลู การแสดงผลในรูปของการแปลงขอ้มลูสารสนเทศ 
เป็นรูปภาพ กราฟ วิดีโอ ได้ผลลัพธ์ท่ีมีความหมาย มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศดว้ยวิธีการน าเสนอท่ีทนัสมยั  

      2.2 การใหค้วามส าคญักับมุมมองผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน จัดระบบกระบวนการดา้นการบริหารของสถานศึกษา การสรา้ง
ความสมัพนัธ ์การติดตามและประเมินผล สิ่งท่ีมีผลกระทบสนองตอบความตอ้งการดา้นการศกึษาของผูมี้สว่น
ไดส้ว่ยเสีย ปรบัปรุงพฒันาการบรหิารคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วางแผนแนวทาง 
การพฒันา ระบขุัน้ตอนการด าเนินงานเป็นระบบชดัเจน ใหบ้รรลเุปา้หมายของสถานศกึษา มีความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูและหลกัการไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม พฒันาระบบงาน
ตามโครงสรา้งการบริหารสถานศกึษาทกุงานใหมี้คณุภาพ เป็นสถานศกึษาแบบอยา่งและมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ความเข้าใจแบบองคร์วมและเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ 
นโยบาย แผน กลยทุธ ์และภารกิจของสถานศึกษา วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา 
จัดระบบการบริหารจัดการความรู ้บูรณาการองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบริหารคุณภาพมาประยุกตใ์ชใ้น            
การก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ของสถานศกึษา 

      2.5 ประสบการณ์และความรู้จากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา 
หมายถึง การมีความรู ้ทกัษะท่ีไดร้บัจากประสบการณเ์ดิม รบัรูถ้ึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกสถานศกึษา เขา้ใจบริบทภายนอกสามารถท าให้ไดม้าโดยการค านึงถึงปัจจยัท่ีเกิดขึน้จาก
กฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วฒันธรรม สงัคม และ เศรษฐกิจแวดลอ้ม และเขา้ใจบริบทภายในสามารถท าให้
ไดม้าโดยการค านึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ คุณค่า วัฒนธรรม ความรู ้และสมรรถนะขององคก์าร เพ่ือให้
สถานศกึษาสามารถท าหนา้ท่ีและด าเนินการตอ่ไปไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 

3. สมรรถนะดา้นวิธีการและกระบวนการ 
3.1 แนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมี

กระบวนการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของสถานศึกษา ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค ์                  
การวางแผนงานคณุภาพ ระบบการบริหารคณุภาพ การตรวจสอบ สรา้งคณุค่า (Value) การประเมินผล และ
การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน จดัล าดบัความส าคญั    
การพัฒนาปรบัปรุง (Value Stream Mapping: VSM) การควบคุม การบริหารคุณภาพ มีขัน้ตอนการพัฒนา
คณุภาพ การตดิตาม และการตรวจสอบในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

      3.2 การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ หมายถึง การสรา้งเครื่องมือ
พฒันาคณุภาพ และวิธีการปฏิบตัท่ีิน าไปใชใ้นการติดตามการท างานอยา่งสรา้งสรรค ์ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ตามวงจรการบริหารคณุภาพ (PDCA) ทราบปัญหาปัจจบุนัหรือช่องว่างท่ีมี (Gap) น ามาปรบัปรุงคณุภาพ ให้
เกิด  การเปล่ียนแปลงการบริหารคุณภาพไปในทางท่ีดีขึน้ ใชเ้ครื่องมือในการบริหารท่ีหลากหลายจ าแนก
ออกไปตามงานท่ีตอ้งท า วิธีการเก็บขอ้มลูขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและการเลือกใชก้ารเก็บขอ้มลู มีวิธีการเก็บ
รวบรวมปัญหาในการบรหิารในสถานศกึษา สามารถท าการแกไ้ขไดด้ว้ยการใชเ้ครื่องมือการบริหารคณุภาพมา
ประเมินผลและน าไปวางแผนปรบัปรุงการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน 

      3.3 มาตรฐาน ระบบการบริหารคณุภาพและการประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง 
ก าหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ โครงสรา้ง ขอบข่ายการบริหารคุณภาพ จัดท าระบบขั้นตอน                 
การบรหิาร กระบวนการท างานท่ีชดัเจนเป็นระบบตอ่เน่ือง สรา้งกลไกการมีสว่นรว่มการประเมินผลความส าเร็จ 
การควบคุมคุณภาพการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิด
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ประสิทธิภาพบรรลตุามเปา้หมายการบรหิารคณุภาพของสถานศกึษา และตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนได ้
สว่นเสีย 

4. สมรรถนะดา้นบคุคล 
4.1 การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง การจดัการกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน

สถานศกึษาท่ีมีผลกระทบกบัตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรบักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ มีความพรอ้มท่ีจะ
เผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสถานศกึษา ใหค้  าแนะน าการปรบัตวั รว่มมือ สนบัสนนุ ปรบัเปล่ียน
ขั้นตอนการท างานของตนและบุคลากร สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมและลดการต่อต้าน                                   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ก าหนดแผนงาน ขับเคล่ือนและผลักดนัสถานศึกษาไปสู่การปรบัเปล่ียนอย่างมี
คณุภาพ 

4.2 การใชภ้าษา การส่ือสาร และความรว่มมือ หมายถึง การใชภ้าษา ทกัษะในการฟัง 
การพดู การอา่น การเขียน มีทกัษะการส่ือสาร ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนขอ้มลูกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 
ประสานความรว่มมือ สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี กบัเครือขา่ย ผูป้กครอง ชมุชน และองคก์รอ่ืน  

5. สมรรถนะดา้นดจิิทลั 
5.1 สมรรถนะดิจิทัล หมายถึง การมีความรู ้ เข้าใจ เข้าถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                 

การใชแ้อปพลิเคชั่น การใชอิ้นเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมส านกังาน สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน และการใหบ้ริการ 
ใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัเช่ือมโยงระบบขอ้มลูสารสนเทศและระบบดจิิทลัในการส่ือสาร เสรมิสรา้งศกัยภาพในการน า
เทคโนโลยีดจิิทลัยกระดบัศกัยภาพสถานศกึษา ค านงึถึงกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั 
ประยกุตใ์ชป้รบัเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการท างานท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยใหร้ะบบงานการบริหาร
สถานศกึษาในยคุดิจิทลัท่ีมีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ภายใตพ้ระราชบญัญัติและมาตรฐานการจดัการ
ดา้นดจิิทลั 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา มี
องค์ประกอบหลักของสมรรถนะการบริหารคุณภาพ 5 ด้าน ที่ได้แนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน ากรอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือไปสร้างมาตรฐาน ก าหนดตัวชี้วัดในการเป็น          ผู้บริหารงานด้าน
การบริหารคุณภาพ มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
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 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบว่ามี องค์ประกอบหลักของสมรรถนะการบริหารคุณภาพ 5 ด้าน ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐานหรือวิจัยหลักสูตรการอบรมพัฒนา 
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ชื่อเร่ือง : การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน                 
อยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

ชื่อผูวิ้จัย นายอนันต์  มีพจนา 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3                  
(2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                      
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (3) สร้างรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 (4) ทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย            
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) การด าเนิน การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ (1) ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน กลุ่มเป้าหมายยืนยันองค์ประกอบ               
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน (2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน              
4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 133 คน  รวมจ านวน 137 คน (3) สร้างรูปแบบเครือข่าย                
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการประชุมวิพากษ์ร่างรูปแบบเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 4 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูและบุคลกร
ทางการศึกษา จ านวน 21 คน รวมจ านวน 38 คนและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการยืนยันรูปแบบ 7 คน และ               
(4) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยใช้เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 133 คน กลุ่มเป้าหมายในการประเมินผลเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ครูฝ่ายวิชาการจ านวน 5 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูลส าคัญเป็น นักเรียน จ านวน 351 คน และผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 351 คน  

ผลการวิจัย (1) จากการศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า               
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ได้องค์ประกอบ จ านวน 8 องค์ประกอบและ ตัวบ่งช้ี จ านวน 51 ตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วย ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการ 
โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ การตระหนักและรับรู้ปัญหาการวางแผน การปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผลส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการด าเนินงานของเครือข่าย จากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์ได้องค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี จ านวน 74 ตัวบ่งช้ี (2) ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางสภาพท่ีพึงประสงค์           
ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยรวม มีสภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความต้องการจ าเป็น             
ในการพัฒนา โดยภาพรวม ทุกด้านมีความต้องการจาเป็นทุกด้าน (3) ผลจากการสร้างรูปแบบเครือข่าย             
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย (3.1) บทน า ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (3.2) ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็น
ในการสร้างเครือข่าย ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ขั้นสร้างพันธะสัญญาร่วมกันขั้นบริหารจัดการ
การเครือข่าย ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และขั้นรักษาความสัมพันธ์ (3.3) วิธีการด าเนินงานตามรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 (3.4) กระบวนการด าเนินงานของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย กิจกรรมส าคัญ ท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนิน ภารกิจของเครือข่าย เทคนิค/วิธีการพัฒนา
สมาชิกเครือข่าย กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ คุณลักษณะท่ีดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่ายและ                
การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล ซึ่งน าเอาปัจจัยทางการบริหารจัดการศึกษามาปฏิบัติ            
ในการด าเนินงานของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ด้านบุคลากร               
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ (3.5) การประเมินผล   
การใช้รูปแบบ และ (3.6) เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบไปใช้ และ (4) ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า (4.1) ด้านผลท่ีเกิดจากขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ก่อนการด าเนินการโดยภาพรวม  
มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการด าเนินการ โดยภาพรวม มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(4.2) ด้านผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานของเครือข่าย ก่อนการด าเนินการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติ                
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการด าเนินการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.3) ด้านผล  
ท่ีเกิดจากการกระบวนการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ก่อนการด าเนินการ                
โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการด าเนินการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติ               
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  ท่ีมีต่อรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยรวม             
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ, พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา,  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
 

บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นก าลังคน           
ท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท่ีมีความก้าวหน้า             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ             
ของภูมิภาคและของโลก การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขัน
และยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต ท้ังนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้การยกระดับ           
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านการศึกษานับเป็นกลไกส าคัญท่ีส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ             
ในภาพรวม ซึ่งได้ก าหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              
เพื่อการเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว รวมท้ัง
มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)  

คุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจในการจัดการศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาชาติเป็นมาตรฐานหลัก
และเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพ และประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับมาตรฐานการศึกษาของชาติไทยนั้น 
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ก าหนดขึ้นโดยมีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษา ตามท่ีระบุไว้ในความนาของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ไว้ว่า ให้ยึด แนวการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การศึกษา              
ท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแต่วัยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
ในการจัดการศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียน (สมาน อัศวภูมิ, 2553) เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามอุดมการณ์และหลักการ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน     
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการอบรม
ส่ังสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จึงต้องมีการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา 

การบริหารและจัดการศึกษา ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยมีการก าหนดการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา             
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา ดังในมาตรา 39 ท่ีก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ             
การจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) โดยการกระจายอ านาจ ดังกล่าว เป็นการสร้างความเข้มแข็ง             
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการตามหลักการของการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน (School 
- based Management : SBM) ให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ รัฐจึงให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล โดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
มาตรา 35 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ท้ังนี้  เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยหลักต่างๆ  ดังนี้ หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบ หลักการมีภาวะผู้น า
แบบเกื้อหนุน และหลักการพัฒนาท้ังระบบ  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหารงาน
ท้ังด้านวิชาการ ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารท่ัวไปต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบท่ีเป็นเครือข่าย ท้ังทางด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนักเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาไว้  การบริหาร
จัดการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ และรูปแบบการด าเนินงานจะมุ่งไปท่ีการจัดกระบวนการเรียนรู้               
ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดทักษะ
ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายสามารถน าวิธีการเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และ               
มุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
วัยเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการท างาน
ร่วมกัน การแบ่งงานกันท า การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน บทบาทของความร่วมมือจะขยายออกไป             
จากการให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษา ไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ อีกด้วย 
โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมควรจัดกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน/องค์กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะท ากิจกรรม
ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้หลักการกระจายอ านาจและความเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้น าทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม คล่องตัว 
สมบูรณ์ เรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
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ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2542) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายความร่วมมือ ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กร              
ท่ีสมัครใจแลกเปล่ียนข่าวสาร ข้อมูลระหว่างกันหรือท ากิจกรรมร่วมกันในลักษณะท่ีบุคคลหรือองค์กรสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตนการสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้บุคคลและองค์กร               
ท่ีกระจัดกระจายได้ติดต่อและการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัค รใจอีกท้ัง              
ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าแบบพึ่งพิง
และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2545) ให้ทัศนะเกี่ยวกับเครือข่าย ว่ามีความหมายแตกต่างไปตามมุมมอง           
ของแต่ละคน และให้นิยามของเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาว่า หมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคล องค์กร 
หน่วยงาน หรือสถาบันใดๆ ได้ตกลงท่ีจะประสาน เช่ือมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษากลุ่มเครือข่ายนั้น  ต้องมีการแสดง
ออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกัน 

หลักการส าคัญของเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
เครือข่ายความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมและต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ก่อนท่ีจะเป็นองค์กรเครือข่ายท่ีประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้ เครือข่ายความร่วมมือ 
ยังนับเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญในปัจจุบัน เนื่องด้วยเครือข่ายเป็นการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร               
ท่ีเป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีเห็นพ้องต้องกัน การรวมตัวเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ จึงควรท าในลักษณะการแลกเปล่ียน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และ
สนับสนุนกันและกันเป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้จากการท างานเป็นเครือข่ายความร่วมมือ                  
มักจะมีผลท่ีดีกว่าผลรวมท่ีเกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน ดังนั้น              
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพ (ทวีป อภิสิทธิ์, 2544) 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีภารกิจหลัก               
ท่ีส าคัญ คือ การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้เรียนอย่างท่ัวถึง 
มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  จากสภาพบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ                 
ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลใหโ้รงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2562 จากการสังเคราะห์รายงานผล              
การประเมินตนเอง (SAR) พบว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประสบปัญหา คือ (1) ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
ค่อนข้างต่ า (2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ (3) ปัญหาด้านการเรียนการสอน (4) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย               
อยู่ในชุมชนประชากรมีฐานะยากจนท าให้ไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อนามาช่วยสนับสนุน                 
การจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน (5) ปัญหาการขาดแคลนครู จ านวนครู ไม่ครบช้ัน ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก
ต้องใช้ครูวิชาเอกอย่างหนึ่งไปสอนอีกวิชาหนึ่ง มีปัญหาครูย้ายอกบ่อย ครูขาดขวัญและก าลังใจ และครู             
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายได้จึงส่งผลท าให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2563) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษาสร้างรูปแบบเครือข่าย               
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานท้ังในระดับโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการการศึกษาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สามารถน ารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
3. เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
4. เพื่อทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
1. กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ ครั้งนี ้ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน 

2. วิธีด าเนินการ
2.1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา จากนั้นท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ                  
การจัดการศึกษา 

2.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกี่ยวกับองค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

2.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  และข้อมูล            
การสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อน าไปสู่
การก าหนดองค์ประกอบหลักและตัวบ่งช้ีการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.4 ด าเนินการประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ยืนยันองค์ประกอบของเครือข่าย  
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ จากนั้น             
จึงวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลต่อไป 

3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ
3.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured or Guided Interviews)

ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง ดังนี ้
3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

 3.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมแนวทางการสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 
และตัวบ่ง ช้ีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสง ค์
ของการสัมภาษณ์ 

3.1.3 การหาคุณภาพ ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพซึ่งผู้เช่ียวชาญ  

3.1.4 น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาส านวนภาษาของข้อค าถามและ 
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ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
3.4.5 น าแบบบันทึกประชุมท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์    

เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
3.2 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน 129 ข้อ มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
 3.2.1 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (Specification Table) โดยน า

นิยามเชิงปฏิบัติการท่ีก าหนดขึ้นมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมท่ีต้องการวัด จ านวนข้อ
ค าถาม เขียนค าถามท่ีจะพัฒนาเป็นแบบประเมิน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด 

3.2.4 น าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญ            
ในการตรวจสอบเครื่องมือ เป็นชุดเดียวกับข้อ 4.1.3 (1) – (5) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรง         
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และ ความเหมาะสมของข้อค าถาม
รายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item - objective Congruence : IOC) รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขข้อค าถาม จากการพิจารณาค่า IOC ต้องมีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อค าถาม
เท่ากับ 1.00 ซึ่งได้คัดเลือกไว้เป็นแบบสอบถามมีคุณภาพตามท่ีก าหนด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในด้านส านวนภาษาของข้อค าถาม  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและตัวบ่งช้ี

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและองค์ประกอบหลัก และตัวบ่งช้ีของการด าเนินงาน            
ของเครือข่าย ในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งเป็นข้อมูล             
เชิงคุณภาพจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis and Synthesis) เพื่อน าไปใช้            
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือ                  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

1. กลุ่มตัวอย่าง 
1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ได้มาด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มาด้วยการก าหนดขนาด      

ของกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan (1970,  อ้างถึงใน    

ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 133 คน  
2. วิธีด าเนินการ 

2.1 วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี ข้อค้นพบต่างๆ และงานวิจัยท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 

2.2 สอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3                
จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือ                
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

2.4 สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่าย             
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3  เพื่อเป็นข้อมูลในการยก (ร่าง) รูปแบบ 

3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ
3.1 ร่างแบบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพ

ท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ            
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ(5) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (5.1) การตระหนักและรับรู้
ปัญหา (5.2) การวางแผน (5.3) การปฏิบัติตามแผน และ (5.4) การประเมินผล ข้อค าถาม จ านวน 87 ข้อ   

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
เพื่อสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) กิจกรรมส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพ
การด าเนินภารกิจของเครือข่าย (2) ขอบข่าย ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาของเครือข่าย (3) เทคนิค/วิธีการ
พัฒนาสมาชิกเครือข่าย (4) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่าย (5) 
คุณลักษณะท่ีดีของผู้น าเครือข่าย (6) การปฏิบัติงานของเครือข่าย และการสะท้อนผล ข้อค าถาม จ านวน 76 ข้อ   

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open End) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
3.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ

เครื่องมือ เป็นชุดเดียวกับข้อ 4.1.3 (1) – (5) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมของข้อค าถามรายข้อกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ (Item - objective Congruence : IOC) รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม 
จากการพิจารณาค่า IOC ต้องมีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ตอนท่ี 1 ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อค าถาม เท่ากับ 1.00 และ
ตอนท่ี 2 ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อค าถาม เท่ากับ 1.00 รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน าข้อมูลสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3          
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

 ค านวณค่าดัชนี PNI โดยการหาค่าผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงค์ (I) กับ
ค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบัน (D) แล้วหารด้วยค่าเฉล่ียของสภาพปัจจุบัน (D) เพื่อถ่วงน้ าหนักก่อนท่ีจะน ามา
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จัดล าดับ โดยใช้หลักการก าหนดความต้องการจ าเป็นจากระดับสภาพปัจจุบันแล้วจัดล าดับความส าคัญ             
ของความต้องการจ าเป็นตามค่า PNI Modified   

ระยะที่ 3 การสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพือ่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ                                
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับBest Practice ครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูและ
บุคลกรทางการศึกษา จ านวน 21 คน รวมจ านวน 38 คน 

 1.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านก าหนดนโยบาย และด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 7 คน 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ด า เ นิ น ก า รย ก  (ร่ า ง ) รู ปแบบเครื อข่ ายความร่ วมมื อ เพื่ อพัฒนาคุณภาพ                     

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  โดยน า
ข้อมูลจากศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Best Practice และผลการสัมภาษณ์ท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลแล้วมา
ด าเนินการออกแบบรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบย่อยของรูปแบบ พร้อมตัวช้ีวัดแต่ละองค์ประกอบโดย
ให้มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริงมากท่ีสุด 

2.2 จัดประชุมวิพากษ์  (ร่ าง ) รูปแบบเครือข่ายความร่ วมมือเพื่ อพัฒนาคุณภาพ                     
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 15 คน 

2.3 ปรับปรุง (ร่าง) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             
ของโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

2.4 น ารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบ และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการจัดสัมมนา  

2.3 จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา              
ให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ จากนั้นน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 7 คน ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบเพื่อน าไปทดลองใช้ต่อไป 

3. วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
3.1 แบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - structured or Guided Interviews) 

จ านวน 3 ข้อ มีวิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
3.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมแนวทางการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบ

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3.1.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เสนอผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจคุณภาพ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ เป็นชุดเดียวกับข้อ 4.3.1 (1) – (5) 
3.1.4 น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรง            

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมของข้อค าถาม
รายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item - objective Congruence: IOC) รวมท้ังขอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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แก้ไขข้อค าถาม จากการพิจารณาค่า IOC ต้องมีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข              
ในด้านสานวนภาษาของข้อค าถาม ได้ค่าความสอดคล้อง แต่ละข้อค าถาม เท่ากับ 1.00 

3.4.5 ด าเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 27 ข้อ มีวิธีด าเนินการสร้างดังนี้ 

 3.2.1 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (Specification Table) โดยน า
นิยามเชิงปฏิบัติการก าหนดขึ้นมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมท่ีต้องการวัดจ านวนข้อค าถาม 
เขียนค าถามท่ีจะพัฒนาเปน็แบบประเมิน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 

3.2.2 น าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญ                 
ในการตรวจสอบเครื่องมือ เป็นชุดเดียวกับข้อ 4.1.3 (1) – (5) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรง           
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมข้อค าถาม             
รายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item - objective Congruence : IOC) รวมท้ังขอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ข้อค าถาม จากการพิจารณาค่า IOC ต้องมีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อค าถาม เท่ากับ 
1.00 รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไข ในด้านสานวนภาษาของข้อค าถาม 

3.3 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3             
มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

3.3.1 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (Specification Table) โดยน านิยาม
เชิงปฏิบัติการท่ีก าหนดขึ้นมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมท่ีต้องการวัด จ านวนข้อค าถาม 
เขียนค าถามท่ีจะพัฒนาเป็นแบบประเมิน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 

3.3.2 น าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญ                   
ในการตรวจสอบเครื่องมือ เป็นชุดเดียวกับข้อ 4.1.3 (1) – (5) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมข้อค าถามรายข้อกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการ (Item - objective Congruence : IOC) รวมท้ังขอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อ
ค าถาม จากการพิจารณาค่า IOC ต้องมีค่าต้ังแต่ .50 ขึ้นไป รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แก้ไข ในด้าน
ส านวนภาษาของข้อค าถาม ได้ค่าความสอดคล้องแต่ละข้อค าถาม เท่ากับ 1.00 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้อมูล

จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาและการด า เนินงาน             
ของเครือข่าย และข้อมูลจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Best Practice โรงเรียน ท่ีประสบความส าเร็จ                  
มาสังเคราะห์สรุปและยก (ร่าง) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส าหรับในส่วนท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผู้วิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยสรุปเป็นประเด็นส าคัญตามส่วนประกอบของรูปแบบ 

ระยะที่  4 การทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ได้มาด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คน 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มาด้วยการก าหนดขนาด      
ของกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan (1970, อ้างถึงใน                 

ยุทธ  ไกยวรรณ์. 2545 : 104) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 133 คน  
1.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 13 คน โดยยกเว้น

ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.4 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน ได้มาด้วยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณ             

โดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan (1970, p. 608 ; ยุทธ  ไกยวรรณ์. 2545 : 104)                   
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 351 คน  

1.5 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปกครองนักเรียน ได้มาด้วยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan (1970, ยุทธ  ไกยวรรณ์. 2545) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 351 คน  

1.6 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จ านวน 5 คน ได้มาด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. วิธีการด าเนินการ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
2.1 ผู้วิ จัยน ารูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ไปด าเนินการ
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3                   
ครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยจัดกิจกรรม                   
ตามท่ีก าหนดไว้ ในคู่มือการใช้รูปแบบ 

2.2 ผู้วิจัยติดตามผลการใช้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 ครูฝ่ายวิชาการ โดยการสังเกตการด าเนินงาน โดยการสอบถามแบบไม่เป็นทางการ                
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การประชุมติดตามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของการน ารูปแบบไปใช้ ประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปผลทราบถึง ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ 

2.3 ผู้วิจัยประเมินผลรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           
โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

3. วิธีการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 สร้างแบบประเมินผลการด าเนินงานตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3              
ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554) ดังนี้ 

3.1.1 ด้านผลท่ีเกิดจากขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย (1) ขั้นตระหนักถึง
ความจาเป็น จ านวน 8 ข้อ (2) ขั้นประสานหน่วยงาน จ านวน 8 ข้อ (3) ขั้นสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน จ านวน 6 
ข้อ (4) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย จ านวน 8 ข้อ และ (5) ขั้นพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ จ านวน 12 ข้อ 
รวมจ านวน 42 ข้อ 
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3.1.2 ด้านผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานของเครือข่าย ประกอบด้วย (1) กิจกรรม
ส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของเครือข่าย จ านวน 8 ข้อ (2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของเครือข่าย ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป จ านวน 25 ข้อ (3) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย จ านวน 5 ข้อ 
(4) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่าย จ านวน 12 ข้อ (5) คุณลักษณะที่ดี
ของผู้น าเครือข่าย จ านวน 6 ข้อ และ (6) การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล จ านวน 9 ข้อ 
รวมจ านวน 65 ข้อ 

3.1.3 ด้านผลท่ีเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 
(1) ด้านบุคลากร  จ านวน 9 ข้อ (2) ด้านงบประมาณ จ านวน 15 ข้อ (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 9 ข้อ (4) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 ข้อ (5) ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 45 ข้อ รวมจ านวน 87 ข้อ 

4.2 สร้างแบบประเมินผลคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3  ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2554) จ านวน 14 ข้อ 

4.3 สร้างแบบประเมินคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการใช้รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 30 ข้อ 

4.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพการบริหารการจากการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3  ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) จ านวน 25 ข้อ 

4.5 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ท่ีมีต่อรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2554) จ านวน 15 ข้อ 

4.6 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2554) จ านวน 15 ข้อ 

4.7 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553) จ านวน  15 ข้อ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยค านวณค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) น าข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เพื่อสรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                 

ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า จากการศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณ์ได้องค์ประกอบ จ านวน 8 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีจ านวน 51 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย                 
ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการ โดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ การตระหนักและรับรู้ปัญหาการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและ              
การประเมินผลส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการด า เนินงานของเครือข่าย จากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์ ได้องค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี จ านวน 74 ตัวบ่งช้ี 
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ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพ การด าเนินภารกิจของเครือข่าย ด้านขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย ด้านเทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายด้าน
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจของเครือข่าย ด้านคุณลักษณะท่ีดีของผู้นาเครือข่าย และด้านการปฏิบัติงาน 
ของเครือข่ายและการสะท้อนผล และการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ประสบความเจริญก้าวหน้า และ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                        
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง                   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X = 3.57) รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติตามแผน (X = 3.56) ด้านบริหารจัดการ การตระหนักและรับรู้ปัญหา (X = 3.47)  ด้านงบประมาณ 
(X = 3.46) ด้านการบริหารจัดการ การวางแผน (X = 3.43)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X = 3.38)  ด้านบุคลากร  
(X = 3.32)  และด้านการบริหารจัดการ การประเมินผล (X = 3.28)  ตามล าดับ สภาพท่ีพึงประสงค์                  
ของคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
โดยรวมมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.87)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ การวางแผน (X = 4.89)  รองลงมา คือ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ (X = 4.88) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติตามแผน                
(X = 4.87) ด้านการบริหารจัดการ การตระหนักและรับรู้ (X = 4.85) และด้านการบริหารจัดการ                  
การประเมินผล (X = 4.80) ตามล าดับ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารูปคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย โดยภาพรวมทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNIModified              

อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.43 โดยภาพรวม (0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 
คือ ด้านการบริหารจัดการ  การปฏิบัติตามแผน (0.32) รองลงมา คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหาร
จัดการ  การปฏิบัติตามแผน ด้านการบริหารจัดการ  การวางแผน (0.33) ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
จัดการ การตระหนักและรับรู้ (0.34) ด้านบุคลากร (0.38) และ ด้านบริหารจัดการ การประเมินผล (0.43) 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า โดยรวม              
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.46)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ               
ด้านเทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย (X = 3.59)  รองลงมา คือ ด้านขอบข่ายและภารกิจ               
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงานวิชาการ (X = 3.53)  ด้านการปฏิบัติงานของ
เครือข่ายและการสะท้อนผล (X = 3.51) ด้านคุณลักษณะท่ีดีของผู้น าเครือข่าย (X = 3.49)  ด้านขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงานบุคคล (X = 3.45) ด้านขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงานท่ัวไป (X = 3.44) ด้านกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่าย (X = 3.42) ด้านกิจกรรมส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพ             
การด าเนินภารกิจของเครือข่าย (X = 3.39) และด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  
ของเครือข่าย การบริหารงานงบประมาณ (X = 3.34)  ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ของการด าเนินงาน           
ของเครือข่ายความร่วมมือ โดยรวมมีสภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล 
(X = 4.89) ด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล (X = 4.88) 
ด้านกิจกรรมส าคัญ ท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของเครือข่าย ด้านขอบข่ายและภารกิจ การบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงบประมาณ ด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงานท่ัวไป ด้านเทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย (X = 4.87) 
ด้านคุณลักษณะท่ีดีของผู้น าเครือข่าย (X = 4.85) ด้านกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของ
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เครือข่าย (X = 4.83) ด้านการปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล (X = 4.75) ตามล าดับความต้องการจ าเป็น
ของการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ ในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNI Modified            
อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.35 โดยภาพรวม (0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 
คือ ด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงานบุคคล (0.32) 
ด้านเทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย (0.33) ด้านกิจกรรมส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจ
ของเครือข่าย ด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย  การบริหารงาน
วิชาการ ด้านขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย การบริหารงานท่ัวไป และ             
ด้านกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่าย และด้านคุณลักษณะท่ีดีของผู้น า
เครือข่าย (0.34) ตามล าดับ 

3. ผลจากการสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา              
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย (1) บทน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (2) 
ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายขั้นประสาน
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน ขั้นบริหารจัดการการเครือข่ายขั้นพัฒนาความสัมพันธ์
และขั้นรักษาความสัมพันธ์  (3) วิธีการด าเนินงานตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ                  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  3                    
(4) กระบวนการด าเนินงานของเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรม
ส าคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของเครือข่ายเทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจคุณลักษณะท่ีดีของสมาชิกและผู้น าเครือข่ายและการปฏิบัติงานของเครือข่ายและ             
การสะท้อนผล ซึ่งน าเอาปัจจัยทางการบริหารจัดการศึกษามาปฏิบั ติการด า เนินงานของเครือข่าย                        
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย (4.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู            
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน (4.2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ 
การจัดแบ่งงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน (4.3) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ได้แก่ การวางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์การจัดหาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรูปแบบในการใช้งานและติดตาม
ประเมินผล (4.4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ 
เช่น ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ ส่ือสารระหว่างกัน (4.5) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย วิธีการบริหารจัดการ โดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการ 4 ประการ คือ การตระหนักและรับรู้ปัญหา การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล 
(5) การประเมินผลการใช้รูปแบบเป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินท่ีเป็นระบบ ครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
ได้แก่ การประเมินผลการเนินงานตามรูปแบบการประเมินผลคุณภาพนักเรียน  ครู การบริหารจัดการ และ             
การสอบถามความพึงพอใจ และ (6) เงื่อนไขความส าเร็จของการนารูปแบบไปใช้ เป็นการก าหนดเงื่อนไข             
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาตามการด าเนินงานของเครือข่าย 

5. ผลจากการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า วิธีการด าเนินงาน
ของเครือข่าย ประกอบด้วย (1) การรวมกลุ่มเครือข่ายและการเลือกผู้น า  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

166



ปัญหาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคตามขอบข่ายภารกิจ
การบริหารงานของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล              
การบริหารงานท่ัวไป (3) การระบุ เป้าหมายผู้น าเครือข่ายและสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของเครือข่ายร่วมกัน (4) การวางแผนและก าหนดแผนกลยุทธ์ได้ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมือ
อาชีพ กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ กลยุทธ์ท่ี 5 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (5) การจัดท าแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณ ผู้น าและ
สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณตามโครงการท้ัง 6 โครงการ (6) การปฏิบัติ     
ตามแผนกลยุทธ์เมื่อผู้น าและสมาชิกเครือข่ายได้จัดท าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแล้วจึงได้ด าเนินการ  
ตามแผนงาน/โครงการท่ีเครือข่ายได้ก าหนดไว้ท้ัง 6 โครงการ โดยได้ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ (7) การประเมินผล ซึ่งผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (7.1) ด้านผลท่ีเกิดจากขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ก่อนการด าเนินการ 
โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการด าเนินการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติ             
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (7.2) ด้านผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานของเครือข่าย ก่อนการด าเนินการ โดยภาพรวม            
มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการด าเนินการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด               
(7.3) ด้านผลท่ีเกิดจากการกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย ก่อนการด าเนินการ                      
โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการด าเนินการ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (8) การรายงานผล ได้ด าเนินการตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โครงการสอดคล้องกับ KPI 
(ตัวบ่งช้ี) ท่ีต้ังไว้ จึงได้น าผลการด าเนินงานมาจัดท าเป็นรายงานรวมกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี              
ของโรงเรียน สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 (SAR) (8.1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3                  
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)               
โดยภาพรวมของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3                  
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561    
ผลการประเมินผลคุณภาพนักเรียนตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                             
ก่อนการด าเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และหลังการด าเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
(8.2) ผลการประเมินผลคุณภาพครูตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                 
ก่อนการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการด าเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                     
(8.3) ผลการผลคุณภาพการบริหารจัดการตามรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                      
ก่อนการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและหลังการด าเนินการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้  
ยังได้ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลกรทางการศึกษาท่ีท่ีมีต่อรูปแบบเครือข่าย           
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อคุณภาพ             
ของนักเรียนท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า โดยรวม               
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เช่นกัน 

167



ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  หน่วยงานระดับนโยบาย ควรมีการก าหนดรูปแบบคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน             
เป็นรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการศึกษา 

2.  หน่วยงานต้นสังกัด ควรจะน ารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่ อพัฒนาคุณภาพ                
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ไปใช้แก้ปัญหา             
ในการบริหารงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเครือข่ายด้วย 

3. หน่วยงานระดับสถานศึกษา ควรมีการขยายเครือข่าย เพิ่มเติมภาระงานท่ีจ าเป็นอีก
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
2.2 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ช่ือเรื่อง   การบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19    
    ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี 

ช่ือผู้วิจัย   นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ  
 

บทคัดย่อ 
  

 จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เป็นวงกว้าง
ท่ัวประเทศและท่ัวโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ท้ังการท่องเท่ียว การค้าขาย ร้านอาหาร และธุรกิจบริการ
ต่าง ๆ รวมถึงด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทำให้
เกิดการปรับตัวเป็นว ิถ ีชีว ิตแบบใหม่ (New Normal) ทั ้งการกำหนดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม       
(Social Distancing) การทำงานที ่บ ้าน (Work from Home) และมาตรการจัดการเร ียนการสอนออนไลน์    
ภายใต้แนวคิด“โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”  ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามกระบวนการ PDCA 
โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี  2) ศึกษาผลการใช้การบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัด
ชลบุรี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน        
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า มีการพัฒนาการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตาม
กระบวนการ PDCA ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน (Plan) : P (Plan) วางแผนการ
ดำเนินการและการสร้างรูปแบบการบริหาร 2) การปฏิบัติ (Do) : R (Response) ตอบสนองนโยบายนำไปสู่การ
ปฏิบัติ, O (Opportunity) : การสร้างโอกาสทางการศึกษา และ M (Management) : การบริหารทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (Check) :  P (Prevent)  ป้องกันความ
ผิดพลาด ขั้นตอนท่ี 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action) : T (Treat) บำบัดรักษา ส่งผลให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ร้อยละ 90.88 และนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งคามีความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู ้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19, PROMPT Model,
กระบวนการ PDCA, โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
 

บทนำ  

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรโลกเป็นวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ในวันที่ 11 
มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO, 2020, ย่อหน้า 17) รัฐบาลไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 ฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ท้ัง
การท่องเที่ยว การค้าขาย ร้านอาหาร และธุรกิจบริการต่างๆ รวมถึงด้านการศึกษา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการ
แพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่ง
อยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 
(ศบค.) กำหนดใน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุ
พิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที ่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที ่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
แนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การส่ือสารแบบทางไกล หรือด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียน
การสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,  
2564) ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ทั้งการกำหนดมาตรการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และมาตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ภายใต้แนวคิด“โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” (ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, 2563)  

  โรงเรียนบ้านทุ่งคา ต้ังอยู่เลขท่ีอยู่  4 หมู่ท่ี  1 ถนนเทศบาลห้วยใหญ่  ตำบลห้วยใหญ่     อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีเขตพื้นที่บริการ 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 66 
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กิโลเมตร มีเนื้อที่ท้ังหมด 5 ไร่ 91 ตารางวา เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน
จำนวนทั้งสิ้น 943 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 42 คน จากสภาพที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง ซึ ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด (สีแดงเข้ ม) ได้แก่           
1) กรุงเทพฯ 2) ชลบุรี 3) เชียงใหม่ 4) นนทบุรี 5) ปทุมธานี และ 6) สมุทรปราการ ตามประกาศกำหนดเขตพื้นท่ี
สถานการณ์โควิด-19 ของ ศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564  อีกท้ังโรงเรียนบ้านทุ่งคา ยัง
ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ใกล้ร้านสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน และวัดเขาบุญมีดาราราม ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งคามีเนื้อท่ี
ขนาดเล็ก แต่มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจำนวนมาก อีกทั้งพื้นท่ีส่วนหนึ่งยัง
เป็นพื้นท่ีก่อสร้างอาคารเรียน สพฐ. แบบ 212 ล/57 ก. ปีงบประมาณ 2563 อีกด้วย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามสถานการณ์ปกติ จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นความท้า
ทายในการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา ที่ต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 
ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA ขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -
19 ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี 

  2. เพื่อศึกษาผลการใช้การบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ       
เชื ้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี      
ในการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  ดำเนินงานรูปแบบ PROMPT Model ขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักวงจรคุณภาพ 

PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนระบวนการทำงาน โดยยึดหลักในการทำงานได้แก่ การวางแผนปฏิบัติการ (P–Plan)     
การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ (D - Do) การตรวจสอบประเมินผล (C – Check) และการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน (A – Action) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้       

ขั้นตอนที่ 1.  ขั้นวางแผน : Plan  
P (Plan) : วางแผนการดำเนินการและการสร้างรูปแบบการบริหาร   
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1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและบริบทของสถานศึกษา
2. วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ PROMPT

Model และวิธีการดำเนินงานท่ีจะขับเคล่ือนรูปแบบ PROMPT Model สู่การปฏิบัติ 
3. ร่างคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกันออกแบบกิจกรรมและวางแผนการ

ดำเนินงาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติ : Do 
มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย ดังนี้ 
R (Response) : ตอบสนองนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4. มอบหมายให้ครูประจำช้ัน ครูท่ีปรึกษาทำการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ทางไกล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกล (ออนไลน์) 

ตารางท่ี 1 ผลการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนทางไกล (ออนไลน์) 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา 

ความพร้อมของอุปกรณ์ จำนวนนักเรียน 943 คน 
คน ร้อยละ 

DLTV 312 33.09 
มือถือ/แทบเลต 546 57.90 
โน้ตบุ้ค/คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 352 37.33 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 280 29.69 
ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ 363 38.49 

***ข้อมูลนักเรียน วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาจำนวน 943 คน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน
ทางไกล (ออนไลน์) ดังนี้ อุปกรณ์ DLTV จำนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09 อุปกรณ์มือถือ/แทบเลตจำนวน 
546 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 อุปกรณ์โน้ตบุ้ค/คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะจำนวน 352 คน คิดเป็น้อยละ 37.33 สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตจำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 และไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์จำนวน 363 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.49 
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 O (Opportunity) : การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  5. นำผลการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนทางไกล (ออนไลน์) ของนักเรียนโรงเรียน

บ้านทุ่งคามาวิเคราะห์ เพื่อจัดกลุ่มการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของนักเรียนแต่ละ
คน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2. การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ตามความพร้อมด้านอุปกรณ์ของนักเรียน 
 

ความพร้อมด้านอุปกรณ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มท่ี 1. นักเรียนท่ีมีอุปกรณ์แต่สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร On – Demand 
กลุ่มท่ี 2. นักเรียนท่ีมีอุปกรณ์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสถียร Online 
กลุ่มท่ี 3. นักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ 
            สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

On - Hand 

  
  6. มอบหมายครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนทุกวัน ผ่านช่องทางไลน์

และโทรศัพท์ และรายงานผลต่อกลุ่มบริหารงานวาการ เพื่อจัดทำบันทึกสถิติการเข้าเรียนรายงานต่อผู้บริหารเป็น
ลำดับต่อไป 

 
ตารางท่ี 3 ผลการติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ปีการศึกษา 1/2564 
 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนักเรียน (ร้อยละ) 
ท้ังหมด เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน ท้ังหมด เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน 

อนุบาล 2 37 33 4 100 89.19 10.81 
อนุบาล 3 58 52 6 100 89.66 10.34 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 79 68 11 100 86.08 13.92 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 72 71 1 100 98.61 1.39 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 89 72 17 100 80.90 19.10 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 74 71 3 100 95.95 4.05 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 77 72 5 100 93.51 6.49 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 74 61 13 100 82.43 17.57 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 146 134 12 100 91.78 8.22 
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ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนักเรียน (ร้อยละ) 
ท้ังหมด เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน ท้ังหมด เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 140 129 11 100 92.14 7.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 97 94 3 100 96.91 3.09 
ผลรวม 943 857 86 100 90.88 9.12 

  

  จากตารางพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา จำนวน 943 คน เข้าเรียนจำนวน 857 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.88 และไม่ได้เข้าเรียนจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 9.12 สามารถแปลความได้ว่า นักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งคาได้รับโอกาสในการเข้ารับการจัดการเรียนรู้เท่าเทียมกัน 

 
  7. จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และภาคีเครื่อข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน รายละเอียด
ดังนี้ 

7.1 ผู้ใหญ่ใจดี จากสมาคม ไว ดับยู ซี เอ (YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION of 
BANGKOK – PATTAYA CENTER) มอบแว่นตาเพื่อการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 56 คน เป็นเงินมูลค่า 50,000 
บาท 

   7.2 ผู้ใหญ่ใจดีจากชมรมปันน้ำใจสู่น้องและสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 มอบทีวีพร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV “ทีวีเพื่อ
การศึกษา สู่นักเรียน สพป.ชบ. เขต 3” เครื่องละ 1,500 บาท จำนวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 13,500 บาท 

   7.3 ผู้ใหญ่ใจดีจากโรงสีสุรีพร โรงสีกิจทวียโสธร ร้านทองสุวรรณี มอบข้าวสารจำนวน 521 ถุง
ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 521 คน ถุงละ 120 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 62,520 
บาท  

  8. ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื ่อบรรเทา
ผลกระทบของผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
             เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนักเรียน (ร้อยละ) 
ท้ังหมด ติดตามได้ ติดตามไม่ได้ ท้ังหมด ติดตามได้ ติดตามไม่ได้ 

อนุบาล 2 37 37 0 100 100.00 0.00 
อนุบาล 3 58 58 0 100 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 79 79 0 100 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 72 72 0 100 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 89 89 0 100 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 74 74 0 100 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 77 77 0 100 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 74 74 0 100 100.00 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 146 144 2 100 98.63 1.37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 140 137 3 100 97.86 2.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 97 96 1 100 98.97 1.03 
ผลรวม 943 937 6 100 99.36 0.64 

*** ผู้ปกครองได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ คนละ 2,000 บาท 

  จากตารางพบว่า สามารถติดตามผู้ปกครองได้ 937 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 ติตตามไม่ได้ 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.64  โรงเรียนได้นำจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จำนวน 1,874,000 บาท และนำส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 จำนวน 12,000 
บาท 
  สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านทุ่งคามีการดำเนินการในการกำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในการทำกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

   M (Management) : การบริหารทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

  ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
ทั่วไป โดยส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ การใช้สื ่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะการอบรม
ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย หลากหลายหัวข้อตามความถนัดและความสนใจ  
สนับสนุนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
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 โรงเรียนบ้านทุ่งคา จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 3 รูปแบบคือ On-Hand, On - Demand และ 
Online รายละเอียดดังนี้ 

  ระดับปฐมวัย ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On – Hand และ On – Demand เป็นหลัก   
โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบไลน์กลุ่มห้องเรียน มีการจัดส่งใบงาน แบบฝึกทักษะต่าง ๆ และมีการอัดคลิปวีดีโอ ส่ือ
การเรียนการสอน 

  ระดับประถมศึกษา ใช้ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบ On – Hand และ On – Demand       
เป็นหลัก เน้นวิชาหลัก คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาภาษาอังกฤษ  
ส่วนวิชาอื่น ๆ จะมีการบูรณาการให้เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบไลน์กลุ่มห้องเรียน มีการจัดส่งใบงาน แบบ
ฝึกทักษะต่าง ๆ และมีการอัดคลิปวีดีโอ เกมการเรียน การทดสอบผ่าน Google form 

  ระดับมัธยมศึกษา ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั ้ง 3 รูปแบบ คือ On - Hand, On - 
Demand และ Online โดยมีครูประจำชั้นและครูประจำวิชาเป็นผู้จัดกิจกรรมผ่านระบบไลน์กลุ่มห้องเร ียน
และไลน์กลุ่มวิชา มีการจัดส่งใบงาน แบบฝึกทักษะต่าง ๆ มีการบันทึกคลิปวีดีโอการสอนลงบน Social Media, 
Youtube ส่ือการเรียนเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด ผ่านระบบเทคโนโลยี 

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ทางไกล มีการผลิตส่ือนวัตกรรมวิถีใหม่ และได้รับรางวัลผลิตส่ือการ
เรียนรู้ส่งเสริมการสอนทางไกล จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 13 คน 

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ : Check 
  P (Prevent) :  ป้องกันความผิดพลาด  
  9. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA โดยใช้ Google form ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) ด้วยการให้
คะแนนความพึงพอใจแต่ละปัจจัยจากคะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด 4 คือ พึงพอใจมาก 3 คือ      
พึงพอใจปานกลาง 2 คือ พึงพอใจน้อย และ 1 คือ พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การแปลผลตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert)   
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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10. มอบหมายครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ส่งล๊ิงค์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน
บ้านทุ่งคาต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยตัว
แบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA ให้นักเรียนทำแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาต่อการบริหาร 

   การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

   ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA (ร้อยละ) 

รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 การวางแผน (Plan) 

1. การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน เป็นระบบ มีการ
ชี้แจง สร้างความเข้าใจก่อนดำเนินงานทุกกิจกรรม/
โครงการ 45.47 45.15 9.39 0 0 

ด้านที่ 2 การปฏิบัติ (Do) 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 42.72 48.87 8.41 0 0 
3. การดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของ
ผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความรวดเร็ว ถูกต้อง  66.83 33.17 0.00 0 0 
4. การสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา ใน
การเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 66.83 33.17 0.00 0 0 
5. 5. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายวิธี มี
การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เอาใจใส่
ผู้เรียน 42.88 48.06 9.06 0 0 
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รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

 5 4 3 2 1 
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 2 54.81 40.82 4.37 0 0 

ด้านที่ 3  การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (Check) 
6. ชิ้นงาน ภาระงาน การทดสอบ วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  42.72 47.90 9.39 0 0 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
7. การแจ้งผลสะท้อนกลับ ชี ้แจงข้อดี ข ้อเสีย ให้
คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา  36.08 55.83 8.09 0 0 
8. การรายงานผลการดำเนินการ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 37.86 54.53 7.61 0 0 
ค่าเฉลี่ย ด้านที่ 4 36.97 55.18 7.85 0 0 
ค่าเฉลี่ยด้านรวม 47.67 45.83 6.49 0 0 

***จำนวนผู้ทำแบบสอบถามฯ ผ่าน Google form ท้ังหมด 618 คน 

  จากตาราง พบว่านักเรียนจำนวน 618 คน มีระดับความพึงพอใจ ด้านที่ 1 การวางแผน (Plan) 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 45.47 ระดับความพึงพอใจมากร้อยละ 45.15 และระดับความพึงพอใจปาน

กลางร้อยละ 9.39 ค่าเฉลี่ยด้านที่ 2 การปฏิบัติ (Do) ระดับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 54.81 ระดับความพึง

พอใจมากร้อยละ 40.82 และระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 4.37 ด้านท่ี 3  การตรวจสอบและประเมินผล

การเรียนรู้ (Check) ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 42.72 ระดับความพึงพอใจมากร้อยละ 47.90 และระดับ

ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 9.39 ขั้นตอนท่ี 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 36.97 ระดับความพึงพอใจมากร้อยละ 55.18 และระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 

7.85 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาต่อการบริหาร 
   การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
   ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA ( X , และ S.D.) 
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รายการ X S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 การวางแผน (Plan) 

1. การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน เป็นระบบ มีการชี้แจง สร้าง
ความเข้าใจก่อนดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ 

4.36 0.42 พึงพอใจมาก 

ด้านที่ 2 การปฏิบัติ (Do) 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

4.34 0.39 พึงพอใจมาก 

3. การดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง  

4.67 0.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา ในการเรียนรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

4.67 0.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ครูผู ้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้หลากหลายวิธี  มีการใช้ส่ือ
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เอาใจใส่ผู้เรียน 

4.34 0.41 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียด้านท่ี 2 4.50 0.34 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านที่ 3  การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (Check) 

6. ชิ้นงาน ภาระงาน การทดสอบ วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

4.33 0.41 พึงพอใจมาก 

ด้านท่ี 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action)   

7. การแจ้งผลสะท้อนกลับ ชี้แจงข้อดี ข้อเสีย ให้คำแนะนำ ช่วย
แก้ไขปัญหา  

4.28 0.36 พึงพอใจมาก 

8. การรายงานผลการดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 4.30 0.36 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียด้านท่ี 4 4.29 0.36 พึงพอใจมาก 

ด้านรวม 4.41 0.37 พึงพอใจมาก 

***ผู้ทำแบบสอบถามผ่าน Google form จำนวน 618 คน 
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  จากตาราง พบว่า นักเรียนจำนวน 618 คน มีความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาต่อ
การบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยตัวแบบ PROMPT 
Model ตามกระบวนการ PDCA ด้านท่ี 1 การวางแผน (Plan) ระดับความพึงพอใจมาก ด้านท่ี 2 การปฏิบัติ (Do) 
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านท่ี 3  การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (Check) ระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านท่ี 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action)  ระดับความพึงพอใจมาก และด้านรวมอยู่ท่ีระดับความ
พึงพอใจมาก 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา : Action  
T (Treat) : บำบัดรักษา นำผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้ง รายงานผลให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยทำเป็นบันทึกข้อความหรือแบบรายงาน จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ผลสำเร็จ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพัฒนางาน ต่อยอดความรู้นวัตกรรมและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ท้ังสรุปผลเสนอต่อผู้บริหารและแลกเปล่ียน แบ่งปัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องท่าง
การส่ือสารต่าง ๆ  

แผนภาพแสดงกระบวนการ PDCA ขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน PROMPT Model  
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แผนภาพ FLOW CHART แสดงวิธีการดำเนินงานรูปแบบ PROMPT Model 

 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

  ผลการดำเนินงานการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ระดับช้ันอนุบาล 2– มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประชากรกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ิน 943 คน 
เมื่อมีการนำหลักการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศมาใช้ในครั้งนี้ มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี  จากการศึกษาพบว่า มีการ
พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามกระบวนการ 
PDCA ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 4 ข้ันตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) : P (Plan) วางแผนการดำเนินการและการสร้างรูปแบบการบริหาร  
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติ (Do) : R (Response) ตอบสนองนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ, 

        : O (Opportunity)  การสร้างโอกาสทางการศึกษา และ  
      : M (Management)  การบริหารทรัพยากรในการจัดการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 3  การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (Check) :  P (Prevent)  ป้องกันความผิดพลาด  
ขั้นตอนท่ี 4 การรายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action) : T (Treat) บำบัดรักษา 
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วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2. เพื่อศึกษาผลการใช้การบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA โรงเรียนบ้านทุ่งคา จังหวัด
ชลบุรี ในการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ ่งคาจำนวน 943 คน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนทางไกล 
(ออนไลน์) ดังนี้ อุปกรณ์ DLTV จำนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09 อุปกรณ์มือถือ/แทบเลตจำนวน 546 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.90 อุปกรณ์โน้ตบุ้ค/คอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะจำนวน 352 คน คิดเป็น้อยละ 37.33 สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตจำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 และไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์จำนวน 363 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.49 นำข้อมูลสารสนเทศท่ีได้มาจัดกลุ่มรูปแบบการเรียน โดย กลุ่มท่ี 1. นักเรียนท่ีมีอุปกรณ์แต่สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ใช้รูปแบบ On – Demand กลุ่มท่ี 2. นักเรียนท่ีมีอุปกรณ์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสถียร
ใช้รูปแบบ Online และกลุ่มท่ี 3. นักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ใช้รูปแบบ On 
– Hand ส่งผลให้การติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาจำนวน 943 คน เข้าเรียนจำนวน 857 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.88 และไม่ได้เข้าเรียนจำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 9.12 นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานตาม
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดตามผู้ปกครองได้ 937 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.36 ติตตามไม่ได้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64  โรงเรียนได้นำจ่ายเงินตามโครงการ จำนวน 1,874,000 บาท และ
นำส่งคืนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 จำนวน 12,000 บาท รวมถึงการดำเนินการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาได้รับการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวแบบ 
PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA อย่างเท่าเทียม มีความเสมอภาคทางด้านการศึกษา และลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาต่อการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตาม
กระบวนการ PDCA 

ผลจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาต่อการบริหารการ
จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตาม
กระบวนการ PDCA ด้วย Google form พบว่า นักเรียนจำนวน 618 คนที่ร่วมทำแบบสอบถาม โดยมีความพึง
พอใจ ด้านที่ 1 การวางแผน (Plan) ระดับความพึงพอใจมาก ด้านท่ี 2 การปฏิบัติ (Do) ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านที่ 3  การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (Check) ระดับความพึงพอใจมาก ด้านที่ 4 การรายงาน
ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Action)  ระดับความพึงพอใจมาก และด้านรวมอยู่ท่ีระดับความพึงพอใจมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการนำการบริหารการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ด้วยตัวแบบ PROMPT Model ตามกระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาทั่วไป ควรจะศึกษาบริบท
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของแต่ละพื้นท่ี และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. หลักในการขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ คือผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ 
แห่งการเปล่ียนแปลง กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปล่ียน เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา   

  3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เอกสารอ้างอิง 
   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 22.(2564, พฤษภาคม). 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ.(2564, มกราคม). 

  ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง. (2564, มกราคม). ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร, หน้า 1. 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านทุ่งคา ปีการศึกษา 2563. ข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียน, หน้า 21.   

  ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2563). แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2563. สืบค้น ตุลาคม 22, 2564 จาก https://covid19.obec.go.th/. 

  เอกสารประกอบการรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (2564, สิงหาคม) 

  WHO. (2020). Archived: WHO Timeline COVID 19. Retrieved January 17, 2021, from 
https://www.who.int/news room/detail/27 04 2020 who timeline covid 19.  
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ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ชื่อผู้วิจัย นายณัฐพล  เพ็งโสภา 
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิศษ 
 โรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

 
บทคัดย่อ 

 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
ใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 47 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 3)  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานทำการ
วิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า 
t-test for dependent samples 

ผลการศึกษาพบว่า 
1) แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.23/82.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนที่เรยีนด้วยแบบฝกึทกัษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.58, S.D.= 0.56) 

 
คำสำคัญ : แบบฝึกทักษะ , ไวยากรณ์ภาษาจีน 
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บทนำ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 

22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน 
มีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
มาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดล้องกับความสนใจ และความสามารถของผู ้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์นำความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
จัดการเรียนการสอน โดยผสมผลสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาขา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และมีความรอบรู ้รวมทั้งความสามารถใช้การวิจัยเปน็
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 11-12) ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจจะเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 2555-2559 ได้มุ่งเน้นกระบวนการเรยีนรู้ควบคู่
กับการจัดให้มีการสร้างนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างพอเพียง ตลอดจนการนำกิจกรรม      
ที่หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 11) 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะภาษาจีนในระบบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสาระการเรียนรูใ้นหลกัสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ แต่ภาษาจีนเป็นเพียง 
วิชาเลือก สภาพจริงของการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องเหมือนเช่นภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนและสถานศึกษาส่วนใหญ่ จึงประสบ
ความยุ่งยากในการกำหนดขอบข่ายและสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งมีทั้งผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์บ้างแล้ว หรือบางคนไม่เคยมีมาก่อน ครูจึงต้องการแนวทางที่ชัดเจนว่าขอบข่ายการเรียนรู้ภาษาจีนในแต่
ละระดับช้ันควรมีมากหรือน้อยเพียงใด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาจีนให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดทำมาตรฐานสาระ    
การเรียนรู้ภาษาจีนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียน
การสอนของตน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีน 12 ปี (ป.1-ม.6) หลักสูตรภาษาจีน 6 ปี (ม.1-ม.6) และ
หลักสูตรภาษาจีน 3 ปี (ม.4-ม.6) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : คำนำ) ในส่วนของโรงเรียนปากเกร็ดใช้หลักสูตร
ภาษาจีน 6 ปี (ม.1-ม.6) 

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยโดยทั่วไปยังใช้ระบบเก่าซึ่งเน้นการท่องจำ อ่าน คัด เขียน 
โดยไม่เกิดแรงจูงใจในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งตำราที่ใช้ต่าง ๆ  ยังมีความล้าหลัง และจากการอภิปรายของ
ผู้บริหารและครกูว่า 150 คน จาก 124 โรงเรียน ทั่วประเทศพบว่าปัญหาหลักอยู่ที่ครูผูส้อนขาดหลักสูตรและแบบเรียน
รวมไปถึงการขาดการสนับสนุนจากรัฐ วิธีการที่จะให้นักเรียนไทยเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมและสภาพสังคมไทย (ศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2551 : 1) นอกจากนีโ้รงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้รายงานได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู ้ร ับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนยังไม่สามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนถูกต้อง เช่น การสร้างประโยคในภาษาจีนโดยการ
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เรียงลำดับคำ การใช้กริยาคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำเสริม ตลอดจนเรียงโครงสร้างไม่ถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีนส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาจีนและพบว่า แบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่นักเรียนสามารถฝึกกิจกรรมซ้ำ  ๆ และบ่อย  ๆ ได้จาก
แบบฝึกทักษะที่สร้างข้ึน โดยเฉพาะทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน จะประสบผลสำเร็จไดด้ีน้ันเมื่อผู้เรียนมีการฝึกใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนซ้ำ ๆ การใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเคยชิน สามารถนำ
ผลการฝึกมาปรับปรุงแก้ไขได้ทันที ทราบผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้แบบฝึกทักษะยังเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ครู
ทราบว่าผู้เรียนหรือผู้ใช้แบบฝึกทักษะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่งจะทำให้ครูสามารถใช้เปน็แนวทางในการเสริมความรูใ้ห้ผู้เรียนเกิดความชำนาญและมทีักษะการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนที่สูงขึ้น ประกอบกับเคยมีผู้ทำการศึกษาพบว่าการใช้แบบฝึกทักษะภาษาจีน สามารถพัฒนาผลการเรียน
ภาษาจีนของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลี่ หยาง (Li YANG. 2554 : บทคัดย่อ) การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนตัวอักษรจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียน ครู ผู้เช่ียวชาญต้องการให้มีการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนที่รูปภาพที่มีสีสรรและสวยงาม ภาษาที่ใช้อธิบายเข้าใจง่าย สอดแทรก
กิจกรรมที่หลากหลาย คำนึงถึงลักษณะของ ตัวอักษรจีน 2) แบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนประกอบด้วยคำนำ   
คำชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานฝึกทักษะซึ่งมี 6 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ตัวอักษรจีนที่เกี่ยวกับร่างกาย ชุดที่ 2 
ตัวอักษรจีนที่เกี่ยวกับคน ชุดที่ 3 ตัวอักษรจีนที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ชุดที่ 4 ตัวอักษรจีนที่เกี่ยวกับพืชและสัตว์ ชุดที่ 5 
ตัวอักษรจีนที่เกี่ยวกับของใช้และเครื่องมือ ชุดที่ 6 ตัวอักษรจีนแบบโครงสร้างประสม แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึก
ทักษะการเขียนตัวอักษรจีน มีคา่ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/89.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 3) นำแบบฝึก
ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /1 พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ กระตือรือร้น       
ทำแบบฝึกทักษะนักเรียนแบบร่วมมือกัน โดยครูคอยช่วยเหลือนักเรียนทำแบบฝึกทักษะ 4) นักเรียนมีทักษะทาง     
การเขียนตัวอักษรจีนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนนักเรียนมีทักษะทางการตัวอักษรจีนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมในแบบฝึกทักษะน่าสนใจภาษาในแบบฝึกชัดเจน เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงาม มีการเรียนลำดับข้ันตอน 
การฝึกจากง่ายไปยาก 

จากเหตุผลความสำคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้รายงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะ     
การใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ข้ึนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนของนักเรียน ซึ่งผลที่ได้จากการรายงานในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนของนักเรียนให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนในการสื่อสารของนักเรียน   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารด้วยภาษาจีนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื ่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน)  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน 
ด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ   
การใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงานได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
4. รูปแบบของการศึกษา 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ระยะเวาการทดลอง 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 
2 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทำการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 มีนักเรียน
จำนวน 47 คน 

 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้

ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
การสร้างเรื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีข้ันตอน ดังนี้ 
1. แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับโครงสรา้งเวลาเรยีน คำอธิบายรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 5 (รหัสวิชา จ33201) ตัวช้ีวัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหน่วยการเรียน 

1.3 วิเคราะห์สาระของหลักสูตร ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 1 ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร คำอธิบายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 5 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน เพื่อกำหนดเนื้อหาที่จะนำมาใช้ใน
การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
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1.4 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะจากเอกสาร ตำราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนในครั้งนี้ 

1.5 ดำเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเนื้อหาที่กำหนด จำนวน 7 เล่ม ประกอบด้วย   

เรื่องท่ี  1  名词   คำนาม 
เรื่องท่ี  2  动词   คำกริยา 
เรื่องท่ี  3  助动词   คำกริยานุเคราะห์ 
เรื่องท่ี  4  形容词   คำคุณศัพท์ 
เรื่องท่ี  5  量词   คำลักษณนาม 
เรื่องท่ี  6  介词   คำบุพบท 
เรื่องท่ี  7  连词   คำสันธานหรือคำเช่ือม 
1.6 นำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยกรณ์ภาษาจีน กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ Wei Jie อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาจีน   
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และนางพัชยา วิชาวงศ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เวลา ข้อคำแนะนำในส่วนที่บกพร่องเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 

1.7 นำแบบประเมิน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยกรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบฝึกทักษะ เพื่อนำ
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2552 : 102-103) 

 

คะแนน ช่วงคะแนน ความหมาย 
   5 4.51 - 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
   4 3.51 - 4.50 เหมาะสมมาก 
   3 2.51 - 3.50 เหมาะสมปานกลาง 
   2 1.51 - 2.50 เหมาะสมน้อย 
   1 1.00 - 1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 

 

ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้
1. ปรับปรุงแบบฝึกหัดย่อยในแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน แต่ละเล่มให้สอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน 
2. ปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและควรใช้ภาษาที่ชัดเจน ซึ่งผู้เรียนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย

จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสม โดยดูค่าเฉลี่ยที่ 3.51 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00      
ผลพบว่า แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

1.8  นำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ตามข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ  ดังนี ้
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   1.8.1 การทดลองแบบรายบุคคล   
     นำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  

โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 3 คน โดยแยกตามความสามารถ คือ เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน ของภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื ่อตรวจดูความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ ผลการทดลองพบว่า  

องค์ประกอบแบบฝึกทักษะที่สร้างข้ึน กำหนดบทบาทครูและนักเรียนไม่ชัดเจน ใช้คำสั่ง ใช้ภาษาและคำศัพท์ภาษาจีน
ยากเกินไป ทำให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจยาก ทำให้ผลที ่ได้จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในขั ้นน้ี ได้ค่าเท่ากับ  

70.39/66.67 ผู้รายงานจึงปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะตามข้อบกพร่องที่พบสำหรับทดลองใช้ในครั้งต่อไป 
   1.8.2 การทดลองแบบกลุ่มย่อย   
      นำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ที่ผ่าน

การปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองกับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 10 คน โดยแยกตาม
ความสามารถ คือ เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อดูความเหมาะสมของภาษา  

เนื้อหาและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ผลการทดลอง พบว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น มีเนื้อหา/กิจกรรมมากเกินไป  

นักเรียนไม่สามารถทำเสร็จทันเวลาที่กำหนด และเมื่อนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพพบว่าได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

78.13/74.00 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รายงานจึงได้ลดจำนวนกิจกรรมการฝึกลง เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา      

ที่กำหนดมากข้ึน   
1.8.3 การทดลองแบบภาคสนาม   

      นำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  โรงเรียนปากเกร็ด 

จำนวน 30 คน ของภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สำหรับทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะครั้งสุดท้าย ผลการ
ทดลองพบว่าแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที ่พัฒนาขึ ้น มีผลทำให้นักเรียนสามารถทำคะแนนแบบฝึกย่อยระหว่างเรียน แบบทดสอบย่อย         

หลังเรียน รวมถึงคะแนนผลสัมฤทธิ์ได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ  83.35/83.25  

สามารถนำไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได ้
1.9 นำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์สำหรับนำไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผน  

การทดลองต่อไป 
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จำนวน 40 ข้อ ผู้รายงานสร้างข้ึนตามลำดับ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการวัดผลประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.2 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบจากเอกสาร ตำรา เทคนิคการเขียนข้อทดสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบทดสอบ 

2.3 วิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหา สาระสำคัญ และจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของเนื้อหา แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ที่ต้องการวัดโดยใช้ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องการใช้จริง 40 ข้อ 

2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ (ชุดเดิม) 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.6 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยใช้สูตร IOC (IOC : Item Objective Congruence) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ตามวิธีของโรวิเนลลีและแอมเบิลตัน (Rovinalli and Hambleton ; อ้างอิงในบุญชม ศรีสะอาด.2552 : 92) ดังนี ้

  

      +1  เมื่อแน่ใจว่า  แบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        0  เมื่อไม่แน่ใจว่า  แบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       -1  เมื่อแน่ใจว่า  แบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

2.7 นำผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาหาค่าความสอดคล้องพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 - 1.00 หมายความว่า ข้อสอบที่สร้างข้ึนทั้งหมด มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้สามารถนำไปทดลองใช้ได ้

2.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลว้
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนปากเกร็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2.9 นำกระดาษคำตอบที่ได้จากการทดลองสอบมาตรวจให้คะแนนและนำไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
โดยหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (B) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของเบรนแนน (Brennan Index 
หรือ B - Index) (บุญชม ศรีสะอาด. 2552 : 93 - 94)  ผลปรากฏว่าได้ข้อสอบที่ใช้ได้ จำนวน 40 ข้อ จากที่สร้างข้ึนทั้งหมด 
50 ข้อ โดยมีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.47 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) อยูร่ะหว่าง 0.21 - 0.77 

2.10 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีของโลเวท (Lovett)         
ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.78 

2.11 พิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามแผนการทดลองต่อไป 

3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ    
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ผู้รายงานดำเนินการ ดังนี ้

3.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย     
ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ศึกษาข้อคำถาม/รายการประเมินที ่เกี ่ยวกับการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี        
ต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดข้อคำถาม 
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3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดระดับความพึงพอใจ ดังนี้  
    คะแนน        5             หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
    คะแนน        4             หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
    คะแนน        3             หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
    คะแนน        2             หมายถึง   ความพึงพอใจน้อย 
    คะแนน        1             หมายถึง   ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ชุดเดิม) เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา ความเที่ยงตรงและความสอดคล้อง 

3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ชุดเดิม) โดยปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
และภาษาที่ใช้แต่ละข้อให้สอดคล้องกันในแต่ละประเด็นเพิ่มข้อคำถามในบางข้อให้มคีวามชัดเจนย่ิงข้ึน จากนั้น
นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

  

+1    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
  0     เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
- 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
 

ผลการประเมินพบว่าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่า 
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 สามารถนำไปทดลองใช้ได้ 

3.6 นำแบบสอบถามความพงึพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/7 โรงเรียนปากเกรด็ 
ที ่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน แล้วนำผลการสอบถาม มาวิเคราะห์หา      
ความเชือมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลพบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 แสดงว่า แบบสอบถามมี
คุณภาพความเช่ือมั่นที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได ้

3.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริงแล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการสอบถาม
หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น 
4. รูปแบบของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งผู้รายงานใช้กลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre - test Post - test Design) (สมบัติ ท้ายเรือคำ. 
2551 : 18) ดังตาราง 
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ตาราง 1 รูปแบบการวิจัย 

        กลุ่มทดลอง 
Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

 

เมื่อ  X    แทน   การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6    
  T1   แทน   การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  T2   แทน   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  

2560 โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนปากเกร็ด ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  

2. ดำเนินการทดลองตามแผนที่กำหนดไว้ คือ จัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มจากการให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน จากนั้น 
จะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้หรือเนื้อหาจากแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นและทดสอบย่อยหลังเรียน โดยในระหว่าง     
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะทำการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน บันทึกคะแนนพฤติกรรมรวมถึงคะแนนการทำ
แบบฝึกทักษะย่อย คะแนนแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เพื่อนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เป็นคะแนนประสิทธิภาพ    
ด้านกระบวนการ (E1) 

3. หลังจากจัดการเรียนการสอนตามแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสร็จสิ้นลง ทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เป็นคะแนนประสิทธิภาพ ด้านผลลัพธ์ (E2 ) 
จากนั้นนำผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน 

4. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ข้อ    
แล้วนำผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์   
ที่กำหนดไว้ 

5. นำผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปต่อไป 
 

6. ระยะเวลาการทดลอง 
ระยะเวลาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ ดำเนินการในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังตาราง  
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ตาราง 2 แสดงระยะเวลาในการดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรม 

เล่มท่ี แบบฝึกทักษะเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี/เรื่อง วัน/เดือน/ปี 
1 名词 

คำนาม 
1. คำนาม ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2560 
2. คำนาม ครั้งที่ 2 14 มิถุนายน 2560 

2 动词 

คำกริยา 
3. คำกริยา ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2560 
4. คำกริยา ครั้งที่ 2 28 มิถุนายน 2560 

3 助动词

คำกริยานุเคราะห์ 
5. คำกริยานุเคราะห์ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2560 
6. คำกริยานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 12 กรกฎาคม 2560 

4 形容词

คำคุณศัพท์ 
7. คำคุณศัพท์ ครั้งที่ 1 19 กรกฎาคม 2560 
8. คำคุณศัพท์ ครั้งที่ 2 26 กรกฎาคม 2560 

5 量词

คำลักษณนาม 
9. คำลักษณนาม ครั้งที่ 1 2 สิงหาคม 2560 
10. คำลักษณนาม ครั้งที่ 2 9 สิงหาคม 2560 

6 介词

คำบุพบท 
11. คำบุพบท ครั้งที่ 1 16 สิงหาคม 2560 
12. คำบุพบท ครั้งที่ 2 23 สิงหาคม 2560 

7 连词

คำสันธานหรือคำเช่ือม 
13. คำสันธานหรือคำเช่ือมครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2560 
14. คำสันธานหรือคำเช่ือม ครั้งที่ 2 6 กันยายน 2560 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
การรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนโดยใช้การทดสอบค่า t (t - test แบบ Dependent Samples) 
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์การแปลค่า ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
8.1 สถิติพ้ืนฐาน 
8.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร P ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 122) 
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                      P  =   
f × 100

N
 

          เมื่อ P       แทน     ร้อยละ 
               f       แทน      ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
               N       แทน     จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

 
8.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 123 - 124)  

      

               
X

X=
N
  

    เมื่อ     แทน   คะแนนเฉลี่ย 
          แทน    ผลรวมของนักเรียนทั้งหมด 
      N   แทน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 

8.1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 126) 
 

       
( )

( )

22N X - X
S.D.=

N N-1
   

    เมื่อ S.D.  แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      N    แทน   จำนวนนักเรียน 
           แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      ( )2  แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 
 

8.2 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
8.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง

(IOC : Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด. 2552 : 92) 
 

    IOC =  
R

N
  

    เมื่อ   IOC   แทน    ดัชนีความสอดคล้อง 
               R   แทน    ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
                                N       แทน     จำนวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 
8.2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แต่ละข้อ โดยใช้การคำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 97) 
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        p  =    
R

N
 

     เมื่อ p    แทน   ความยากง่ายของคำถามแต่ละข้อ 
       R    แทน    จำนวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
       N   แทน    จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

8.2.3 การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination index B) จากกลุ่มตัวอย่างเดียว แล้วแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ และกลุ่มผู้ที่สอบได้คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์มีสูตรดังนี้ (Brennan. 1972 : 
292 ; อ้างอิงในบุญชม ศรีสะอาด. 2552 : 93 - 94)  )  

        B  =   
1 2

U L
-

N N
 

เมื่อ  B        แทน    ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ  
 U        แทน    จำนวนคนทำข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ 
 L        แทน    จำนวนคนทำข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 1      แทน  จำนวนคนที่สอบผ่านเกณฑ์  
 2      แทน  จำนวนคนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์  
 

8.2.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ ตามวิธีของ Lovett โดยใช้การ
คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 96) 
   

                               ccr   =  
( ) ( )

2k xi - xi

k - 1 xi - c
 


 

 เมื่อ   ccr   แทน    ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
      k  แทน    จำนวนข้อสอบ 
      xi   แทน  คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
      c  แทน  คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 

8.2.5 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 117)   
 

         =  
2Sn i1 - 2n - 1 St

  
 
    

    เมื่อ    แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 
             2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อ 
          2

tS   แทน ความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
       n  แทน จำนวนข้อ 
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8.3 สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐาน 
8.3.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 1 สถิติที ่ใช้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้

ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ตามเกณฑ์  
80/80 คำนวณจากสูตรต่อไปนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 7 - 10)   
     สูตรที่  1  

        
1

X
×100

NE =
A



 

     เมื่อ 1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
          แทน คะแนนรวมจากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนทุกชุดรวมกัน 
          แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียนทุกชุดรวมกัน 
          แทน    จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
     สูตรที่  2      

        
2

F
×100

NE =
B



 

     เมื่อ 2   แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
       F แทน    คะแนนรวมจากการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
          แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
          แทน    จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

8.3.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช้สูตร   

t - test แบบ Dependent Samples ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 109) 
 

        
( )
1n

DDΝ

D
 t

22

−

−

=

 

  

         เมื่อ   t   แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต จากการแจกแจง 
            แบบ  t  เพื่อหาค่าความมีนัยสำคัญ 
        D  แทน   ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับของแต่ละคน 
         D   แทน  ผลบวกของค่ายกกำลังสองผลต่างของคะแนนครั้งแรก 
            ของนักเรียนทั้งหมด 
          2D  แทน  ค่ายกกำลังสองคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรก 
            ของนักเรียนทั้งหมด 
          ( )2D  แทน  ค่ายกกำลังสองผลบวกของผลต่างของคะแนน 
            ครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรกของนักเรียนทั้งหมด 
       n  แทน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  
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8.3.3 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
การทดสอบสมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึก

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่6 
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  กำหนดค่าระดับผลการ
ประเมินมี 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และไม่มีคุณภาพ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2549 : 105) 

สรุปผล 
1. แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/82.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์
ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.58 , S.D. = 0.56) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป
1.1 ผลการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ พบว่า แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะมีคุณภาพซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ 

1.2 การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนและ
เข้าใจความหมายใจความสำคัญของเนื้อหา/รายละเอียด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อเกี่ยวกับบัตรคำ 
กลุ่มคำ ประโยคในภาษาจีนให้พร้อม 

1.3 ก่อนนำแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่นำไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบฝึกทักษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คู่มือครู
อย่างละเอียด เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาจีน) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับช้ันอื่นให้กว้างขวางต่อไป 
2.2 ควรมีการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมอื ่นที ่นอกเหนือจากแบบฝึกทักษะที่สามารถส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักเรียน เช่น การสอนโดยใช้
ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 
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ชื่อเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก 
ระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
Development experience plans for practicing mathematical skills of 
kindergarten students by using games  Phra Nakhon Sri Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1 

ชื่อผู้วิจัย นางสาววัลลี แสงแก้วสุข
ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

บทคัดย่อ 

การวิ จัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อ  1) สร้างแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ เกมฝึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย 2) ประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน า               
แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแผนการจัดประสบการณ์
โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสังเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์ และ 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์ ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นได้
ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือก
อย่างมีระบบ จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเ ด็กระดับ
ปฐมวัยท่ีสร้างขึ้น จ านวน 20 แผน มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 2 
สาระส าคัญ องค์ประกอบท่ี 3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่ง ช้ี องค์ประกอบท่ี 4 สาระการเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี 5 กระบวนการเรียนรู้ (3 ขั้นตอน) องค์ประกอบท่ี 6 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 7 
การวัดและการประเมินผล และองค์ประกอบท่ี 8 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 2) แผนการจัดประสบการณ์
โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย มีค่าความสอดคล้องทุกรายการ และมีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวัย มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์              
ของเด็กระดับปฐมวัยไปใช้ในสถานศึกษาได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค ำส ำคัญ  :  การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์,การจัดประสบการณ์โดยใช้เกม,ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
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บทน ำ  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561              
เป็นมาตรฐานการศึกษาในมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพเด็ก มี 4 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ ประเด็นพิจารณาท่ี 1 
มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง ประเด็นพิจารณาท่ี 2               
มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ประเด็นพิจารณาท่ี 3 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และประเด็นพิจารณาท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา,  2561, หน้า 3) 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญในการด ารงชีวิต ซึ่งควรปูพื้นฐานให้เด็กต้ังแต่ยังเล็กใน
การสอนคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ท่ีครูหรือผู้ปกครองควรมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเกิดความเข้าใจถึงส่ิงต่าง ๆ 
เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะและวิธีในการคิดค านวณและสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (เยาวพา  เตชะคุปต์, 2558, หน้า 
71) 
 เกมเป็นส่ือการสอนอย่างหนึ่งท่ีสอดคล้องกับทฤษฏีของธอร์นไดท์ (Thorndike, อ้างถึงใน อารีย์ พันธ์มณี, 
2557, หน้า 260-264) และบูรชัย ศิริมหาสาคร (2553, หน้า 52) กล่าวคือ เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ฝึกกระท าด้วยตนเอง ฝึกการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ฝึกการมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่ม ฝึกคุณธรรมต่าง ๆ การส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหาช่วยให้เกิดความคิด
รวบยอดกับส่ิงท่ีเรียนรู้ ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหาช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนรู้ ปลูกฝังให้มีคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เกมมีกฎกติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มได้ เช่น เกมจับคู่ ภาพเหมือน ภาพกับเงา
ภาพท่ีซ้อน เกมการแยกประเภท จัดหมวดหมู่ เกมเรียงล าดับ เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ เช่น เกมตัด ต่อ 
เกมลอตโต้ เกมหาความสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ในระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดเป็นแนว
ทางการจัดประสบการณ์ได้หลายวิธีได้แก่ การสนทนา การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง การประกอบ
อาหาร การศึกษานอกสถานท่ี การเล่นเกม เป็นต้น ซึ่งการเล่นเกมเป็นกิจกรรมท่ีน าเกมการเรียนรู้เพื่อฝึก
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการท างานเป็นกลุ่ม เกมท่ีน ามาเล่นไม่ควรเน้นการแข่งขัน (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2560, หน้า 58 - 59)  
 จากการศึกษาดังกล่าวนั้นท าให้ผู้วิจัยท่ีเป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นั้น ได้ศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมเด็ก พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะคณิตศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหา และยังไม่มีความคล่องตัว ไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเช่นกัน ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและสร้างเกมท่ีสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา และศึกษาผลการใช้เกมนี้ ในระดับเด็กปฐมวัยในช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนวัด
โพธิ์ทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้เด็กนั้นมีพัฒนาการ
ท่ีสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของ

เด็กระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึก

ทักษะทางคณิตศาสตร์ ของครูระดับปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

สมมติฐำนของงำนวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย

มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
3. ครูระดับปฐมวัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัด

ประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยไปใช้ในการจัดประสบการณ์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ และครูระดับปฐมวัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จาก 177 โรงเรียนรวมท้ังส้ิน 368 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2563, หน้า 2)  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ส่วนครูระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จาก 177 โรงเรียน โดยผู้วิจัยคัดเลือกไว้จ านวน 30 คนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) คือ การหาช่วงของการสุ่มค านวณ
จากขนาดประชากรหารด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 372   30 = 12 หมายถึง จัดเรียงล าดับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ล าดับท่ี 1-372 เลือกสุ่มทุก ๆ 8 คน จนครบ 30 คน รวมทัง้ส้ิน 35 คน 

2.  ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรท่ีศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ 

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวัย 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ 
2.2.2 ความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์ 
2.2.3 ความเป็นไปได้ในการน าแผนไปใช้ในการจัดประสบการณ์ 
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 3.  เนื้อหำ  
 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 กรอบ
การเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 3 มาใช้ประกอบในการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ของเด็กระดับปฐมวัยในการวิจัยครั้งนี้ 
 4. ระยะเวลำ  
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย  ปีการศึกษา 2563 แบ่งการด าเนินงานวิจัย
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวัย ใช้ระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 ระยะท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ของเด็กระดับปฐมวัย ใช้ระยะเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 
 ระยะท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ของครูระดับปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ใช้ระยะเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 3 ขั้นตอน หมายถึง การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งช้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดประสบการณ์ โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                     
มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นน า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจ และกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความจ าระยะยาวน ากลับมาสู่
ความจ าท างานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมท่ี เกี่ยวกับการเรียนรู้ ส่ิงใหม่          
น าออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ท่ีได้รับ  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ท่ีได้รับว่าเพิ่มขึ้นจาก
เดิมหรือไม่ อย่างไร จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร  
 เกมในกำรพัฒนำทักษะทำงคณิตศำสตร์ หมายถึง เกมท่ีใช้เสริมหลักสูตรในการกิจกรรมการเล่น 
หรือการแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้ มีก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น การตัดสินผลการเล่น
เป็นแพ้หรือชนะ 
 เด็กปฐมวัย  หมายถึง ชายและหญิ ง อายุ  3-6 ปี  ท่ีก าลังเรียนอยู่ ใน ช้ันอนุบาลปี ท่ี  1 -3               
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  แผนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยใช้ เกมเพื่ อฝึ กทักษะทำงคณิ ตศำสตร์   หมายถึง  แผนท่ีใช้                    
ในการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อใช้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบการเล่น ดังนี้ 
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การเล่นเป็นคู่ โดยในแต่ละเกมประกอบด้วย ช่ือเกม  จุดประสงค์  ส่ือ  อุปกรณ์  จ านวนผู้เล่น  และการด าเนิน
กิจกรรม 
 ทักษะทำงคณิตศำสตร์ หมายถึง ทักษะในการรู้ค่าจ านวน ทักษะการจ าแนก ทักษะการจับคู่ ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการจัดหมวดหมู่ และทักษะการจัดล าดับ ซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมได้จากแบบประเมิน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยจ าแนกทักษะทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 6 ทักษะ คือ  
 1. ทักษะการรู้ค่าจ านวน หมายถึง  ความสามารถในการบอกของเด็กปฐมวัยในด้านจ านวนของวัตถุและ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ของตัวเลข การนับเพิ่ม และการลดเรียงตามล าดับจ านวนได้  
 2. ทักษะการจ าแนก  หมายถึง  ความสามารถของเด็กปฐมวัยท่ีสามารถรับรู้และสังเกตความเหมือนและความ
ต่าง ส่ิงท่ีผิดไปจากความเป็นจริงด้านจ านวนของวัตถุหรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีใช้แทนจ านวน    
 3. ทักษะการจับคู่  หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยท่ีสังเกตภาพท่ีเหมือนกัน น าภาพท่ี
เหมือนกันมาเรียงเข้าคู่กัน จับคู่รูปร่างท่ีเหมือนกัน จับคู่ภาพเงา จับคู่ภาพท่ีซ่อนอยู่ในภาพหลักจับคู่ส่ิงท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ส่ิงท่ีใช้คู่กัน จับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย จับคู่ภาพกับโครงร่าง จับคู่ภาพช้ินส่วนท่ีหายไป 
จับคู่ภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกัน จับคู่ภาพท่ีซ้อนกัน จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม จับคู่ภาพท่ีสมมาตรกัน 
จับคู่แบบอุปมาอุปไมย และจับคู่แบบอนุกรม เป็นต้น 
 4. ทักษะการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการบอกของเด็กปฐมวัยในด้านความเหมือน
และความต่างของวัตถุและส่ิงต่าง ๆ ท่ีมองเห็นในด้านจ านวน ขนาด รูปร่าง    
 5. ทักษะการจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการจัดกลุ่มวัสดุอุปกรณ์  วัตถุ
ต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ตามคุณลักษณะ คุณสมบัติบางประการ เช่น สี ขนาด 
รูปร่าง ประเภท ภาพส่ิงต่าง ๆ ท่ีน ามาจัดเป็นพวก ๆ แทนจ านวนเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 6. ทักษะการจัดล าดับ หมายถึง  ความสามารถของเด็กปฐมวัยท่ีแสดงถึงการคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
การจัดล าดับวัตถุส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้การเปรียบเทียบส่ิงของมากกว่าสองส่ิงหรือสองกลุ่ม  
 ประสิทธิภำพของแผนกำรจัดประสบกำรณ์  หมายถึง การหาประสิทธิภาพของแผนการ                       
จัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน  เป็นผู้พิจารณา
แผนการจัดประสบการณ์ โดยประเมินจากแบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม มีจ านวน 4 ด้าน วัดทุก
แผนการจัดประสบการณ์และน ามาหาประสิทธิภาพด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดประสบกำรณ์ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของแผนการ
จัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินแผนการ
จัดประสบการณ์ โดยประเมินผ่านแบบสอบถามการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของ
แผนการจัดประสบการณ์ว่าสามารถน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำแผนไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ โดยประเมิน
ผ่านแบบสอบถามการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กระดับปฐมวัย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์
ว่ามีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้มากน้อยแค่ไหน 
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วิธีด ำเนินกำร 
 4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากร คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 181 โรงเรียน 
จ านวน  363  คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในอ าเภอบางปะหัน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  จ านวน  28โรงเรียน จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)   
 4.2 เคร่ืองมือกำรวิจัย งานวิจัยนี้ใช้แผนการจัดประสบการณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ จ านวน 20 แผน แผนละ 25 
นาที และแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอน
ท่ี 2 แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระ ดับปฐมวัย  สังกัดส านั กงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบบของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวทางของ
ลิเคิร์ท (Likert , 1967)  
 4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าตามวัตถุประสงค์และอธิบายการตอบแบบสอบถามก่อนทุก
ครั้งท่ีจะให้ผู้ตอบท าการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีท้ังการเก็บแบบสอบถามเสร็จภายในวันเดียวและนัดรับภายใน
วันท่ีก าหนด ได้รับแบบสอบถามครบ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับเพื่อน าไปจัดเตรียมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามดังนี้ 1) ข้อมูลแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ 2) ข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standardize) โดยใช้เกณฑ์ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554, 
หน้า 42-43) 
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้เกมเพื่อฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์                                     
ของเด็กระดับปฐมวัย  สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                                           
ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการวิจัยเป็น  3  ระยะ  สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 
 1. การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูล จากเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท าให้ได้แผนการจัดประสบการณ์
โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย จ านวน 20 แผน  ในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์
ท่ีสร้างขึ้นมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 กิจกรรมองค์ประกอบท่ี 2 สาระส าคัญ 
องค์ประกอบท่ี 3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งช้ี  องค์ประกอบท่ี 4 สาระการเรียนรู้  องค์ประกอบท่ี 5 
กระบวนการเรียนรู้ (3 ขั้นตอน) องค์ประกอบท่ี 6 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 7 การวัดและการ
ประเมินผลและองค์ประกอบท่ี 8 บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ในแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์มีขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นน า ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน               
และขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
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 2. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวัย โดยแบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กระดับปฐมวัยมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 และแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์
โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก               มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 แสดงว่าสามารถน าแผนการจัดประสบการณ์โดย
ใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้
ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการจัดประสบการณ์และมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้
เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยได้ 
 3 .  การประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการน าแผนการจัดประสบการณ์                               
โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของครูระดับปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า  ความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของครูระดับปฐมวัย พบว่า แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อเรียงตามคะแนนเฉล่ีย  คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้านการฝึกทักษะคณิตศาสตร์การประยุกต์ใช้ความรู้ในการท ากิจกรรม ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้กับผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ และด้านการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ ตามล าดับ ส่วนผล
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของครู
ระ ดั บ ป ฐม วั ย  พ บ ว่ า  แผน ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ โดย ใช้ เก ม ฝึก ทั ก ษ ะท างค ณิ ตศ าสต ร์ ไป ใช้ ใ น                         
การจัดประสบการณ์ โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความเป็นไปได้ในระดับมาก เมื่อเรียงตาม
คะแนนเฉล่ีย คือ ด้านการฝึกทักษะคณิตศาสตร์การประยุกต์ใช้ความรู้ในการท ากิจกรรมด้านการออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ให้กับผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดประสบการณ์ ตามล าดับ 
 
อภิปรำยผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ผู้วิจัยน าข้อสรุป
ผลการวิจัย มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 
 1. การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่าได้แผนการจัดประสบการณ์
โดยใช้เกม จ านวน 20 แผน ในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างขึ้นมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 กิจกรรม องค์ประกอบท่ี 2 สาระส าคัญ  องค์ประกอบท่ี 3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบท่ี 4 สาระการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 5 กระบวนการเรียนรู้ (3 ขั้นตอน) องค์ประกอบท่ี 6 ส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 7 การวัดและการประเมินผล และองค์ประกอบท่ี 8 บันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์ และมีข้ันตอนการจัดประสบการณ์ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่อง
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ใหม่  ซึ่งเก็บไว้ในความจ าระยะยาวน ากลับมาสู่ความจ าท างานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเรี ยนรู้เรื่องใหม่ 
เช่น การร้องเพลง การท่องค าคล่องจอง เป็นต้น ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน ได้ดึงเอาความรู้
เดิมท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ส่ิงใหม่น าออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ท่ีได้รับ เช่น การลงมือ
ท ากิจกรรมการจัดประสบการณ์ เป็นต้น ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายในขั้นนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวน
ความรู้ท่ีได้รับว่าเพิ่มข้ึนจากเดิมหรือไม่อย่างไรจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร เช่น 
การพูดคุยถึงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ เป็นต้น แสดงว่า การพัฒนาแผนการ
ประสบการณ์โดยใช้เกมในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย ท่ี ผู้วิ จัยได้สร้างขึ้น มี
องค์ประกอบ เนื้อหาสาระ วิธีการวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพิชฌาย์ ทนทาน (2559, หน้า 155) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา                
ท่ีมีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ได้ข้อค้นพบว่า 1)  เด็กปฐมวัย จ านวน 11 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี  2)  เด็กปฐมวัยร้อยละ 70 ท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70   ของคะแนนเต็ม
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท างส ถิ ติ ร ะ ดั บ  .0 5   แ ล ะ  3 ) เ ด็ ก ป ฐม วั ย ท่ี ไ ด้ รั บ ก าร จั ด ป ระ สบ ก าร ณ์                                  
โดยใช้เกมการศึกษา มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ียหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัด
ประสบการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ส่วนงานวิจัยของ สุภาวิณี ลายบัว (2559, หน้า 95)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน   ช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ข้อค้นพบว่า การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล หลังการจัดเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดเกมการศึกษาอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นอกจากนี้กมลรัตน์ กมลสุทธิ (2555, หน้า 85) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์     ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตส
ซอรี่ ได้ข้อค้นพบว่า 1) ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์
ตามแนวมอนเตสซอรี่อยู่ในระดับดีท้ังโดยรวมและด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านการจ าแนก  การเรียงล าดับ 
และการนับ 2) ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ตามแนว
มอนเตสซอรี่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังโดยรวม และด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านการ
จ าแนก  การเรียงล าดับ และการนับ 
 2. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวัย พบว่า แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย  ในภาพรวม
มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 และมีค่าความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 สามารถน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยเนื่องจากการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กระดับปฐมวัยมีการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์                    
มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัยและจบการศึกษาระดับปริญญา
โทขึ้นไป  เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์ตามเกณฑ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง  0.5-1.00  พิจารณาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกม
ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้วิธีของ นรินทร์ 
สังข์รักษา (2562, หน้า 231) สอดคล้องกับงานวิจัยของมูร๊ะ รอเกตุ (2562, หน้า 165) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
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ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ได้ข้อค้นพบว่า 1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา                    
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  2) ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย                  
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์ ก าร เรียน รู้  อ ย่ างมี นั ยส า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .01  3 ) ค่ า ดั ชนี ป ระ สิท ธิผลขอ ง                            
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมเก มการศึกษา มี ค่าเท่ากับ  0.64 แสดงว่าจาก                      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษามีความก้าวหน้าความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
เพิ่มข้ึน 0.64 หรือคิดเป็นร้อยละ  64.13 ส่วนประจักษ์ อเนกฤทธิ์มงคล (2560, หน้า 73)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม ได้ข้อค้น
พบว่า 1) การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย ภาพรวม 
จากการใช้ชุดกิจกรรมท้ัง 5 ชุด อยู่ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์พื้นฐาน            
ทางคณิตศาสตร์อยู่ ในระดับมาก 3) ชุดกิจกรรมมีประ สิทธิภาพตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด นอกจากนี้                
ณัฐญา นันทราช (2563, หน้า 86) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคปด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา ได้ข้อค้นพบว่า 1) ทักษะการคิดพื้นฐาน
ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 2) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
 3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ของครูระดับปฐมวัย โดยภาพรวม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 แสดงให้เห็นว่าสามารถน าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมของเด็กระดับปฐมวัย
น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุจิรา  เหล็กกล้า (2561, หน้า 86) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยช้ันปีท่ี 2 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของ                  
เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาและศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย จากเด็กปฐมวัยช้ันปีท่ี 2 โรงเรียนบางแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ข้อค้นพบว่า 1) ความสามารถด้านทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                         
ท่ีระดับ .05  และ 2)  ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกม
การศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ วันทา 
(2559, หน้า 60) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้เกมการศึกษามีระดับทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และ 2) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้
เกมการศึกษามีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ 
  1.1  ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยความรอบคอบและตรวจสอบให้รอบด้าน  
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องท่ีสุด 

  1.2  ควรมีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภทในปัจจุบัน             
มีการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้อ่านข้อมูล              
ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวหรือความรู้เสริมอื่น  ๆ   
  1.3  ควรมีการน าต้นฉบับของแผนการจัดประสบการณ์ไปตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป  

  2.1  การสร้างและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ระดับปฐมวัย ผู้ท่ีสนใจควรท่ีจะศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์ และหลักการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ให้
เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย 

  2.2  การสร้างหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ระดับปฐมวัย ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพผู้เรียน 

  2.3  การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์นั้น ควรมีการปรึกษาและขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 

  2.4  การใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใชเกมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ผู้ท่ีสนใจสร้างและ
พัฒนาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์อยู่เสมอ 
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ช่ือเรื่อง         รายงานการพฒันาแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

ช่ือผูวิจัย        นายนพวัฒน ศิขรินทร  

บทคัดยอ 

รายงานการพัฒนาแบบฝกทกัษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

4 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและหาประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอน

และหลังเรียน ดวยแบบฝกทกัษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4

กลุมตัวอยางในการรายงานครัง้น้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี สงักัดสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จํานวน 42 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมี 

3 ชนิด ประกอบดวย 1) แบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 3) 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ที่มีตอแบบฝกทกัษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 

การวิเคราะหขอมลู ผูรายงานทําการวิเคราะหโดยการคํานวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2 ) คารอยละ (P) 

คาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา t-test for dependent samples  

ผลการศึกษาพบวา  

1) แบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มี

ประสิทธิภาพ 81.40/81.03 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยแบบฝกทกัษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลงัเรียนสงูกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล  

พ30202 อยูใน ระดับมากที่สุด (x = 4.43, S.D.= 0.66) 

คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ ทฤษฎีการเรียนรู 
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บทนํา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22

กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

มาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมให

สอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทกัษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตนําความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา  

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รกัการอานและเกิดการใฝรู

อยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลกูฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกสาขา สงเสรมิสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพือ่ใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทัง้ความสามารถ

ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 11-12) ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจจะ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึน ไดทุกเวลา  

ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทกุฝาย เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียน

ตามศักยภาพ ซึง่สอดคลองกบัแผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที่ 11 2555-2559 ไดมุงเนน

กระบวนการเรียนรูควบคูกับการจัดใหมีการสรางนวัตกรรมที่จําเปนตอการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางพอเพียง 

ตลอดจนการนํากจิกรรมทีห่ลากหลายมาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศใหกาวหนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ. 2554 : 11) 

  กีฬาฟุตบอลเปนกิจกรรมพลศึกษาประเภทหน่ึงที่สามารถสงเสริมพัฒนาการทางรางกายจิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญาของบุคคลไดเปนอยางดี การเลนฟุตบอลมีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

เปนการออกกําลังกายที่จะทําใหรางกายมีพลานามัยสมบูรณ มีวินัยในตนเอง มีการประสานงานกับผูอื่น และมีการ

ควบคุมอารมณของตนเองดวยทักษะที่ควรฝกสําหรับการเลนกีฬาฟุตบอลคือ การเตะ การหยุด การเลี้ยง การโหมง 

การยิงประตู การทุมและการเปนผูรักษาประตู ทักษะกีฬาฟุตบอลจึงเปนองคประกอบสําคัญใน     การบงช้ี

ความสามารถทางกีฬาฟุตบอล การสอนทักษะหรือการกระทําที่ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวมโดยการสาธิตให

ผูเรียนดูหรือการกระทําที่สาธิตใหผูเรียนดูน้ัน จะตองเปนการกระทําในลักษณะที่เปนธรรมชาติ เมื่อผูเรียนไดเห็น

ภาพรวมของการกระทําหรือทักษะทั้งหมดแลว ผูสอนควรจะแยกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอย ๆ หรือแบงสิ่งที่

กระทําออกเปนสวนยอยๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกต ทําตามไปทีละสวนอยางชาๆ และใหผูเรียน

ปฏิบัติทักษะยอยน้ันจนทําได ผูเรียนเช่ือมโยงทักษะยอยๆ เปนทักษะที่สมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติแตละสวน

ไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยๆ ตอเน่ืองกันต้ังแตตนจนจบ ฝกปฏิบัติหลายๆครั้งจนกระทั่งสามารถปฏิบัติ
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ทักษะที่สมบูรณไดอยางชํานาญ ปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องกีฬาเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเรียนอยางย่ิง กฬีา

ฟุตบอลกีฬาสากลประเภททีมชนิดหน่ึงที่สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานพุทธศักราช 2551             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรกิจกรรมกีฬาฟุตบอล

สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีรางกายพรอมที่จะรับรูการ

เรียนหนังสืออยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สําคัญคือ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดและสิ่ง

มอมเมา พรอมทั้งมีศักยภาพที่จะเลนกีฬาฟุตบอล เปนกีฬาที่ชวยใหเกิดความวองไวปราดเปรียวมีระบบประสาทดี 

ทําใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณจิตใจเยือกเย็น มีการตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบ รวดเร็ว สามารถทํางานประสาน

กับบุคคลอื่นไดดี ควบคุมอารมณไดดี ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผูเลนและผูดู แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะปฏิบัติกลาว ไววา  ทักษะสวนใหญจะประกอบไปดวยทักษะยอย ๆ จํานวนมาก การฝกใหผูเรียนสามารถทํา

ทักษะยอย ๆ เหลาน้ันไดกอนแลวคอยเช่ือมโยงตอกันเปนทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและ

รวดเร็วข้ึน (ประโยค สุทธิสงา. 2537 : 28)  

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนผูรายงานเปนครูผูฝกซอม และจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรยีนรู   

สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนเวลาติดตอกันมากกวา 6 ป จากประสบการณการสอนและการ

ดูแลนักเรียนในระดับช้ันน้ีพบวา เมื่อนักเรียนฝกซอมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล นักเรียนสวนมากโดยเฉพาะนักเรียน

หญิงจะไมชอบและไมอยากเรียน เน่ืองจากขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับทักษะเบื้องตน เปนผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่ากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

จากขอมูลดังกลาว ผูรายงานไดศึกษาคนควาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการเรียนการสอนกีฬา

ฟุตบอลและพบวา  แบบฝกทักษะเปนนวัตกรรมอีกรูปแบบหน่ึงที่นักเรียนสามารถฝกกิจกรรมซ้ํา ๆ  และบอย ๆ  ได

จากแบบฝกทักษะที่สรางข้ึน โดยเฉพาะทักษะกีฬาฟุตบอล จะประสบผลสําเร็จไดดีน้ันเมื่อผูเรียนมีการฝกซ้ํา ๆ   การใช

แบบฝกทักษะกีฬาฟุตบอล จะชวยใหนักเรียนเกิดความเคยชิน สามารถนําผลการฝกมาปรับปรุงแกไขไดทันที ทราบผล

การเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ี แบบฝกทักษะ  ยังเปนเครื่องบงช้ีใหครูทราบวาผูเรียนหรือผูใชแบบฝกทักษะมีความรู

ความเขาใจในบทเรียนและสามารถนําความรูที่ได ไปใชไดมากนอยเพียงใด ซึ่งจะทําใหครูสามารถใชเปนแนวทางในการ

เสริมความรูใหผูเรียนเกิดความชํานาญและมีทักษะในการเลนกีฬาฟุตบอล            ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราชิต 

ศักด์ิวิเศษ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดฝกทักษะกีฬาฟุตซอลมีประสิทธิภาพเทากับ 86.80/ 

85.33 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความ

พึงพอใจของ นักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 อยูในระดับมากที่สุด  

จากเหตุผลความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูรายงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝก

ทักษะรายวิชา ฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ข้ึน เพื่อชวยในการแกปญหาการเรียนการสอน
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เกี่ยวกับรายวิชาฟุตบอล ซึ่งผลที่ไดจากการรายงานในครั้งน้ี จะสงผลใหนักเรียนกาวไปสูการเปนนักกีฬาฟุตบอลที่มี

มาตรฐานการเลนสูง ประสบผลสําเร็จในการแขงขันในระดับตาง ๆ ตอไป 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80                         

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4  กอนและหลังเรียน

ดวยแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ

รายวิชาฟุตบอล พ30202  

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   ผูรายงานไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

  4. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

  5. แบบแผนที่ใชในการศึกษา 

  6. ข้ันดําเนินการในการทดลอง 

  7. การวิเคราะหขอมูล 

  8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จํานวน 6 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 245 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 ทําการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยการจับสลากหองเรียนเปนหนวยการสุมได

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/7  มีนักเรียนจํานวน  42 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
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2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการเรียนดวยแบบฝกทกัษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 

   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกทักษะรายวิชา

ฟุตบอล พ30202 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

3.1  แบบฝกทักษะแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

    3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกทักษะรายวิชา

ฟุตบอล พ30202 

4. การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษามีข้ันตอน ดังน้ี 

     1. การสรางแบบฝกทักษะ  

สรางแบบฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202  จํานวน 6 เลม ไดแก 

เลมที่ 1 เรื่อง  ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล เลมที่ 2  เรื่อง การรับหรือหยุดลูกฟุตบอล 

เลมที่ 3 เรื่อง การเตะหรือสงลูกฟุตบอล   เลมที่ 4 เรื่อง การเลี้ยงลูกฟุตบอล 

เลมที่ 5 เรื่อง การโหมงลูกฟุตบอล  เลมที่ 6 เรื่อง การยิงประตูและการเปนผูรักษาประตู 

     2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูรายงานไดดําเนินการ ดังน้ี   

    2.1  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 

  2.2 การสรางแบบทดสอบทักษะปฎิบัติ 

   

 

 
  

เกณฑทดสอบทักษะฟุตบอลผูรายงานไดนําเกณฑทดสอบทักษะ รายวิชาฟุตบอลของพิทยา สันตุ

วงศ (2547 : 30) สําหรับนักเรียนอายุ 15 -18 ป มาปรับใชกับการทดสอบทักษะ รายวิชาฟุตบอล สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามความเหมาะสม 
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ทักษะกีฬาฟุตบอล 
คะแนนดิบ/ระดับคุณภาพดี 

ตองปรับปรุง พอใช ปานกลาง ดี ดีมาก 

1) การเลี้ยงฟุตบอล      

ในอากาศ 

36 ครั้งลงมา 37-40 41-63 63-71 72 ครั้งข้ึนไป 

2) การเตะลูกฟุตบอล

กระทบฝาผนัง 

ต้ังแต 20 ลง

มา 

21-23 24-34 35-38 39 ครั้งข้ึนไป 

3) การเคลือ่นทีร่ับลูก

ฟุตบอล 

ต้ังแต 12.57 

ข้ึนไป 

12.56-

11.26 

11.25-

6.54 

6.53-

5.57 

ต้ังแต 5.56 

วินาทีลงมา 

4) การรบัและสงลูก

ฟุตบอลกระทบฝาผนัง 

ต้ังแต 18 ลง

มา 

19-26 27-36 37-57 58 ครั้งข้ึนไป 

5) การเปลี่ยนทิศทาง    

ในการสกัดกั้น 

ต้ังแต 13.01 

ข้ึนไป 

13.00-

12.14 

12.13-

8.33 

8.32-

7.12 

ต้ังแต 7.11 

วินาทีลงมา 

6) การตัดลูกฟุตบอลกอน

คูตอสู 

ต้ังแต 3.36 

ข้ึนไป 

3.35-2.86 2.85-1.85 1.84-

1.03 

ต้ังแต 1.02 

วินาทีลงมา 

7) การเตะลูกฟุตบอลโดง

เขาเปา 

ต้ังแต 15 ลง

มา 

16-18 19-31 32-35 ต้ังแต 36 

คะแนนข้ึนไป 

8) การเลี้ยงลูกฟุตบอลเร็ว

ออมสิง่กีดขวาง 

ต้ังแต 35.98 

ข้ึนไป 

35.97-

32.68 

32.67-

22.43 

22.42-

19.07 

ต้ังแต 19.06 

วินาทีลงมา 

9) การเลี้ยงหลบหลีกเร็ว

ยิงประตู 

ต้ังแต 9.78 

ข้ึนไป 

9.77-7.34 7.33-4.16 4.15-

3.47 

ต้ังแต 3.46 

วินาทีลงมา 

10) การยิงประตูเร็ว ต้ังแต 14.35 

ข้ึนไป 

14.34-

13.33 

13.32-

8.66 

8.65-

7.12 

ต้ังแต 7.11 

วินาทีลงมา 

 3. การสรางแบบวัดความพึงพอใจของการเรียน 

       3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

       3.2  ศึกษาการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบประเมินตามวิธีของลิเคิรท (Likert) เปน

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ สรางข้ึนจํานวน 15 ขอ 

3.3  สรางแบบความพึงพอใจแลวนําแบบวัดความพึงพอใจที่สรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ (ชุดเดิม) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของขอคําถามแตละขอ เพื่อใหมีความสอดคลองชัดเจน เหมาะสม แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอคําถามการใชภาษา 
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3.4  นําแบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/9 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะรายวิชา

ฟุตบอล พ30202 มาแลว 

3.5 นําแบบวัดความพึงพอใจมาตรวจใหคะแนน และหาคาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นดวยวิธี

หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค แลวคัดเลือกไว จํานวน 10 ขอ 

5.  แบบแผนท่ีใชในการศึกษา 

    การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งผูรายงานใชกลุม

ทดลองกลุมเดียว มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre - test Post - test Design)     

(สมบัติ  ทายเรือคํา.  2551 : 18)  ดังตาราง 

ตาราง แสดงรูปแบบการวิจัย 

กลุมทดลอง 
Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

เมื่อ  X    แทน   การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล พ 30202 สําหรับนักเรียนช้ัน 

           มัธยมศึกษาปที่ 6    

  T1   แทน   การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

  T2   แทน   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

6. ขั้นดําเนินการในการทดลอง 

   ผูรายงานไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 

   6.1 ดําเนินการ ใชเวลาในการสอน/ฝก 18 ช่ัวโมง  โดยรวมเวลาในการทดสอบหลังเรียน  

โดยผูรายงานทําการสอน  

   6.2 ดําเนินการสอน/ฝก เปนเวลา  18  ช่ัวโมง ซึ่งผูรายงานทําการสอน และทดสอบทักษะเพื่อ

เก็บคะแนนระหวางเรียนไดจากการทําแบบฝกทกัษะหลังเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู 

   6.3 ผูรายงานไดทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  ชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 

   6.4  นําแบบทดสอบความพึงพอใจ สอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง เพื่อวัดความพึงพอใจ

ที่มีตอแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล 

   6.5 นําขอมูลที่ไดทั้งหมด มาวิเคราะหหาคาสถิติตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

   6.6 เขียนรายงานการศึกษา 

7. การวิเคราะหขอมูล 
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   การศึกษาครั้งน้ี  ผูรายงานไดวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป MS 

Excel  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไปน้ี 

    7.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรายวิชาฟุตบอล สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสถิติพื้นฐาน คือรอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    7.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชแบบ

ฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

    7.3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนทีมีตอแบบฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

8.1  สถิติพ้ืนฐาน 

         8.1.1 คารอยละ (Percentage)   

           8.1.2 คาเฉลี่ย (Mean)  

    8.1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

    8.2  สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

       8.2.1  การหาคาความเที่ยงตรง (Validity)  ของแบบทดสอบ  โดยใชสูตรดัชนีความ

สอดคลอง  (IOC : Item  Objective  Congruence) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2552 : 92) 

    8.2.2  การหาคาความยาก  (Difficulty)  (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แตละขอ โดยใชการคํานวณจากสูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553 : 97) 

   8.2.3  การหาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination  index B)  จากกลุมตัวอยางเดียว แลวแบง

ออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุมผูที่สอบไดคะแนนผานเกณฑ  และกลุมผูที่สอบไดคะแนน ไมผานเกณฑ (บุญชม ศรี

สะอาด. 2552 : 93 - 94)   

    8.2.4  การหาคาความเช่ือมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบ ตามวิธีของ  Lovett  โดย

ใชการคํานวณจากสูตร  (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 96) 

   

     8.2.5  คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอล

ฟา ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ดังน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 117)   

    8.3 สถิติที่ใชการทดสอบสมมติฐาน 

           8.3.1 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  สถิติที่ใชหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะรายวิชา

ฟุตบอล  ตามเกณฑ  80/80  คํานวณจากสูตรตอไปน้ี  (ชัยยงค  พรหมวงศ. 2556 : 7 - 10)   

     สูตรที่  1  
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1

X
×100

NE =
A

∑
 

     เมื่อ 1Ε   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        ∑Χ  แทน คะแนนรวมจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนทุกชุดรวมกัน 

       Α   แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหวางเรียนทุกชุดรวมกัน 

       Ν   แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

     สูตรที่  2      

        
2

F
×100

NE =
B

∑
 

     เมื่อ 2Ε   แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ  

       ∑F  แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

       Β   แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

       Ν   แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

        8.3.2  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 

  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใชสูตร   

t - test แบบ Dependent  Samples  ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 109) 

        
( )
1n

DDΝ

D
 t
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−

−
=

∑ ∑
∑  

 

         เมื่อ   t   แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต จากการแจกแจง 

            แบบ  t  เพื่อหาคาความมีนัยสําคัญ 

        D  แทน   ผลตางของคะแนนครั้งหลังกับของแตละคน 

         ∑D   แทน  ผลบวกของคายกกําลังสองผลตางของคะแนนครั้งแรก 

            ของนักเรียนทั้งหมด 

         ∑ 2D  แทน  คายกกําลังสองคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรก 

            ของนักเรียนทั้งหมด 

          ( )2D∑  แทน  คายกกําลังสองผลบวกของผลตางของคะแนน 

            ครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรกของนักเรียนทั้งหมด 
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       n  แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  

 8.3.3 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 

                การทดสอบสมติฐานเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มี

ตอแบบฝกทักษะ  รายวิชาฟุตบอล พ30202 โดยใชแบบประเมินคุณภาพที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 

(Rating  scale)  กําหนดคาระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ไดแก ดีมาก  ดี  พอใช  ตองปรับปรุง และไมมีคุณภาพ  

(ชูศรี วงศรัตนะ. 2549 : 105) 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาแบบฝกทักษะ รายวิชาฟตุบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สรุปผลไดดังน้ี 

 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ  รายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  มีคา

เทากับ  81.40/81.03 ซึ่งไปตามเกณฑที่กําหนดไว  80/80 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ รายวิชาฟุตบอล พ30202 สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับพึงพอใจมาก (X = 4.43  , S.D. =  0.66) 

ขอเสนอแนะ 

   1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

          1.1  ครูผูสอน  ควรใชความสําคัญในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ

ประกอบการสอน ในวิชาอื่น ๆ  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูควบคูกับความสนุกนาน ทั้งในพลศึกษาและอื่น ๆ  โดยเฉพาะใน

วิชาที่มีเน้ือหาคอนขางยาก  หรือไมนาสนใจ ทั้งน้ีเพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใน    การเรียน และไมเกิด

ความเบื่อหนาย  อีกทั้งยังสงผลใหนักเรียนเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี ราเริง แจมใส รักการเรียนและอยากมาโรงเรียน 

   1.2  ควรมีการสงเสริมการพัฒนา  ปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบ

ฝกทักษะประกอบการสอน  มีการพัฒนาแบบฝกทักษะในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย และใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม แหลงเรียนและทรัพยากรในทองถ่ินโดยมุงเนนการพัฒนาใหเหมาะสม  และสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 

   1.3  ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และผูที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนใหความรูแกครูไดพัฒนา 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหครูในโรงเรียนนําไปใช

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   2.  ขอเสนอแนะในการศึกษา 
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2.1  ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบระหวางการสอนวิธีการสอนโดยใชแบบฝก

ทักษะหรือวิธีการสอนแบบอื่น ๆ 

2.2  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเรียนหลังจากใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝก

ทักษะประกอบการสอน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เชน ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนที่เรียน  

เปนตน 

2.3 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะประกอบการสอน 

ในเน้ือหาและกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
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ชื่อเรื่อง        แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลในหองเรียนดนตรีระดับชั้น  

                 มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ผูวิจัย          นายพฤทธิพงษ ทรัพยมงคล 

 ตําแหนง คร ูคศ.1 

 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร) 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลในหองเรียน

ดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรี” เปนงานวิจัยท่ีใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลเรื่องการอาน

โนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุ

กูล) จังหวัดสมุทรสงคราม และ (2) เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล 

เรื่องการอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี สําหรับหองเรียนดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

สําหรับโรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตัวอยางทํา

โดยการสัมภาษณครูผูสอนจํานวน 1 ทาน และการสังเกตชั้นเรียนแบบไมมีสวนรวม เครื่องมือวิจัยท่ีใชไดแก 

แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางและแบบสังเกตซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนใหเนื้อหามีความสอดคลองกับ

องคประกอบการสอนตามหลักการบริหารงานวิชาการ สําหรับการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลเรื่องการอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ในหองเรียนดนตรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนการประยุกตใชวิธีการของโรงเรียนตัวอยางใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียนเปาหมาย  

ผลการศึกษาพบวา  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลของโรงเรียน

ตัวอยาง   มีลักษณะ ดังนี้ (1) วัตถุประสงคของวิชา มีความสอดคลองกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการปพุทธศักราช 2551 (2) การเตรียมการสอนนําผลการเรียนรูและ

ความสามารถของผูเรียนมาใชในการกําหนด ระยะเวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ และวิธีการประเมินผล

การสอน (3) กิจกรรมการสอน ประกอบดวย ข้ันบทนํา ข้ันทําการสอนและข้ันสรุปผล (4)  เทคนิคการสอน 

ควรมีรูปแบบวิธีการสอนและเทคนิคการแกปญหาท่ีมีความเหมาะสมกับผูเรียน (5)  เอกสารประกอบการสอนมี

ความสอดคลองกับผูเรียนและเนื้อหาสาระท้ังทฤษฎีและปฏิบัติดนตรี ในผลการเรียนรูท่ีกําหนด (6) การใชสื่อ 

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิชา สรางความสนใจใหกับผูเรียน (7) การประเมินผลการสอน มีวิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลาย  สําหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเปนการประยุกตใชวิธีการของโรงเรียน

ตัวอยางปรับใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คําสําคัญ : รายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล / การอานโนตสากล /  หองเรียนดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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บทนํา 

 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหดนตรีเปนสาระการเรียนรูหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวย 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป สาระท่ี 2 ดนตรีและสาระท่ี 3 นาฏศิลป ซ่ึงสาระท่ี 2 ดนตรี เปนสาระท่ีประกอบดวย

แขนงดนตรีไทยและแขนงดนตรีสากล ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานจะอยูรวมกัน ซ่ึงมีตัวชี้วัด

และสาระการเรียนรูแกนกลางเปนแนวกําหนดในการจัดการเรียนการสอน ในสวนของรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีจะ

ทําการแยกแขนงออกมาจากรายวิชาพ้ืนฐาน เปนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีไทยและดนตรีสากลอยางชัดเจน จะ

กําหนดเปนผลการเรียนรูท่ี สอดคลองกับสาระการเรียนรูแกนกลางใหเขากับความพรอมของผูเรียนและบริบท

ของโรงเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ปจจุบันในโรงเรียนท่ีมีการสงเสริมทางดานดนตรีไดจัดทําการจัด 

การเรียนการสอนในลักษณะหองเรียนดนตรี 

หองเรียนดนตรี คือ หองเรียนท่ีทําการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู

รายวิชาทางดานดนตรีมากกวาหองเรียนปกติ โดยทําการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีอยูในสวนของ

รายวิชาเพ่ิมเติมท้ังในดานทฤษฎีดนตรีและดานการปฏิบัติดนตรี โดยยึดถือหนวยกิตในการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม         

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ซ่ึงในป 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ยังเห็นวา ศิลปะและ

ดนตรี เปนวิชาท่ีชวยกลอมเกลาจิตใจ สามารถสรางคน ใหเปนคนดี มีจิตใจท่ีออนโยนและเปนสื่อในการสราง

สันติสุขใหเกิดข้ึน ไดจัดทําโครงการหองเรียนดนตรีในโรงเรียนพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสงเสริม

ศักยภาพดานดนตรี แกนักเรียนท่ีสนใจและยังใหสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความ

พรอมเปดเรียนเปนหองเรียนดนตรีในภูมิภาคตาง ๆ ไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนตามความ

สนใจเพ่ิมเติมโดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู

มีความสามารถพิเศษทางดนตรีและสงเสริมเด็กท่ีมีพรสวรรคใหไดรับการพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพ 

ตลอดจนชวยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา สรางโอกาสใหผูมีความสามารถไดเรียนตามความสนใจและ

ความถนัด สรางโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2562) 

การจัดการเรียนการสอนหองเรียนดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความมุงเนนให

ผูเรียนไดเกิดทักษะข้ันพ้ืนฐานความสามารถทางดานดนตรีท้ังดานทฤษฏีดนตรีและการปฏิบัติดนตรี เปนการ

สรางพ้ืนฐานองคความรูและทักษะความสามารถ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพในอนาคตและเขารับการศึกษาตอใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษา สถาบันทางดนตรีนาฏศิลป 

รวมถึงกลุมโรงเรียนดุริยางคทหารในเหลาทัพตาง ๆ ท่ีทําการจัดการเรียนการสอนทางดานดนตรี ในปจจุบัน

พบวาการจัดการเรียนการสอนหองเรียนดนตรีสากลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัดมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึน นักเรียนหันมาสนใจเลือกเรียนในหองเรียนดนตรี ในแตละโรงเรียนมีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีแตกตางกันออกไปตามจุดเดนจุดเนนทางดานดนตรีในบริบทของโรงเรียน ลักษณะของการจัดการเรียน

การสอนหองเรียนดนตรีสากลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น ยังคงยึดถือวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 กําหนดให ผูเรียนไดเรียนเหมือนกับหองเรียนปกติท่ัวไป แตจัดทํา
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รายวิชาเพ่ิมเติมออกมาใหครบตามหนวยกิตท่ีกําหนดเกณฑการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใน

เนื้อหาสาระทางดานดนตรี เรียกวา รายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล 

รายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล เปนรายวิชาท่ีจัดทําข้ึนมาใหมีเนื้อหาสาระทางดานดนตรีสากล

แยกออกมาจากรายวิชาพ้ืนฐานดนตรีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 มีการกําหนดผลการ

เรียนรูทางดานทฤษฏีดนตรีและการปฏิบัติดนตรี ใหเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแตละชวงชั้น

ของระดับการศึกษา ซ่ึงมีการกําหนดโครงสรางรายวิชาและการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับจุดเดนและ

จุดเนนของสถานศึกษา 

โรงเรียนประชามงคล ในโครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีจุดเดนและจุดเนน ทางดานดนตรีและกีฬา ไดมีการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาในปการศึกษา 2561 ท้ังนี้  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี ไดเห็นถึงความสําคัญในการ

สงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายโครงการหองเรียนดนตรีและพันธกิจของสถานศึกษาท่ี

สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา จึงไดเปดทําการจัดการเรียนการสอนหองเรียน

ดนตรีสากล จํานวน 1 หองเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหมีผูเรียนจากโรงเรียนตาง  ๆ   ท้ังใน

เขตพ้ืนท่ีบริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ สนใจเขาทําการศึกษาตอในหองเรียนดนตรี จากการสอบคัดเลือก

ผูเรียนเขารับการศึกษาตอพบวามีทักษะความสามารถทางดานทฤษฎีดนตรีไมแตกตางกันมากนัก แตทางดาน

การปฏิบัติดนตรีพบวา ผูเรียนสวนนอยสามารถอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีได  

การอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีจะกระทําไดนั้น มีองคประกอบท่ีผู

ปฏิบัติจําเปนตองมีพ้ืนฐานในดานตางๆ สามารถแบงออกเปน 6 ดานไดดังนี้ 1. พ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ผูปฏิบัติสามารถสรางเสียงตามระดับเสียงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง 2. พ้ืนฐานทางดานทฤษฎี

ดนตรีสากล มีความรูเรื่องของจังหวะ ชื่อตัวโนตและคาของตัวโนตตัวหยุดตางๆ รวมท้ังกุญแจประจําหลัก 3. 

พ้ืนฐานการอานชื่อของโนตบนบรรทัด 5 เสน สามารถจําชื่อของตัวโนตท่ีบันทึกอยูบนบรรทัด 5 เสนหรือตาม

เสนนอย ในกุญแจประจําหลักเสียงไดอยางคลองแคลว 4. พ้ืนฐานการเคาะจังหวะสามารถเคาะจังหวะ

ตอเนื่องกันอยางสมํ่าเสมอท้ังจังหวะชาหรือเร็ว หรือการเคาะจากชาไปเร็วหรือจากเร็วไปชาได 5. พ้ืนฐานการ

แยกโสตประสาต สามารถปฏิบัติเสียงออกมาพรอมกับการใชตามองโนตหูฟงจังหวะนิ้วกดไปท่ีตําแหนงเสียงเทา

เคาะจังหวะหรือการเคาะจังหวะโดยใชความรูสึกภายในรวมถึงการถายทอดอารมณของบทเพลงอยางสัมพันธ

กันได 6. พ้ืนฐานการอานลักษณะของจังหวะ สามารถอานคาความสั้นความยาวของตัวโนตและตัวหยุดท่ีมา

รอยเรียงตอกันตามอัตราจังหวะท่ีกําหนดได มีความเขาใจในกลุมตัวโนตตาง ๆ ท่ีเกิดการผสมของตัวโนตและ

ตัวหยุด (สมชาย สอาดนัก, 2560) 

เม่ือสํารวจผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีความสามารถในการสอบคัดเลือกเขารับ

การศึกษาตอในปการศึกษา 2561 ท่ีมีผลการสอบปฏิบัติผานในลําดับท่ี 1 และลําดับท่ี 2 จบการศึกษาจาก

โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม เปนโรงเรียนขยายโอกาส เปดทําการสอนต้ังแต

ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล
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ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนสามารถอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีได สามารถ

เขารับการศึกษาตอทางดานดนตรีและการนําดนตรีไปใชประกอบอาชีพได ซ่ึงในปจจุบันผูเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี มีความสนใจในกิจกรรมดนตรีสากลและการ

เขาศึกษาตอทางดานดนตรีเพ่ิม   มากข้ึน แตทางโรงเรียนยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม

ดนตรีสากล  ซ่ึงอยู ในข้ันเตรียมการวางแผนเปดหองเรียนดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในปการศึกษา 

2563 อีกท้ังยังพบวา ผูเรียนในกิจกรรมดนตรีสากลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยังขาดความสามารถในการ

อานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซ่ึงใชวิธีการจดบันทึกพยัญชนะแทนเสียง  ลงไปในตัวโนต

สากล ไมสามารถจดจําชื่อของตัวโนตสากลบนบรรทัด 5 เสนรวมถึงเสนนอยตาง ๆได อีกท้ังยังไมสามารถอาน

ลักษณะของจังหวะได ขาดความรูความเขาใจในดานพ้ืนฐานทางทฤษฎีดนตรีสากลในเรื่องของจังหวะ คาของ

ตัวโนตและตัวหยุดตาง ๆ โดยใหรุนพ่ีบอกจังหวะในลักษณะการทองจํา ทําใหการปฏิบัติเครื่องดนตรีไปพรอม

กับการอานโนตสากลยังไมสามารถกระทําได ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการจัดการเรียน การสอนรายวิชา

เพ่ิมเติมดนตรีสากลของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา  (รังสิยานุกูล)  จังหวัด สมุทรสงคราม ในเรื่องของการอานโนตสากลไป

พรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําดนตรีไปประกอบอาชีพและมีความพรอมกอน  

เขารับการศึกษาตอทางดานดนตรีระดับการศึกษาชวงชั้นตอไป  

จากการศึกษาท่ีผานมายังไมมีผูใดไดทําการศึกษาเก่ียวกับวิธีการสอนเรื่องของการ อานโนต

สากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีอยูในรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกทําการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล เรื่องการ

อานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา 

(รังสิยานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือทําการนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรี

สากลในหองเรียนดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยหวังเปน

อยางยิ่งวา งานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล เรื่อง

การอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ท้ังในหองเรียนดนตรีและหองเรียนปกติระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไดนําแนวทางไปปรับใชในจัดการเรียนการสอนใหเขากับบริบทของโรงเรียน ไดบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดการศึกษาทางดานดนตรีของสถานศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลเรื่องการอานโนตสากล

ไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลในหองเรียน

ดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการ   อานโนตสากลไปพรอม

กับการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษา โดยดําเนินการเก็บ

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบในการศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล เพียง 1 โรงเรียน โดยใชวิธีคัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ไดแก โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  (รังสิยานุกูล)  จังหวัดสมุทรสงคราม  เนื่องจากผูเรียนท่ีเลือกเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม

ดนตรีสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สามารถอานโนตสากลไปพรอมกับปฏิบัติเครื่องดนตรีไดเปนอยางดี มี

องคความรูเขารับศึกษาตอทาง ดานดนตรีและนําไปใชประกอบอาชีพทางดานดนตรีได ผูใหขอมูล ไดแก 

ครูผูสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล จํานวน 1 ทาน 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปด (Open - 

ended interview) และแบบสังเกต โดยใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - participatory observation) 

ตามหัวขอคําถามและขอสังเกตท่ีผูวิจัยไดกําหนดข้ึน จากการศึกษาขอมูลของบริบทโรงเรียนและเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลตามองคประกอบการ

จัดการเรียนการสอน ความตรงของแบบสัมภาษณและแบบสังเกต (Validity Test) มุงเนนเนื้อหาท่ีสอดคลอง

กับองคประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักการบริหารงานวิชาการ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553)  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตอยางไมมีสวนรวม ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทําการสังเกตในชวงเวลาทําการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน โดยทําการจดบันทึกขอมูลและสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

แลวนําขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมาจัดเรียบเรียง แบงออกเปนหมวดหมู 

การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณและการสังเกตมาเรียบเรียงเปนหมวดหมูแลว ผูวิจัยทําการ

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค

ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลเรื่องการอานโนตสากลไป

พรอมกับปฏิบัติเครื่องดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) จังหวัด

สมุทรสงคราม และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลเรื่องการอาน

โนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี ในหองเรียนดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับโรงเรียน

ประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี 

การนําเสนอขอมูล 

การศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ทําการนําเสนอไวในบทท่ี 4 และการศึกษาตาม

วัตถุประสงคขอท่ี 2 ทําการนําเสนอไวในบทท่ี 5 

232



สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลใน

หองเรียนดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี” ผูวิจัยสามารถ

สรุปผลวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล เรื่องการอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติ

เครื่องดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม 

ออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 

1. ดานวัตถุประสงคของวิชา พบวาวัตถุประสงคของวิชาซ่ึงในรายวิชาเพ่ิมเติมกําหนดใหใชคํา

วาผลการเรียนรู โดยครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)จังหวัดสมุทรสงครามมีหลักการกําหนด

ผลการเรียนรู ดังนี้ 1) สังเคราะหผลการเรียนรูจากตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ปพุทธศักราช 

2551 กระทรวงศึกษาธิการ 2) กําหนดผลการเรียนรูใหมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระการอานโนตสากลและ

การปฏิบัติเครื่องดนตรีท้ัง 3ระดับชั้น 3) พิจารณาความสามารถของผูเรียนในการกําหนดผลการเรียนรูในแตละ

ชั้นป และ 4) ผลการเรียนรูท่ีกําหนดสามารถประเมินผลการสอน การอานโนตสากลและการปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีได  

2. ดานการเตรียมการสอน พบวาครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา  (รังสิยานุกูล) จังหวัด

สมุทรสงคราม ทําการเตรียมการสอนโดยนําผลการเรียนรูในแตละระดับชั้นมากําหนด ระยะเวลา เนื้อหา การ

จัดกิจกรรมการสอน สื่อ/อุปกรณ การประเมินผลการสอนใหตรงตามจุดประสงคของผลการเรียนรูไวเปนหลัก 

อีกท้ังครูผูสอนมีการพิจารณาผูเรียนในแตละสัปดาหเพ่ือปรับเปลี่ยนระยะเวลา เนื้อหา การจัดกิจกรรมการ

สอน สื่อ/อุปกรณ การประเมินผลการสอนโดยตลอดใหเกิดความเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนและ

ครูผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสําเร็จลุลวงตามผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

3. ดานการจัดกิจกรรมการสอน พบวาครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

จังหวัดสมุทรสงคราม มีการจัดกิจกรรมการสอนเปนกระบวนการสอนสามารถแบงออกได 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ัน

บทนํา ข้ันสอนและข้ันสรุป ซ่ึงในกิจกรรมการสอนแตละข้ัน มีวิธีการ ท่ีทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูตั้งแต 

ข้ันบทนําจนถึงข้ันสรุป ดวยวิธีการตั้งคําถามรวมกับอภิปราย ทบทวนเนื้อหา การบรรยาย การสาธิต การ

อธิบาย การฝกปฏิบัติและการทดสอบ เขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ดานเทคนิคการสอน พบวาครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) จังหวัด

สมุทรสงคราม มีความสามารถในการสอน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย ในสวนเนื้อหาสาระทางทฤษฎีดนตรีและ

การปฏิบัติ โดยใชการเลนเกม การใชรางกายเขามาเปนจุดเริ่มตนของการจัดการเรียนการสอนควบคูไปกับการ

ฝกปฏิบัติ ใชวิธีการสาธิตใหผูเรียนไดเลียนแบบจนสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง จึงทําการอธิบายเชื่อมโยง

ความรูทางทฤษฎีดนตรีกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี สรางองคความรูท่ีควบคูกัน เม่ือพบวาผูเรียนไมสามารถตอบ

คําถามไดหรือปฏิบัติไมได จะทําการทบทวนปญหาเหลานั้นทันที  

5. ดานการใชเอกสารประกอบการสอน พบวาครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

จังหวัดสมุทรสงคราม มีการใชเอกสารประกอบการสอน โดยคํานึงถึงผลการเรียนรูเปนหลักในการเลือกใช

เอกสารประกอบการสอน ซ่ึงสามารถแบงเอกสารประกอบการสอนออกเปน 2 สวนคือ 1) สวนของทฤษฎี
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ดนตรีสากล และ 2) สวนของการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยมีเอกสารประกอบการสอนท้ัง 2 สวน จะแบง

ออกเปนสวนของเอกสารประกอบการสอนท่ีจัดทําข้ึนเองและสวนท่ีเปนเอกสารประกอบการสอนท่ัวไป 

ประกอบดวย แบบฝกหัด ใบงาน โนตเพลง หนังสือเรียนและสมุดบรรทัด 5 เสน 

6. ดานการใชสื่อการสอน พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) จังหวัด

สมุทรสงคราม มีการใชสื่อการสอนสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก   สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีและสื่อ

ธรรมชาติ โดยในการเลือกใชสื่อการสอนในสวนของทฤษฎีดนตรีไมแตกตางจากการสอนดนตรีในโรงเรียนท่ัวไป 

แตการใชสื่อการสอนปฏิบัติมีการเลือกใชเพลงไทยเดิมเปนสื่อ โดยมีเกณฑในการเลือกเพลงไทยเดิม ดังนี้       

1) สัดสวนโนตในเพลงตองเหมาะสมกับความสามารถและระดับชั้นของผูเรียน  2) ความสั้นความยาวของบท

เพลง และ 3) ความยากงายของบทเพลง ซ่ึงครูผูสอนไดใหความสําคัญในการเลือกใชสื่อการสอนสามารถสรุป

ได 3 ประการ ดังนี้ 1) ตองมีความสอดคลองกับผลการเรียนรู 2) สามารถแกไขปญหาของผูเรียนได และ       

3) สรางความสนใจใหกับผูเรียนในการเรียนรู 

7. ดานการประเมินผลการสอน พบวาครูผูสอนของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 

จังหวัดสมุทรสงคราม ใชวิธีการประเมินผลการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงการประเมินผลแตละวิธีการข้ึนอยูกับ

ความสอดคลองกับผลการเรียนรูเปนหลัก โดยมีลักษณะเปนการทดสอบปรนัยและอัตนัย รวมถึงการสอบ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีมีเกณฑการใหคะแนนเปนแบบรูบริค ในการประเมินผลการสอนมีน้ําหนักคะแนนท้ังสิ้น 

100 คะแนน แบงออกเปนทฤษฎีดนตรีสากล 30 คะแนน และการปฏิบัติเครื่องดนตรี 70 คะแนน ตัดผลการ

เรียนเกรด 4 ท่ี 80 คะแนนข้ึนไป 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากลใน

หองเรียนดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี” ผูวิจัยขอเสนอแนะ

จากการวิจัย ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู ควรมีการกําหนดผลการเรียนรูใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการปพุทธศักราช 2551 ในเรื่องการอานโนตสากลและการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีใหมีความครอบคลุมท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของ

เนื้อหาใหเกิดความสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียนและระดับชั้นการศึกษาสามารถนํามา

ประเมินผลครบถวนได 

 2. การเตรียมการสอน ควรนําผลการเรียนรูและความสามารถของผูเรียนมาใชในการกําหนด 

ระยะเวลา เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ และวิธีการประเมินผลการสอนตาง ๆ ใหเกิดความเหมาะสมในการ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ท้ังเรื่องการอานโนตและการปฏิบัติเครื่องดนตรี 

3. การจัดกิจกรรมการสอน ควรมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนท่ีเปนลําดับข้ันตอน

ตั้งแต ข้ันบทนํา ข้ันทําการสอนและข้ันสรุปผล โดยใหมีความเชื่อมโยงและความสอดคลองในการสรางองค

ความรูเรื่องการอานโนตสากลไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี รวมถึงการสรางทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
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ตั้งแตตนชั่วโมงจนถึงทายชั่วโมงโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สรางความตระหนักให

ความสําคัญของเนื้อหาสาระตาง ๆ ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวได 

4. เทคนิคการสอน ควรมีรปูแบบวิธีการสอนและเทคนิคการแกปญหาผูเรียน ในเรื่องการอาน

โนตไปพรอมกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีหลากหลาย โดยใชความสามารถและความเชี่ยวชาญของครูผูสอนใน

การสรางเทคนิคตาง ๆ รวมถึงการนําไปใชในการจัดการเรียนการใหเกิดความเหมาะสมกับผูเรียนและครูผูสอน 

5. เอกสารประกอบการสอน ควรคํานึงถึงผลการเรียนรูเปนหลักในการสรางหรือการนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงการสรางเอกสารประกอบการสอนจากความเชี่ยวชาญของครูผูสอน หรือการนํา

เอกสารประกอบการสอนโดยท่ัวไปมาประยุกตใชก็ตาม จะตองใหเกิดความสอดคลองกับผูเรียนและเนื้อหา

สาระตาง ๆ ท่ีทําการจัดการเรียนการสอนท้ังเรื่องการอานโนตสากลและการปฏิบัติเครื่องดนตรี  

6. การใชสื่อการสอน ควรมีการใชสื่อการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงการนําสื่อการสอนมาใชควร

คํานึงถึงหลักการดังนี้ 1) ตองมีความสอดคลองกับผลการเรียนรู 2) สามารถแกไขปญหาของผูเรียนได 3) สราง

ความสนใจใหกับผูเรียนในการเรียนรู ท้ังนี้ในการเลือกใชบทเพลงรวมถึงแบบฝกหัดประเภทตาง ๆ มาใชเปนสื่อ

การสอนควรมีเกณฑในการเลือก ดังนี้  1) สัดสวนโนตใน บทเพลงและแบบฝกหัดตองเหมาะสมกับ

ความสามารถและระดับชั้นของผูเรียน 2) ความสั้น ความยาวของบทเพลงและแบบฝกหัด 3) ความยากงาย

ของบทเพลงและแบบฝกหัด 

7. การประเมินผลการสอน ควรมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหเกิดความสอดคลองกับผล

การเรียนรูและความสามารถของผูเรียนท่ีกําหนดไว  ใหทําการแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ 1) การ

ประเมินภาคทฤษฎี ดวยแบบทดสอบแบบอัตนัยโดยเปนประเมินหลังเรียนเม่ือทําการจัดกิจกรรมการสอนจน

จบผลการเรียนนั้นรวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน 2) การประเมินภาคปฏิบัติ ดวยการทดสอบภาคปฏิบัติ 

การจัดแสดงดนตรี การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงรวมวงโดยเปนการประเมินหลังเรียนเม่ือทําการจัดกิจกรรม

การสอนจนจบแบบฝกหัดหรือจบบทเพลงนัน้รวมถึงการทดสอบการปฏบิัติปลายภาคเรียน ซ่ึงใชเกณฑรูบริคใน

การประเมิน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E  
เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 

The Development of Achievement by 7E Inquiry Cycle Teaching Model  
on the Topic Homeostasis of Mathayom Suksa IV Students in Phrapathom Wittayalai School 

 
ผู้วิจัย  นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์ 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
 ปีการศึกษา 2563 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง 
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ให้มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของคะแนนเต็ม 2) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชา
ชีววิทยา ของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่องดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จ านวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง 
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มีคะแนนค่าเฉลี่ย 
เจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนเมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์  พบว่านักเรียนมี เจตคติต่อ 
การเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนอยู่ในระดับมาก 
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ค าส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ผลสัมฤทธิ์ทาง 
               การเรียนวิชาชีววิทยา เจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา  

 

บทน า 
 ในปัจจุบันที่เน้นรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการศึกษาในศตวรรษที่  21 เป็น 
การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น  ซึ่ง
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก  ในศตวรรษนี้
สิ่งส าคัญที่แตกต่างไปจากเดิม คือ การให้ความส าคัญกับนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ว่า หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ก็คือ การจัด 
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) หรือที่เรียกว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาในทุก ๆ ด้านของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข โดยเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ซึ่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นั้นเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท าให้คนพัฒนาความคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุ 
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน , 2557)  ดั งนั้ น  การจัดการ เรี ยนการสอนจึ งต้ องมี 
การปรับเปลี่ยน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์มาที่สุด และ
น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุดเพ่ือให้
ได้ทั้งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มา
จัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, น. 3) 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งรูปแบบวิธีการสอนต้องเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้เรียนต้องได้รับการกระตุ้นให้
เกิดความท้าทาย ความตื่นเต้น กับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการร่วมกันคิดลงมือปฏิบัติจริง
ท าให้สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล  จึงส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และเกิดเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ มุ่งมั่นที่จะสังเกต ส ารวจตรวจสอบ สืบค้น
ความรู้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีเจตคติทางบวกต่อวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงต้องด าเนินการพัฒนาการเรียน 
การสอน เพ่ือให้ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสูงสุด แต่การศึกษาในอดีตที่ผ่านมา มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชานักเรียนเรียนตามสถานการณ์ใน

238



ต าราเรียน แล้วสรุปผลให้ตามคู่มือครู จึงท าให้นักเรียนขาดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนมี
พฤติกรรมและความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น นักเรียนขาดความสนใจ ใฝ่รู้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน เบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้นในการเรียน เรียนรู้เนื้อหาด้วยการท่องจ า มองไม่เห็น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล  คิดไม่เป็น
ระบบ และมีเจตคติทางลบต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
 การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ  7E เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถน ามาใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ดีมากวิธีหนึ่ง  คือ ท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดเป็นระบบ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือ
ปฏิบัติมากขึ้น เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ โดยผู้สอนมีบทบาทในการตั้งคาถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิดหาก
เหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองแล้วสรุปออกมาเป็นหลักการ
หรือวิธีการในการแก้ปัญหา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (วีณา ประชากูล และประสาท 
เนืองเฉลิม, 2553, น. 228) วิธีการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพมากกว่าในระบบการศึกษาเดิม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 7E มีการกระตุ้นความรู้เดิม โดยธรรมชาติของการเรียนรู้มนุษย์เรามักจะใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่มา
ช่วยในการท าความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มี 
การเชื่อมโยงความรู้เดิมมาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่มีการเสริมความรู้ใหม่ที่เฉพาะเจาะจงเข้าใน  
การเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับของจริงที่จะต้องไปประสบพบเห็น 
ในอนาคต จะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้นี้ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ดี  และยังเป็นการจูงใจ 
ให้ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะเรียน ผู้เรียนได้ใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ใน 
การค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเองครูเป็ นผู้กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (พัชรินทร์ ศรีพล, 2555, น. 27) 
 จากตัวอย่างสภาพปัญหาที่ครูผู้สอน พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ในวิชาชีววิทยา
พ้ืนฐาน นั กเรี ยนมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ ที่ ร้ อยละ  69.58 ซึ่ งต่ ากว่ า เกณฑ์ที่ ก าหนด   
(ร้อยละ 75) และเมื่อท าการวิเคราะห์ถึงเนื้อหาของบทเรียน 5 เรื่อง ได้แก่ การล าเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรมและวิวัฒนาการและ
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม พบว่า จากเนื้อหาของบทเรียน 5 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เป็นบทเรียนที่
นักเรียนยังมีความสงสัย และไม่เข้าใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะ
เนื้อหาในเรื่องดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยน่าสนใจ  นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว  ไม่ค่อยให้ 
ความสนใจเท่าที่ควร มองไม่เห็นภาพ หรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอนเป็นแบบบรรยาย ไม่มีการลงมือปฏิบัติทดลอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มี
ความสุขในการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถคิดเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริงมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า มีการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ทักษะการแก้ปัญหา อันจะเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนชีววิทยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ  7E ให้มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มีคะแนนค่าเฉลี่ย 
หลังเรียนเมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 163 คน ได้แก่ นักเรียนชั้น ม. 4/2 จ านวน 30 คน, ม.4/4 จ านวน 35 คน, ม. 4/6 จ านวน 36 คน, 
ม. 4/8 จ านวน 35 คน และ ม. 4/10 จ านวน 35 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษานครปฐม จ านวน
นักเรียน 36 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรูแบบ  7E มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 7 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (2) ขั้นเร้าความสนใจ (3) ขั้นส ารวจและค้นหา 
(4) ขั้นอธิบาย (5) ขั้นขยายความคิด (6) ขั้นประเมินผล และ (7) ขั้นน าความรู้ไปใช้  

3. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต และเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาชีววิทยา 

4. เนื้อหาสาระ คือ เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เรื่อง ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) ในสาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต 
หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่

1) แผนการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วั ฏจั กรการเรี ยนรู้ แบบ  7E เรื่ องดุ ลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 7 ชั่วโมง มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 7 ขั้นตอน 
โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกด้วยการจัดหาหรือสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับผู้เรียน จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา และบทบาทของผู้เรียน คือ มีความรับผิดชอบ รู้จักการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ สามารถอภิปราย สรุป และน าเสนอผลงานของตนเองได้ 

การหาคุณภาพความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E มี 
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้ในระดับมากที่สุด โดยผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต แบบปรนัย จ านวน 1 ชุด 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน แต่ละข้อ
มี 4 ตัวเลือก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พฤติกรรมที่ต้องการวัด
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องภาษา และความเหมาะสมของตัวเลือกมาหาค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 2) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา เป็นแบบมาตร
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ประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้  2) ด้านกิจกรรมการเรียน และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องภาษา และความเหมาะสมของตัวเลือกมาหาค่า
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบค่าที (t-test for independent samples) ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
2. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (7E) เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่พัฒนาขึ้น ใช้เกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง   เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การแปลผลจากคะแนนค่าเฉลี่ยเป็นเจตคติ ดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  แปลเป็นเจตคติ คือ มากที่สุด 
เห็นด้วย  แปลเป็นเจตคติ คือ มาก 
ไม่แน่ใจ  แปลเป็นเจตคติ คือ ปานกลาง 
ไม่เห็นด้วย แปลเป็นเจตคติ คือ น้อย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แปลเป็นเจตคติ คือ น้อยที่สุด
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ผลการศึกษา 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ซึ่ง
ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

กลุ่ม n ค่าเฉลี่ย 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 36 13.47 1.42 29.191* .000 

หลังการจัดการเรียนรู้ 36 19.08 0.73   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้แบบ 7E ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ (X  = 19.08 , 

S.D. = 0.73) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ( X =13.47, S.D. = 1.42) 
 
 2. เจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 ที่มีต่อการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ในด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 2  
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 ตารางที่ 2 ระดับเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E  

 

เจตคติต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วัฏจักรการเรียนรูแ้บบ 7E X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับที่ 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้  

1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรม 

4.28 0.70 มาก 4 

2. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

4.53 0.86 มากที่สุด 1 

3. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมี 
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

4.44 0.56 มาก 3 

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 

4.14 0.93 มาก 5 

5.บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิด 
ที่หลากหลาย 

4.47 0.70 มาก 2 

รวม 4.37 0.42 มาก  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.61 0.60 มากที่สุด 1 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด 

4.03 0.81 มาก 7 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.25 0.81 มาก 6 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.53 0.77 มากที่สุด 3 

10. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.47 0.70 มาก 5 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.50 0.61 มากที่สุด 4 

12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.56 0.65 มากที่สุด 2 

รวม 4.40 0.23 มาก  
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ตารางที่ 2 ระดับเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (ต่อ) 
 

เจตคติต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วัฏจักรการเรียนรูแ้บบ 7E X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 

13. การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.53 0.65 มากที่สุด 3 

14. การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 4.14 0.93 มาก 8 

15. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

4.58 0.69 มากที่สุด 2 

16. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ 
ไปใช้ในวิชาอ่ืนๆ 

4.22 0.83 มาก 7 

17. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะ 
การคิดที่สูงขึ้น 

4.75 0.50 มากที่สุด 1 

18. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.39 0.60 มาก 4 
19. การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากขึ้น 4.36 0.68 มาก 5 
20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.28 0.78 มาก 6 

รวม 4.43 0.35 มาก  

โดยภาพรวม 4.40 0.20 มาก 

 จากตารางที ่2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาหลัง
เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีรายละเอียดดังนี้ คือ  
ในภาพรวมนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
แบบ 7E อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนเห็นด้วย
มากที่สุดเป็นล าดับที ่1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม ( X = 4.43, S.D. = 0.35) ล าดับ
ที่  2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (X = 4.40, S.D. = 0.23) และล าดับที่  3 ด้านบรรยากาศ 
การจัดการเรียนรู้ (X = 4.37, S.D. = 0.42) รายละเอียดของการแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 
รายด้านจ านวน 3 ด้าน และมีประเด็นการสอบถามรายข้อจ านวน 20 ข้อ ดังนี้ 
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 1. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3 ข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ 1 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น (X = 4.75, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้  (X = 4.58, S.D. = 0.69) การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
( X  = 4.53, S.D. = 0.65) นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 5 ข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (X = 4.39, S.D.= 0.60) รองลงมา คือ
การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากขึ้น (X = 4.36, S.D. = 0.68) กิจกรรมการเรียนการสอนนี้
ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น (X = 4.28, S.D. = 0.78) การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน
วิ ชา อ่ื น  ๆ  (X = 4.22, S.D. = 0.83) และการจั ดการ เรี ยนรู้ ท า ให้ จ า เนื้ อหาได้ นาน  (X = 4.14, 
S.D. = 093) ตามล าดับ  
 2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ( X  = 4.40, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากที่สุด 4 ข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนื้ อหา  (X = 4.61, S.D.= 0.60) รองลงมา  คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน 
( X = 4.56, S.D. = 0.65) กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ (X = 4.53, S.D.= 0.77)  
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น (X = 4.50, S.D. = 0.61) นักเรียนมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น (X = 4.47, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและ
ตัดสินใจ ( X = 4.25, S.D. = 0.81) และกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด ( X = 4.03, S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

 3. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ได้รับ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ( X = 4.37, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด คือ บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม  
(X = 4.53, S.D. = 0.86) นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4 ข้อเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ล าดับที่  1 บรรยากาศของการ เรี ยนท าให้นั ก เรี ยน เกิดความคิดที่หลากหลาย  (X = 4.47,  
S.D. = 0.70) รองลงมา คือ บรรยากาศของการเรียนท าให้นัก เรียนมีความกระตือรือร้นใน 
การเรียน ( X = 4.44, S.D. = 0.56) บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรม ( X = 4.28, S.D. = 0.70) และบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้
อย่างอิสระ ( X = 4.14, S.D. = 0.93) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่เรียนวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก าหนดเกณฑ์ 
การผ่านคะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คือ 14 คะแนน มีจ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
และได้ปฏิบัติกิจกรรม ตามล าดับขั้นตอน แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด มีการคิดที่เป็นล าดับขั้น  
เมื่อนักเรียนท าใบกิจกรรมไม่ผ่านให้ซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน
ได้ทันที เมื่อนักเรียนท าใบกิจกรรมแล้ว ได้ตรวจค าตอบ ท าให้ทราบผลย้อนกลับทันทีว่าค าตอบผิด
หรือถูก ซึ่งเป็นการเสริมแรงท าให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง และนักเรียนมีโอกาสได้
เรียนรู้ทีละน้อย ตามขั้นตอนที่ครูเตรียมการมาแล้ว ท าให้นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภา บางสาลี (2560) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ผลการวิจัยพบว่า  
1) ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
ก่อนเรียนอยู่ ในระดับปรับปรุง  หลังเรียนอยู่ในระดับดี  ซึ่งระดับความสามารถในการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้น 2) ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น (7E) อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วรรณพร ยิ้มฉาย
(2560) ซึ่งได้ศึกษา เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดวิ เคราะห์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น (7E) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้รูปแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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2. เจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา
ชีววิทยาในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E ที่ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างตามหลักการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งด้านเนื้อหาสาระ ด้านการวัดผลประเมินผล อีกทั้งผ่านกระบวนการทดลองใช้หลาย ๆ ครั้ง แล้วจึง
น าข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ หนูทิศ ทวีลาภ (2555) ได้ศึกษา 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การคิด
วิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  CIPPA กับการจัด 
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
CIPPA และวัฏจักรการเรียนรู้ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน
วิชาฟิสิกส์ไม่แตกต่างกัน โดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E ที่มุ่งเน้นการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์นั้น มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ สอดคล้องกับ หัทยา โรจน์วิรัตน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 
การเรียนรู  7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเจตคติต่อวิชาชีววิทยา พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังความคิดนั้นช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ความคงทนของการเรียนรู้ที่ยาวนาน และมีเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาที่ดีซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพกับนักเรียนต่อไป และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ คงหนองลาน (2557) ซึ่งได้ศึกษา เรื่อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
วิชาเคมีเพ่ิมเติม เรื่องสารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยสรุปการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฎจักรการเรียนรู้  7 ขั้น (7E) ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีความคงทนในการเรียนรู้   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1. ครูผู้สอนสามารถแทรกกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น เกม การตอบปัญหา เพ่ือให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
    2. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ติดต่อกันหลาย ๆ ครั้งอาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น
ครูผู้สอนควรศึกษาเทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ควรศึกษาค้นคว้าเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ 
      2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในสาระอ่ืน ๆ และระดับชั้นอื่น   
      3. ควรมีการศึกษาความคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการอ่าน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ชื่อผู้วิจัย นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
รายวิชา  ศิลปะ   รหัสวิชา ศ 16101  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

บทคัดย่อ 

ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์เมื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา ดนตรี  ผลปรากฎว่า  
นักเรียนจ านวน 35 คนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 5.04คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 8.12คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 3.08คะแนน และนักเรียนทุกคนมี
คะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเมื่อเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละเฉลี่ย53.57 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  และกิจกรรม ในบทเรียน
ที่ครูสร้างขึ้นส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ 
ตั้งใจ  และมีความรับผิดชอบต่อการเรียน รู้มากขึ้น  อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนได้มากข้ึน ซึ่งแนวทางนี้เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้
เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาดนตรีเป็นอย่างมาก ผลจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ จากการสังเกตพฤติกรรมการ เรียนรู้ของนักเรียน 
ทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน 

การใช้เทคโนโลยีระบบ E-learning เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะดวกสบายได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพิ่มจาก
บทเรียน การเรียนกับครูได้หลายเวลาหลายสถานที่ รวมทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ : การสอนแบบระบบออนไลน์/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บทน า 
จากสภาพปัญหาการเรียนในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ การพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ย่อมท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เป็นผู้ค้นพบความรู้ ด้วยตนเองมากท่ีสุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาให้นักเรียนที่ยังเรียนวิชาสุขศึกษาอย่างไม่
เข้าใจ และไม่มีทิศทางได้เข้าใจเนื้อหาสาระและกระบวนการต่างๆ ทางสุขศึกษา เพ่ือที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพผู้วิจัยได้พยายามเลือกเฟ้นนวัตกรรมหลายๆ อย่างและ
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องการเรียนรู้สุขศึกษาได้เป็นอย่างดีวิธีหนึ่งคือการน ากระบวนการการ
เรียนรู้แบบระบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยระบบออนไลน์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้าทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครู เป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ใหม่ 
ด้วยการสร้างความหมายแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงตัดสินใจที่จะน ากระบวนการ
การเรียนรู้แบบระบบออนไลน์ เข้ามาสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจัง และหน่วยเนื้อหาที่ผู้วิจัยจะทดลอง
คือหน่วยสารเคมีในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นหน่วยเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไม่เข้าใจ ซึ่งผลสรุปดังกล่าวน ามาจากผล
สอบที่นักเรียนท าในปีการศึกษานี้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและต ารา พบว่ามีวิธีการสอนหลากหลายวิธีที่ช่วยพัฒนา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบระบบออนไลน์เป็นฐานเป็นวิธีหนึ่งที่ ช่วยเสริมสร้างการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการจัดการเรียนรู้แบบระบบออนไลน์เป็น ฐานเป็นการจัดการเรียนรู้
ตามความสนใจของผู้เรียน การออกแบบระบบออนไลน์ที่ดีจะกระตุ้นผู้เรียนให้มี การค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
และใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพราะกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบ ระบบออนไลน์จะช่วยเพิ่มระดับ
ความสามารถของผู้เรียนในการสอนคิดซึ่ง เป็นเรื่องเก่ียวกับกระบวนการทางสมองนั้น มีความเป็นนามธรรม การ
สอนคิดนี้จะน าไปสู่การพัฒนา ทักษะการคิด และทักษะกระบวนการคิด ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะการสอนคิด
ด้วยการท าระบบออนไลน์นั้น เป็นการสอนกระบวนการคิดซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูงคือ การสอนให้นักเรียนใช้
วิธีการทางดนตรีในการค้นหาความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนากระบวนการได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้
ระบบออนไลน์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนออนไลน์ของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดเรื่ององค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต 
2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอน  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา 
- ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง :การท า
ระบบออนไลน์ 
- ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
1.รูปแบบการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ตลอดจนชุดใบงาน แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ 
สมมติฐานการศึกษา 
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รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : การท าระบบออนไลน์ สามารถท าให้
นักเรียนบางส่วนที่ไม่เข้าใจบทเรียนนั้น กลับมาเข้าใจบทเรียนมากข้ึนและเรียนรู้ได้มากขึ้นและยังตอบ
รับกับรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการการวิจัยครั้งนี้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
สามารถน าวิธีการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ เป็นฐาน ไปปรับใช้ในวิชาและประยุกต์ใช้ได้ใน 
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปัญหาได ้

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ เป็นฐาน มีความสามารถในการคิด 
และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ด้วยตัวเอง 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6จ านวน 262 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7จ านวน 35 คน 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการท าวิจัย 
2.ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์เรื่ององค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต 
3. ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนจากแบบทดสอบ 
4. รวบรวมและสรุปผลการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มในแต่ละกลุ่มจะเฟ้นหานักเรียนที่เก่งและมีความรับผิดชอบ   มีลักษณะ
เป็นผู้น ามอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มเพ่ือช่วยในการกระตุ้นเพ่ือนๆ ขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้พร้อม
ทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการกระตุ้นนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น  
2. ครูผู้สอนชี้แจงการเรียนรู้แบบระบบออนไลน์โดยหลังจากครูสอนในแต่ละครั้งก็จะมอบหมายให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัด  โดยนักเรียนนั่งท าแบบฝึกหัดระดมสมองช่วยกันคิด  หากหัวข้อใดสมาชิกใน
กลุ่มไม่เข้าใจผู้ที่เข้าใจก็จะช่วยกันอธิบายจนเพ่ือนเข้าใจ  หากสมาชิกในกลุ่มยังไม่เข้าใจก็จะปรึกษา
ครูผู้สอน 
3. ครูสังเกตการท ากิจกรรม  การช่วยกันแก้ปัญหา  ความสนใจ  และความตั้งใจของการท ากิจกรรม 
4. สังเกตผลการท าแบบฝึกหัดว่าดีขึ้นหรือไม่ 
5. สังเกตการประเมินตามสภาพจริงในแต่ละครั้ง 
6. วัดผลการเรียนเมื่อสิ้นบทเรียน 
7. ครูช่วยสรุปการเรียนรู้ทั้งหมดที่นักเรียนปฏิบัติเป็นความคิดรวบยอด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
หลังจากการ ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ น าข้อมูลที่ได้จาก การท า

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาสร้างตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้สูตรค านวณทางสถิติพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ค่าผลต่างคะแนน 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนและจุดบกพร่อง  ตลอดจนหาผลต่างและหาค่าร้อยละ
ของความก้าวหน้าแล้วจึงสรุปอภิปรายผล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม 
 

 

 

ระยะเวลาการวิจัย   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 

วัน  เดือน ปี กิจกรรม 

1-5 กรกฎาคม 2564 - ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมด 

5-10 กรกฎาคม 2564 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนวางแผนการท าวิจัยเป็นขั้นตอน 

- ศึกษาวิธีการที่จะใช้สอนและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลถึงความเหมาะสมของวิธีสอน  

- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์เนื้อหาที่จะใช้สอนออนไลน์  

10-15กรกฎาคม2564 - ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในงานวิจัย 

18 กรกฎาคม 2564 - นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

19-31กรกฏาคม2564 - นักเรียนท าแบบฝึกทักษะเรื่องที่สอนและด าเนินกิจกรรมที่เตรียมไว้จนจบกิจกรรม 

31 กรกฎาคม 2564 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

31 กรกฎาคม 2564 - สรุปและอภิปรายผลการวิจัยจากผลการทดสอบนักเรียน 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์เมื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา ดนตรี  ผลปรากฎว่า  

นักเรียนจ านวน 35 คนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 5.04คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 8.12คะแนน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 3.08คะแนน และนักเรียนทุกคนมี

การเรียนการสอนแบบ 

ระบบออนไลน์ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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OBEC64
Typewriter
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี

OBEC64
Typewriter
การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : การทำระบบ
ออนไลน



คะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเมื่อเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละเฉลี่ย53.57 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  และกิจกรรม ในบทเรียน
ที่ครูสร้างขึ้นส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ 
ตั้งใจ  และมีความรับผิดชอบต่อการเรียน รู้มากขึ้น  อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนได้มากข้ึน ซึ่งแนวทางนี้เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้
เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาดนตรีเป็นอย่างมาก ผลจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ จากการสังเกตพฤติกรรมการ เรียนรู้ของนักเรียน 
ทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน 

การใช้เทคโนโลยีระบบ E-learning เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะดวกสบายได้ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพิ่มจาก
บทเรียน การเรียนกับครูได้หลายเวลาหลายสถานที่ รวมทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนในวิชาควรใช้กระบวนการระบบออนไลน์มาจัดกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยเนื้อหาที่ต้องการ  โดยให้
นักเรียนใช้การวิเคราะห์สื่อการสอนและรูปแบบเนื้อหาการสอนที่เหมาะสมกับตนเอง 
2.แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนครั้งหน้าควรสร้างให้มากขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม
3.ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอาจจะพบปัญหาบ้าง ควรเตรียมพร้อมและมีแผนส ารอง
4. ครูควรจะต้องให้ค าแนะน าชี้แนะกับนักเรียนในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้อง
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ภาคผนวก 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 6 9 

2 5 8 

3 6 10 
4 5 8 

5 4 7 

6 5 8 
7 4 6 

8 5 7 

9 4 6 
10 6 8 

11 4 7 

12 6 9 
13 5 9 

14 5 8 

15 7 10 
16 4 6 

17 5 7 

18 4 8 
19 5 7 

20 6 8 
21 8 9 

22 5 7 

23 4 6 
24 6 8 

25 4 7 

26 6 9 
27 5 9 

28 5 8 

29 7 10 
30 4 6 

31 5 7 

32 4 8 
33 5 7 

34 6 8 

35 4 7 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 5.04 8.12 

ผลต่างคะแนนที่เพิ่มขึ้น +3.08 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น +53.57% 
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บัตรภาพ 

ศัพท์สังคีตดนตรีไทย 

259



 
 

ศัพท์สังคีตดนตรีไทย ค าอธิบาย 
1. กรอ เป็นวิธีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตี โดยมากมักจะเป็นภาษาเอกด าเนิน

ท านองเพ่ือให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวสม่ าเสมอ 

2. กวาด เป็นวิธีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีด าเนินท านอง เช่น ระนาดเอก ระนาด
ทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก เป็นต้น โดยใช้หัวไม้ตีลากไปบนเครื่องดนตรีโดยเร็ว 
เพ่ือให้เกิดเสียงต่อเนื่องกัน 

3. ขับ เป็นการเปล่งเสียงออกมาเพ่ือน าเสนอเรื่องราวด้วยท านองที่ไม่ซับซ้อน เช่น ขับ
เสภา ขับกล่อม เป็นต้น 

4. คลอ เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับการขับร้อง เช่น การสีซอสามสายไปกับการ
ขับร้อง 

5. ทอด 1. เป็นการผ่อนจังหวะให้ช้าลง โดยมากใช้กับการบรรเลงก่อนที่จบเพลงหรือจบ
ท่อน 
2. เป็นการขับร้องเพลงละครนอกอย่างหนึ่ง 

6. เดี่ยว เป็นวิธีการบรรเลงดนตรีด้วยเพลงที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อแสดงความสามารถ
ของ   ผู้บรรเลงและภูมิปัญญาของผู้แต่งเพลงนั้น โดยใช้เครื่องหมายประเภท
ท านอง 

7. ตับ เป็นเพลงประเภทหนึ่งที่น าเพลงหลายๆ เพลง มาขับร้องและบรรเลงติดต่อกันไป  

8. ทาง เป็นวิธีด าเนินท านองโดยเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละอย่าง เช่น ทางระนาดเอก 
ทางจะเข้ เป็นต้น 

9. เพี้ยน เป็นเสียงที่ไม่ตรงกับระดับเสียงที่ถูกต้อง 

10. ไหว เป็นวิธีการบรรเลงให้เสียงดนตรีมีระยะถี่และจังหวะเร็วมากกว่าธรรมดา 

11. เอื้อน 1. เป็นวิธีขับร้องโดยเปล่งเสียงเป็นท านองดนตรีระหว่างค าร้อง 
2. เป็นวิธีการบรรเลงดนตรีโดยท าเสียงดนตรีให้เลื่อนไหลติดต่อกัน 
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ใบงานที่ 1องค์ประกอบทางดนตร ี

ชื่อ       ชั้น   เลขที่   
ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกฟังเพลงไทย 1 เพลง แล้ววิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบเพลงตามประเด็นที่ก าหนด  

1) ชื่อเพลงที่ฟัง       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) องค์ประกอบของเพลง มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) นักเรียนคิดว่า เพลงที่ฟังมีความไพเราะหรือไม่ 
  ไพเราะ   ไม่ไพเราะ 
เพราะ       
 

(เขียนเนื้อเพลง) 

 เสียง  จังหวะ  ท านอง  คีตลักษณ์  
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ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกฟังเพลงไทยสากล 1 เพลง แล้ววิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบเพลงตามประเด็นที่ก าหนด 

1) ชื่อเพลงที่ฟัง

2) องค์ประกอบของเพลง มีดังนี้

3) นักเรียนคิดว่า เพลงที่ฟังมีความไพเราะหรือไม่
  ไพเราะ   ไม่ไพเราะ
เพราะ

(เขียนเนื้อเพลง) 

 เสียง  จังหวะ  ท านอง  คีตลักษณ์
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ใบงานที่ 2ศัพท์สังคีต 
ชื่อ       ชั้น   เลขที่   

ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนฟังเพลงไทยมา 2 เพลง แล้วระบุศัพท์สังคีตท่ีเกี่ยวข้องโดยเขียนลงในตาราง 
 

ศัพท์สังคีต 
เพลงที่ฟัง 

เพลง    เพลง    

(1) กรอ   

(2) กวาด   

(3) ขับ   

(4) คลอ   

(5) เดี่ยว   

(6) ตับ   

(7) เถา   

(8) ทอด   

(9) เพ้ียน   

(10) เอ้ือน   
 
ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนฟังเพลงไทยสากล แล้วบันทึกข้อมูล 

1. เพลงที่ฟัง คือ เพลง       

2. ศัพท์สังคีตท่ีเกี่ยวข้องกับเพลง  
(1)   Largamente (ช้า)  Allegretto (เร็ว) 
(2)   Forte (ดัง)  Piano (เบา) 
(3)   Amoroso (หวานซึ้ง)  Vivace (อย่างมีชีวิตชีวา) 
(4) Introduction (ตอนน า) Solo (แสดงเดี่ยว) 

3. นักเรียนชื่นชอบเพลงที่ฟังหรือไม่ 
ชอบ ไม่ชอบ 
เพราะ        
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แบบทดสอบ 

ชื่อ         ชั้น  เลขที่  

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

1.ข้อใดคือองค์ประกอบทางดนตรีไทยทั้งหมด 
 ก.เสียง บทเพลง  
 ข.  จังหวะ คีตลักษณ์  
 ค.ท านอง ผู้บรรเลงดนตรี  
 ง.  การประสานเสียง เวทีแสดงดนตรี  
2.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางดนตรี 
 ก.จังหวะ  
 ข.  ท านอง  
 ค.ผู้ประพันธ์เพลง  
 ง.การประสานเสียง  
3.ศัพท์สังคีตดนตรีไทยข้อใดเป็นเสียงร้องที่ไม่ตรงกับระดับ 
เสียงที่ถูกต้อง 
 ก.ไหว  ข.  เพ้ียน  
 ค.เอ้ือน ง.  ทาง  
4.ศัพท์สังคีตดนตรีสากลข้อใด ที่แสดงความดังหรือเบาของ 
เสียง 
 ก.วีวาเช – ฟอร์เต  
 ข.  โซโล – อาโมโรโซ 
 ค.  ฟอร์เต – เปียโน  
 ง.ลาร์กาเมนเต – อินโทรดักชัน  
5.การแยกเสียงของดนตรีจะต้องพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก.ระดับเสียง 
 ข.  คุณภาพของเสียง 
 ค.ความเข้มของเสียง 
 ง.  ความสั้น – ยาวของเสียง 
 

6.“นักร้องคนนี้มีความเข้มเสียงที่ดี” จากข้อความนี้ หมายถึง  
สิ่งใด 
ก.แหล่งก าเนิดของเสียง    ข. ความหนัก - เบาของเสียง  
ค.ความสูง – ต่ าของเสียงง. ความสั้น - ยาวของเสียง 
7.ลักษณะของเพลงตับ คือข้อใด 
 ก.การบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับการขับร้อง  
 ข. การบรรเลงให้เสียงดนตรีมีระยะถี่และจังหวะ  
 ค. การบรรเลงดนตรีโดยท าเสียงดนตรีให้เคลื่อนไหว  
ติดต่อกันไป 
 ง.การน าเพลงหลายๆ เพลงมาขับร้องและบรรเลง  
ติดต่อกันไป 
8.เสียงขับร้องที่ไพเราะควรมีลักษณะอย่างไร 
 ก.ร้องถูกต้องตามจังหวะ ท านอง อักขรวิธี  
 ข. ร้องตามความต้องการของผู้ฟังเพลง  
 ค. ร้องให้เสียงดังจนผู้ฟังได้ยินชัดเจน  
 ง. ร้องให้ถูกใจผู้ประพันธ์บทเพลง  
9.การร้องเพลงที่ต้องอาศัยความกลมกลืนของเสียงร้องและ 
เสียงดนตรีบรรเลงร่วมกัน เรียกว่าอะไร 
 ก.การประสานเสียง ข.  การวิเคราะห์เพลง  
 ค.อารมณ์ของศิลปิน ง.  โครงสร้างของบทเพลง  
  10. องค์ประกอบดนตรีมีความส าคัญอย่างไร 
 ก.ท าให้ผู้บรรเลงดนตรีเก่งขึ้น 
 ข.  ท าให้บทเพลงมีความละเอียด 
 ค.ท าให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง  
 ง.  ท าให้เนื้อเพลงมีความหมายแปลกใหม่ 

เฉลย 

1. ข 2. ค 3. ข 4. ค 5. ค  6.ข 7.ง 8.ก 9.ก     10.ค 
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สื่อการสอน on line โดยครูอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ 
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการ 
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

ชื่อผู้วิจัย นายจตุรงค ์ เดชะวงศ์ 
  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ 
  โรงเรียนบ้านหนองดู่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา และศึกษาความพึงพอใจ
ในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั ้นสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 มีกลุ ่มประชากรจำนวน 12 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน  4 แผน แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตราจำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรแล้วนำผลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนและ
ร้อยละ 

ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า  
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น 8.42 มีความต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 28.06 
 2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที ่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา               
พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มีค่าประสิทธิภาพ (𝐸1 / 𝐸2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80.49/82.22 
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ระดับความพึง

พอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.33 , S.D = 0.23 ) โดยด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ อาจ
เนื่องมาจากความหลากหลายในการจัดกิจกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน และมี
แบบฝึกเสริมทักษะที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความเข้าใจง่ายและเหมาะกับศักยภาพและบริบทของ
นักเรียน 
 
คำสำคัญ :     การเขียนและอ่านสะกดคำท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา , การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
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บทนำ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์ที ่ด ีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดำเนินชีว ิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื ่องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื ่อพัฒนาความรู ้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู ่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หน้า 37) 

ทักษะการเขียนและอ่านมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางวัตถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความนึกคิด การแสวงหา
ความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหว 
ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับความเป็นไปของโลกเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถทำงานและดำรงชีวิ ตร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การเขียนและอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญเพราะเป็น
ทักษะนักเรียนสามารถนำไปใช้แสวงหาความรู้ ความบันเทิง เป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกความเข้าใจ
ในตนเองออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการ
คิด สติปัญญา ทัศนคติตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดได้ จนทำให้มีการส่งเสริมทักษะ
การเขียนและอ่านเป็นอย่างมากทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะหากนักเรียนมีพื้นฐานทักษะ
ในการเขียนและอ่านที่ดีแล้วย่อมสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้เป็น
อย่างดี  

การเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนั้น นับเป็นหลักภาษาอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำไปสู่การใช้ภาษา 
ซึ่งครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เนื่องจากการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดจะเป็นพื้นฐานต่อการอ่านและการเขียนภาษาไทย ซึ่งการที่ผู้เรียนจะ
สามารถเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด ต้องอาศัยการสังเกต การจดจำอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเสวก วงษ์เจริญผล (2546, หน้า 1) พบว่าผู้เรียนไม่สามารถจำรูปพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดทั้ง 8 มาตราได้
ทั้งหมด เพราะตัวสะกดในบางมาตรามีทั้งแบบตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา เช่น มาตราตัวสะกดแม่กด 
นอกจากจะมี ด เป็นตัวสะกดแล้ว ยังมีการใช้ตัวอักษรอื่น ๆ เช่น ต ถ ท ศ ส ซ ฎ ฏ ฐ ธ ษ เป็นตัวสะกดอีก
ด้วย แต่ผู้เรียนไม่สามารถจำตัวอักษรที่เป็นมาตราตัวสะกดได้หมด ทำให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ได้ 
และเขียนสะกดคำศัพท์แบบไม่ตรงมาตราได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการอ่าน การเขียน และความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในปัจจุบันพบว่านักเรียนประสบปัญหาการเขียนและอ่านตัวหนังสือไม่ได้ โดยเฉพาะคำที่มีตัวสะกด
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ทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา ขาดทักษะการเขียนและอ่าน เขียนและอ่านหนังสือไม่คล่อง ขาดความสนใจใน
การเขียนและอ่าน ไม่มีสมาธิในการเขียนและอ่านหนังสือที่มีข้อความยาว ๆ และคำยากอีกทั้งยังสอดคล้อง
ผลการวิจัยของรัตนา ใจเสมอ (2539) พบว่า สาเหตุของการอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ออกคือนักเรียนจำรูปคำไม่ได้ 
สะกดตัวไม่ถูก และไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ อ่านไม่ถูกวิธีคือ เวลาอ่านในใจปากขมุบขมิบ ชี้ตาม
ตัวอักษรอ่านช้า อ่านทีละคำ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ 

จากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1  พบว่านักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะการเขียน
และอ่านสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กน แม่กบ และแม่กด จากคำศัพท์ที่ปรากฏใน
บทเรียนในแม่กด เช่นสะกดคำว่า มารยาท เป็น มารยาด กฎ เป็น กด โอกาส เป็น โอกาศ และคำที่สะกดไม่
ตรงตามมาตราในแม่กก แม่กน แม่กบ และแม่กดอีกหลายคำ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากมาตรา 
ตัวสะกดในมาตราแม่กก แม่กน แม่กบ และแม่กดมีจำนวนคำมากทำให้สับสนและไม่สามารถแยกตัวสะกดตาม
เสียงที่อ่านได้ถูกต้อง ซึ่งคำส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของภักดี พลศักดิ์ (2553) พบว่า ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดส่วนมาก จะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี 
สันสกฤต ภาษาอังกฤษ และเป็นคำที่มาจากภาษาอ่ืน ๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้คำ มากพยางค์ท่ีผู้เรียน
ไม่คุ้นเคย แต่ภาษาไทยเป็นภาษาคำโดด เป็นคำพยางค์เดียว เมื่อรับคำเหล่านี้มาใช้จึงต้องหาวิธีการลดพยางค์
ของคำ เพื่อให้เข้าระเบียบของภาษาไทยออกเสียงได้สะดวกและรักษารูปศัพท์เดิมไว้ จึงทำให้การเขียนและ
อ่านสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดจึงทำให้ปัญหาดังกล่าวเกินขึ้นในการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย 
ดังนั้นครูผู ้สอนจำเป็นต้องหาวิธีช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนและสื่อการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ และตรงต่อความต้องการของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่าย สนใจ
และตั้งใจเรียน จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้วิจัยทำการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เทคนิคการสอน 
เอกสารประกอบความรู้ต่าง ๆ ทำให้ได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนา 
บริบทและศักยภาพของนักเรียนในการแก้ไขปัญหาการเขียนและอ่านสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
ผู้วิจัยจึงนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ชักชวนเปิดใจ ,ขั้นที่ 2 แจกรูป 
สะกดคำ ,ขั้นที่ 3 อ่านย้ำสร้างความจำ,ขั้นที่ 4 ฝึกหัดคัดเขียน ฝึกคัดลายมือให้สวยงาม และถูกต้องตาม
รูปแบบตัวอักษรที่กำหนด จากคำที่ฝึกในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง ตามลำดับ และข้ันที่ 5 อ่านเขียนตามคำบอก 
มาพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองดู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพิชญะ กันธิยะ (2559) พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียน จากความหมายและลำดับขั้นตอนข้างต้นกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ผู้เรียน
สามารถเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผล มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูล รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รวมทั้งรู้จัก

268



ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ นำไปสู่การเสริมสร้างพลังความสามารถของแต่ละบุคคลให้เต็มขีดความสามารถ 
โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเน้นบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีอิสระในการคิด ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถใช้เหตุผลในการคิด และพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อไป    
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมการเขียนและอ่านสะกดคำที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  ประชากร 

 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูนเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาจากประชากรทั้งหมด  
  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบบันได 5 ขั ้นสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  จำนวน 4 แผน 
ประกอบด้วย 1) เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน 2) เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กบ 3) เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กก  
และ 4) เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมจำนวน 12 ชั่วโมง โดยมีการสร้าง
และกระบวนการหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 

 1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิชาภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง            
พ.ศ. 2563) เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 1.2 ศึกษาหลักการจัดการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 1.3 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น จำนวน 4 แผน 

 1.4 นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) ของแผนการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบบันได 5 ขั ้นสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่  3 ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองดู่ในรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) จากนั้นนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง    
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 

 1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 10 คน และปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ความเหมาะสมของกิจกรรมและเนื้อหาที่ต้องการจัดการเรียนรู้ 

 1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

โดยมีการสร้างและกระบวนการหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกด

ไม่ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้  

  2.1.1 ศึกษารายระเอียดจากคู่มือครู หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการเขียน
และอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  2.1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่อง การเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรง
มาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 
30 ข้อ 

  2.1.4 นำแบบทดสอบเสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื ่อประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับคำถามของแบบทดสอบ  

  2.1.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องแล้ว
ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1 ห้องเรียน 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย อำนาจแจกแจงและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ซึ่งพบว่า มีจำนวนข้อคำถามที่เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45 – 
0.68 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.45 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89   

 2.2 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

  2.2.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนและอ่านคำที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากหนังสือแบบเรียน เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง  
 2.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียน
และอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 2.2.3 สร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เรื่องมาตราตวัสะกดไม่ตรงมาตราในแม่กน ชุดที่ 2 
เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราในแม่กบ ชุดที่ 3 เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราในแม่กก และชุดที่ 4 
เรื่องมาตราตัวสะกดในแม่กด  

 2.2.4 นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 
ตลอดจนปรับปรุงแบบฝึกตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

 2.2.5 นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดรูปแบบนักเรียนแบบ 1:10 (แบบกลุ่ม) 

โดยคละนักเรียนเก่งกับอ่อนอยู่ร่วมกัน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกที่กำหนดไว้ 80/80 (𝐸1 / 𝐸2)  
 2.2.6 ดำเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและจัดพิมพ์ทำ

เป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการสร้างและ
กระบวนการหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 
   3.1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    3.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากเอกสาร ตำราและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนและอ่านสะกดคำท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
    3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื ่องมือ โดยตรวจสอบซ้ำกับวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเท่ียงตรง   
    3.4 นำแบบประเมินผลไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และ
ทำการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence 
หรือ IOC) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 หลังจากนั ้นนำคะแนนของผู ้เช ี ่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องขอข้อคำถามที่ได้จากการคำนวณ
จากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีเกณฑ์การพิจารณาการโดยใช้ค่า IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.5 (ศิริชัย กาญจนาวาสี, 2556)  

3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
 3.6 จัดพิมพ์ทำเป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจัดทำเอกสารการดำเนินงานวิจัยเพื่อชี้แจงจุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยให้กลุ่ม

ประชากรทราบและลงนามเข้าร่วมการวิจัยตามความสมัครใจ เพ่ือพิทักษ์สิทธิของกลุ่มประชากรและสอดคล้อง
กับข้อปฏิบัติของจริยธรรมการวิจัยในคน โดยข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับและเผยแพร่ผลการวิจัยใน
ภาพรวมเท่านั้น 

2. ศึกษาสภาพปัญหาการเข ียนและอ่านคำที ่ม ีต ัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเร ียน
ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู ้ว ิจัยได้ทำการเขียนและอ่านคำที ่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียน (pre-test) จำนวน 30 ข้อๆ รวม 30 คะแนน พร้อมเก็บคะแนนไว้สำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ศึกษาเอกสาร แบบเรียน งานที่วิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 

4. จัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองดู่
โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาที ่พบและแนวทางในการการเขียนและอ่านคำที ่ม ีต ัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวางแผนและสร้างรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
การเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

5. ดำเนินการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 
ชั่วโมงและการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการเรียนรู้รวมกันทั้งหมด 4 สัปดาห์ 

6. ดำเนินการให้กลุ่มประชากรทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ (Post – test)
จำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นขอ้สอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
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 7. ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ เรื่องการ
เขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

 8. นำขอ้มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือใช้แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในเรื่องการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเรื่องการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 3. วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมินทำแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏดัง
ตาราง 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

คนที่ 
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนนที่
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

ก่อนเรียน  
(30 คะแนน) 

หลังเรียน  
(30 คะแนน) 

1 11 19 8 27 
2 14 22 8 27 
3 15 21 6 20 
4 13 24 11 37 
5 16 25 9 30 
6 13 24 11 37 
7 17 26 9 30 
8 15 24 9 30 
9 13 25 12 40 
10 13 19 6 20 
11 16 23 7 27 
12 16 21 5 17 
รวม 172 273 101 342 

ค่าเฉลี่ย 14.33 22.75 8.42 28 
ร้อยละ 47.76 75.83 28.06  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.78 2.34 2.19  
  จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได  5 ขั้นสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเพิ่มขึ้น 8.42  
มีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย ร้อยละ 28.06 
 
ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา        
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 80/80  
 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที ่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ผลปรากฏดังตาราง 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา            
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

คนที ่

คะแนนระหว่างเรียนจากการทำชุดกิจกรรมการเรียน
และคะแนนทดสอบหลังเรียนแต่ละเล่ม รวม 

(120) 

คะแนน
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

(30) 
ชุดที่ 1 
(30) 

ชุดที ่2 
(30) 

ชุดที ่3 
(30) 

ชุดที ่4 
(30) 

1 24 23 24 24 95 25 
2 25 23 25 24 97 24 
3 23 25 25 24 97 26 
4 24 23 25 23 95 24 
5 24 24 27 25 100 27 
6 23 24 25 23 95 24 
7 24 26 24 23 97 24 
8 23 24 25 23 95 25 
9 25 24 25 22 96 24 
10 25 25 24 24 98 25 
11 24 24 25 24 97 24 
12 23 24 25 25 97 24 
รวม 287 289 299 284 1,159 296 

ค่าเฉลี่ย 23.91 24.08 24.91 23.66 24.14 24.66 
ร้อยละ 79.72 80.28 83.06 78.89 80.49 82.22 

 จากตารางที่ 2 พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ (𝐸1 / 𝐸2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80.49/82.22 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏตามตาราง 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลจากการสอบถามความพึง
พอใจขอนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D การแปรผล 
1 คำชี้แจงใจการปฏิบัติกิจกรรมชัดเจน สามารถปฏิบัติ

ได้จริง 
4.33 0.49 มาก 

2 จัดรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.25 0.75 มาก 
3 เนื้อหามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.25 0.75 มาก 
4 ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.25 0.62 มาก 
5 การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นมีข้ันตอนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 
4.67 0.49 มากที่สุด 

6 กิจกรรมสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง 4.33 0.49 มาก 
7 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา 4.17 0.58 มาก 
8 มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม 4.33 0.49 มาก 
9 แบบฝึกพัฒนาทักษะมีความน่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม 

น่าศึกษา 
4.25 0.62 มาก 

10 แบบฝึกพัฒนาทักษะมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

4.42 0.51 มาก 

11 นกัเรียนมีความพึงพอใจในแบบฝึกพัฒนาทักษะ 4.25 0.45 มาก 
12 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
4.50 0.52 มากที่สุด 

 รวม 4.33 0.23 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่
มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         

มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.33 , S.D = 0.23 ) เมื่อนำมาจัดเรียงด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การจัดการเรียนรู ้แบบบันได 5 ขั้นมีขั ้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ อยู่ในระดับ       

มากที่สุด ( �̅� = 4.67 , S.D = 0.49 ) รองลงมาคือ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅� = 4.50 , S.D = 0.52 ) และแบบฝึกพัฒนาทักษะมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.42 , S.D = 0.51 ) ตามลำดับ 

ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.17 , S.D = 
0.58 ) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฎว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการ
เขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนและ
อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน
และการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลวิจัยของวงศ์เดือน มีทรัพย์ (2547) 
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ครั้งหนึ่งยังจำ
ได้ โดยมีเครื ่องมือที ่ใช ้การศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเร ียนรู ้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 87.09/85.29 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แบบฝึกทักษะมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศราณี แพทอง (2561) พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง อ่านหรรษา  พาเขียนเพลิน 
แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนใช้เสริมสร้างทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องท่ีฝึกมากยิ่งขึ้น 
 ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำแผนการจัดการเรียน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ
ให้มีความสอดคล้องกัน มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด ตลอดจนการ
ดำเนินงานที ่เป ็นลำดับขั ้นตอน มีส ่วนช่วยส่งเสริมให้นักเร ียนมีประสิทธิภาพทางการเร ียนที ่ส ูงขึ้น                
เกิดกระบวนการเรียนรู้ยั่งยืน ถาวรและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม  
  2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที ่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา                

สำหรับนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 มีค ่าประสิทธิภาพ (𝐸1 / 𝐸2) ส ูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนด คือ 
80.49/82.22 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่
มีตวัสะกดไม่ตรงมาตรา ทั้ง 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 80.49 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา คิดเป็นร้อยละ 82.22 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะการ
เขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นมีระสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 การที่แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพนั้น เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอนการ
สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ โดยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัด และศึกษาวิธีสร้างตามขั้นตอน ทั้งยังมีการนำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นนำไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญได้ดำเนินการพิจารณา
ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงและแก้ไขก่อนนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพ โดยกำหนด
รูปแบบนักเรียนแบบ 1:10 (แบบกลุ่ม) โดยคละนักเรียนเก่งกับอ่อนให้อยู่ร่วมกัน จึงทำให้แบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนและอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสามารถ
นำไปใช้ได้จริงกับนักเรียนในกลุ่มต่าง ๆ นักเรียนสามารถลงมือทำและปฏิบัติด้วยตนเองได้จริงควบคู่ไปกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนงค์ ระเบียบ (2550) พบว่า จากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 และประสิทธิภาพของแบบฝึกเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรจง จันทร์พันธ์ (2548) พบว่าได้พัฒนาแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่องการสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 26 คน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการเรียนรู้
และแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื ่องการสะกดคำไม่ตรงตามมาตรตัวสะกดสำหรับนักเรียนที ่สร้างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.98/82.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.692 ซึ่ง
หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60.92 และนักเรียนมีความพอใจต่อแผนการเรียนรู้และแบบฝึก
ทักษะภาษาไทยเรื่องการสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพก่อนนำไปใช้จริง สามารถนำไปใช้
ได้จริงกับนักเรียนในกลุ่มต่าง ๆ นักเรียนสามารถลงมือทำ และปฏิบัติด้วยตนเองได้จริงควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูได้จัดทำข้ึนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 

3. จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตราด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.33 , S.D = 0.23 ) 
ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการนำเนื้อหามาจากการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน และตัวชี้วัด ตลอดถึง
การศึกษาความต้องการของนักเรียน พฤติกรรม ความน่าสนใจของแบบฝึกทักษะ กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อในการจัดกิจกรรมการการสอน โดยได้มีการลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เป็นเนื้ อหาที่มีในหลักสูตร
สถานศึกษาโดยนำมาบูรณาการให้เกิดความเข้าใจง่าย สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการกำหนดลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
ทำกิจกรรมในระหว่างเรียนด้วยตนเองย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประเสริฐ สำเภารอด (2552) พบว่า ชุดกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน ทำให้
ได้รู้จักการแสวงหาความรู้ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดกิจกรรม

278



สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สร้างความพร้อมและความมั่นใจ
ให้แก่ครูผู้สอนทำให้ครูสอนได้เต็มประสิทธิภาพ 

 จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น นั้นมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้เป็นสื่อใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง ทั้งยังเป็นแบบฝึกเสริมทักษะกิจกรรมการเรียนที่ช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถกระตุ้นความ
สนใจในการเรียน เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
1. ก่อนนำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ครูต้องทำความเข้าใจเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ปรับแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบท ศักยภาพของนักเรียน อธิบายแนะนำให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติ
ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

2. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรกำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มอ่อนที่ประสบปัญหาการเขียนและการอ่าน คอยควบคุมเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
รวมถึงความประพฤติของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบันได 5 ขั้น เพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ครูจัดเตรียมแบบฝึกเสริมประสบการณ์และมอบหมายงานให้กับนักเรียนที่ขาดเรียน โดยให้หาเวลา
ว่างในการทำแบบฝึกเสริมทักษะและซ่อมเสริมในช่วงเวลาที่ขาดหายไป 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอื่น เช่น นำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ online

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังเป็นการดำเนินการที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC 
19) 

2. ควรศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนและอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับชั้นเรียนอื่น ๆ หรือเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ชุดฝึกทักษะ บทเรียนโปรแกรม ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และบริบทของโรงเรียนให้มากที่สุด 
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ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในรายวิชาคณิตศาสตร ์
 พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ 
 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

ชื่อผู้วิจัย นายทิวา มีรัตน์ 
 นายดิษพล เนตรนิมิตร 
 นางสาวสุพัตรา สาล ี
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Classroom 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Flip Classroom 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ไม่ใช่นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 554 คน ด าเนินการวิจัยรูปแบบการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 
(Classroom Action Research) ใช้เวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้คือ 1)  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ Flipped Classroom จ านวน 9 แผน 2) คลิป
วิดีโอที่ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดท าข้ึน จ านวน 18 คลิป โดย
เผยแพร่ผ่าน YouTube ช่อง Math CN M.5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ได้แก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom หมายถึง รูปแบบการ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้นอกหอ้งเรียนนอกเวลาเรียนจากคลิปวิดีโอหรอื
แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ และนักเรียนท าแบบฝึกหัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้องเรียน โดยมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ัน
เตรียมความพร้อม ข้ันทบทวนความรู้เดิม ข้ันฝึกฝนความรู้ และข้ันสรุป  
 2. นักเรียนร้อยละ 84.12 , ร้อยละ 67.15, ร้อยละ 32.85 และร้อยละ 13.90 ได้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 , ร้อยละ 60, ร้อยละ 70 
และร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน ตามล าดับ 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped 

Classroom รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมาก ( x = 4.16 และ 
S.D. = 0.84) 
 

281



ค ำส ำคัญ : Flipped Classroom, คณิตศาสตร์พื้นฐาน, การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

บทน ำ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดได้เลือกใช้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ) 
ทั้งหมด 3 รูปแบบ 1) การเรียนในช้ันเรียน (Onsite) 2) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) 3) การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online)  
 โรงเรียนชลกันยานุกูล มีการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ในระดับสีเขียว 
และใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรยีนรู้นอกหอ้งเรียนที่ครแูละ
นักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือใช้แหล่งเรียนรูท้ี่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรูข้องนักเรยีน
เป็นส าคัญ โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรยีนออกเป็นสองกลุ่มและสลับวันกันมาเรยีน ท าให้มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเรยีน
อยู่ที่โรงเรียน และนักเรียนอีกกลุ่มศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร หรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายอยู่ที่
บ้าน ส่งผลให้ครูต้องหารูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการแบ่งนักเรียนดังกล่าว 
เนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ในโรงเรียนได้ 
 การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตผู้สอนสามารถอ านวยความสะดวกแก่
นักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของบทเรียนได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่นอกห้องเรียนได้
อย่างไร้ขีดจ ากัดทางด้านเวลา และสถานที่ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ 
จ าเป็นต้องจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสานภายในห้องเรียน ผนวกกับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Classroom ซึ่งในช่วงหลายปีมานี้ ได้มีนักวิชาการและครู ได้ให้ความสนใจและถูกน ามาใช้ในโรงเรยีน
มัธยมอย่างแพร่หลาย โดยแนวคิดเบื้องต้นคือ การบันทึกวิดีโอการสอนไว้ลวงหน้าแล้วให้นักเรียนน ากลับไป
เรียนที่บ้านเพื่อท าความเข้าใจ แล้วน าการบ้านมาท าหรือร่วมกิจกรรมอภิปรายที่โรงเรียน  
 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนในปัจจุบันที่ได้เติบโตข้ึนมากับเทคโนโลยี 
ส่งผลให้นักเรียนปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่
อย่างหลากหลายท าให้เกิดโอกาสเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ การคิดข้ันสูง
ของการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ และการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เครื่องมือด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง และมีความเหมาะสมกับนักเรียน 
 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) หลักการนับเบื้องต้น 
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และ2) ความน่าจะเป็น ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชลกันยานุกูล ซึ่งมุ่งเน้นให้
นักเรียนน าความรู้พื้นฐานในหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)  สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมในปัจจุบันของนักเรียน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในรายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ Flip Classroom ใน

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research) 

ขั้นวางแผน (P) - ศึกษาและวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
- ศึกษาแนวคิดวิธีการ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาน้ี 
- พัฒนาวิธีการ แนวทาง หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

- สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขั้นปฏิบัติการ (A) 
น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบFlipped Classroom 
ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด 

ขั้นสังเกตผล (O) บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมา วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย 
เสนอแนะ และสรุปผลการวิจัย  

ปรับปรุง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามผลการวิจัย 

ขั้นสะท้อน 
ผลการปฏิบัติ (R) 
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ขั้นวำงแผน (Plan) 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาแนวคิดวิธีการ การสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 
ซึ่ง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ที่ผู้วิจัยใช้ หมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนนอกเวลาเรียนจากคลิปวิดีโอหรือแหล่งเรียนรู้ที่
ครูเตรียมไว้ให้ และนักเรียนท าแบบฝึกหัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ข้ันเตรียมความพร้อม เป็นข้ันที่นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอที่ครูจัดท าข้ึน ผ่านช่องทาง 
YouTube ล่วงหน้า พร้อมทั้งบันทึกการเรียนรู้จากสื่อนั้น 
  2.2 ข้ันทบทวนความรู้เดิม เป็นข้ันที่ ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากคลิป
วิดีโอ และ ถาม - ตอบ เรื่องจากคลิปวิดีโอที่ครูมอบหมายให้นักเรียน 
  2.3 ข้ันฝึกฝนความรู้ เป็นข้ันที่นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนที่ครูมอบหมายให้ใน
ห้องเรียน โดยอาจเป็นแบบฝึกหัด วิธีคิดเชิงค านวณ หรือเป็นกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมการ
แก้ปัญหา 
  2.4 ข้ันสรุป เป็นข้ันที่นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน และครูมอบหมายให้ศึกษา
คลิปวิดีโอถัดไป 
 3. พัฒนาวิธีการ แนวทาง หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยผู้วิจัยได้
น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ไปใช้กับรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชลกันยานุกูล ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
  3.1 หลักการนับเบื้องต้น  
   3.1.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  
   3.1.2 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
   3.1.3 การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
  3.2 ความน่าจะเป็น 
   3.2.1 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
   3.2.2  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 4. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ใ ช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped 
Classroom จ านวน 9 แผน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
  4.2 คลิปวิดีโอที่ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จัดท าข้ึน จ านวน 18 คลิป โดยเผยเแพร่ผ่านทาง YouTube ช่อง Math CN M.5  
  4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  
0.67 -  1.00 
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  4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Classroom โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00 
 

ขั้นปฏิบัติกำร (Act) 
 1. ช้ีแจงให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Flipped Classroom ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจ
ตรงกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 2. ด าเนินการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped Classroomเป็นระยะเวลา 18 คาบ  
 3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มาทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับกลุ่ม
ตัวอย่าง หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 
 4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิ เคราะห์ผลทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 

ขั้นสังเกตผล (Observe) 
 ผู้วิจัยบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ทกุแผนการจดัการเรียนรู้
ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom จ านวนทั้งสิ้น 9 แผน และบันทึกผลคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 

ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflect) 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมา วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย เสนอแนะ และสรุป
ผลการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการท าวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
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ปรับปรุง 
 ผู้วิจัยน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom หมายถึง รูปแบบการ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้นอกหอ้งเรียนนอกเวลาเรียนจากคลิปวิดีโอหรอื
แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ และนักเรียนท าแบบฝึกหัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ข้ันเตรียมความพร้อม เป็นข้ันที่นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอที่ครูจัดท าข้ึน ผ่านช่องทาง 
YouTube ล่วงหน้า พร้อมทั้งบันทึกการเรียนรู้จากสื่อนั้น 
  1.2 ข้ันทบทวนความรู้เดิม เป็นข้ันที่ ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากคลิป
วิดีโอ และ ถาม - ตอบ เรื่องจากคลิปวิดีโอที่ครูมอบหมายให้นักเรียน 
  1.3 ข้ันฝึกฝนความรู้ เป็นข้ันที่นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนที่ครูมอบหมายให้ใน
ห้องเรียน โดยอาจเป็นแบบฝึกหัด วิธีคิดเชิงค านวณ หรือเป็นกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า หรือกิจกรรมการ
แก้ปัญหา 
  1.4 ข้ันสรุป เป็นข้ันที่นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน และครูมอบหมายให้ศึกษา
คลิปวิดีโอถัดไป 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนชล
กันยานุกูลที่แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็นสองกลุ่มและสลับวันกันมาเรียน โดยนักเรียนกลุ่มหนึ่งเรียนอยู่ที่
โรงเรียน และนักเรียนอีกกลุ่มศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร หรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายอยู่ที่บ้าน 
ท าให้เวลาในการจัดการเรียนหารสอนขาดให้ไปครึ่งหนึ่งจากเวลาเดิม อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบ
ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรยีนรู้ แต่การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เป็น
การรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่ผูเ้รยีนจะได้เรียนรูจ้ากการบ้านที่ได้รับจากการบา้นที่ได้รับผา่นการเรยีนด้วย
ตนเองจากสื่อวิดีทัศน์นอกช้ันเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในช้ันเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหา
ความรู้ที่ได้รับร่วมกับเพื่อน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือหรือช้ีแนะ (วิจารณ์ พานิช, 2556) ดังนั้นเมื่อ
นักเรียนมีเวลาเรียนรู้นอกเวลาเรียน จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาในการสอนไม่ครบตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom สามารถจัดกลุ่มนักเรยีนที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50, ร้อยละ 60, ร้อยละ 70 และร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
และคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด ได้ดังนี้ 
  2.1 นักเรียนร้อยละ 84.12 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
  2.2 นักเรียนร้อยละ 67.15 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
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  2.3 นักเรียนร้อยละ 32.85 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
  2.4 นักเรียนร้อยละ 13.90 ได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 เมื่อพิจารณาคะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์   
พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ พบว่ามีนักเรียนร้อยละ 
84.12 ได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม และนักเรียนร้อยละ 67.15 ได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3      
สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตาม
ทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละคน ตามความสามารถทางการเรียนของแต่ละคน จาก
กิจกรรมที่ครูจดัให้ผา่นสื่อเทคโนโลยี เพราะการเรียนที่เด็กสมยัใหม่ชอบก็คือ ไอซีที หรืออาจเรียกว่าเปน็การน า
โลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน คือ โลกดิจิตัล ช่วยเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กเรียนอ่อนที่ขวนขวาย เด็กที่มี
ความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตนเอง เด็กสามารถหยุดและกรอกลับ
ครูของตนได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556) เช่นเดียวกับ ไพฑูรย์ ลินลารัตน์ (2556) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 
Flipped Classroom เป็นวิธีการที่ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนการเรียนในช้ันเรียน ท าให้
นักเรียนเข้าใจ และจดบันทึก และตั้งค าถามก่อนล่วงหน้า และในช้ันเรียนครูจัดกิจกรรมที่ต่อยอดจากเนื้อหา 
หรือถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนได้ไปศึกษามาล่วงหน้าแล้ว เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน     
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของยุภาพร  ด้วงโต้ด (2561) ศึกษาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน     
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน รายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า           1) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped 
Classroom รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยมี  x  = 4.16 และ S.D. = 0.84 
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom  

ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.16, S.D.=0.84) เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอน แบบ Flipped Classroom ไม่สร้างภาระงานให้นักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าการเรียนแบบ

ปกติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสูงสุด ที่ระดับมาก ( x  = 4.05, S.D.=0.87) รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนการสอน 

แบบ Flipped Classroom ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ระดับมากที่สุด ( x  = 4.20, 
S.D.=0.73) อาจเนื่องมาจากนักเรียนปัจจุบันนี้เติบโตมากับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ
หาค าตอบคณิตศาสตร์เพียงแค่ปลายนิ้ว ฟังเพลง และเล่นเกมส์ ตลอดเวลา และเมื่อมาโรงเรียนพวกเขาไม่
อนุญาตให้ใช้ซึ่งความเป็นจริงสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ได้ และช่วยนักเรียนที่มีกิจกรรมมาก 
สามารถเรียนล่วงหน้า หรือเรียนตามเพื่อนได้ง่ายข้ึน ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักบริหารเวลา อีกทั้งยังช่วย
นักเรียนที่เรียนช้า เพราะการสอนแบบเดิม เด็กเหล่าน้ีจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ห้องเรียนกลับด้าน ครูสามารถเข้า
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ไปช่วยเหลือได้มากขึ้น และนักเรียนยังสามารถหยุด เมื่อเบื่อ หรือย้อนกลับเมื่อไม่เข้าใจได้เสมอ ( Jonathan , 
2012)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. จากสื่อคลิปวิดีโอ เรื่อง หลักการนับ และความน่าจะเป็น ที่ใช้ในการสอนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้น เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงให้แก่นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรพัฒนาต่อยอดข้ึนไปอีก ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ คุณภาพของภาพและเสียงคมชัด และ
ลดขนาดพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบันทึกไว้ทบทวนภายหลังโดยไม่ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 2. ผู้สอนจะต้องคอยกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ทั้งด้านการ
ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ ล่วงหน้าเช่น การให้จดบันทึกมาส่ง การตอบค าถามเล็กน้อยทางออนไลน์ หรือให้
มาดูก่อนเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียนทันทีและการท ากิจกรรมในห้องเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วม และผู้สอน
จะต้องคอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาอยู่เสมอ   
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัย 
 1. ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ไปผสมผสานกับ
รูปแบบการสอน หรือเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ควรมีการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ในเนื้อหา
คณิตศาสตร์ อื่น ๆ เช่น ความน่าจะเป็น สถิติหรือ เซต เป็นต้น หรือน าไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ  
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลการบริหารจัดการขยะด้านจิตส านึกและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวัดท่าควาย   

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภิญญา  คงเทพ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1. เพ่ือบริหารจัดการขยะของโรงเรียนวัดท่าควายที่มี
ประสิทธิภาพตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดท่าควาย 2. เพ่ือประเมินผลการ
ใช้การบริหารจัดการขยะโดยพิจารณาจิตส านึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดท่าควาย  กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัด
ท่าควาย จ านวน 70 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ ( f) ค่าร้อยละ 

(%) ค่าเฉลี่ย (x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัยพบว่า 1.โรงเรียนวัดท่าควายได้บริหารจัดการ
ขยะตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด มีกิจกรรม 21 
กิจกรรม 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 มีอายุต่ ากว่า 21 ปี ร้อยละ 85.71 มีอาชีพ ก าลัง
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่า ม.ศ.3/ม.3 ร้อยละ 87.14 3. การมีจิตส านึกใน
การจัดการขยะมูลฝอย ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 คน พบว่าอยู่ในระดับสูง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 คิดเป็น
ร้อยละ 96.86 4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.36 คิดเป็นร้อยละ 78.70 

ค ำส ำคัญ : การบริหารจัดการขยะ จิตส านึก พฤติกรรม 

Abstract 

 The purposes of this study were 1. to effectively manage waste follow Zero Waste 
School project of the Watthakhwai school 2. to evaluate waste management result from 
awareness and behavior consideration concern environmental conservation of the Watthakhwai 
school. The sample of this study were teacher, educational personnel and 70 students of the 
Watthakhwai school. All sample were drawn from purposive sampling selection. The research 
instrument was 3 level rating scale. Data were analyzed by using frequency (f), percentage (%), 

mean (x̅), standard deviation (S.D.). The results of the research were as follow. 1. The Watthakhwai 
school can manage waste follow Zero Waste School project same as plane which it was 
determined and consist of 21 activities. 2. The most respondent was female. They were divided 
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into 3 groups  namely the respondents under 21 years old 60 %, the respondents are studying 
85.71% and the respondents are either under or equal to 9th grade 87.14%. 3. The sample amount 
70 persons have high level awareness for garbage management. An average score of garbage 
managing awareness was 2.91 or 96.86%. 4. The behavior participation of garbage management of 
sample was high level, an average score was 2.36 or 78.70%. 

Keywords : Manage Waste, Awareness, Behavior 

บทน ำ 

 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ
ชุมชนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาทิ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น ยุง 
แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดความร าคาญ ท าลายสุนทรียภาพ
ด้าน สิ่งแวดล้อม เกิดสภาพไม่น่าดู สกปรกน่ารังเกียจ ขยะท าให้น้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก เกิดกลิ่นรบกวน 
เป็นแหล่งสะสม เชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้
ความหมายว่า ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร     มูล
สัตว์ เถ้าหรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอ่ืนสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ๆ องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่า คือ สิ่งของจากบ้านเรือนที่ประชาชน
ไม่ต้องการแล้ว มีผู้นาไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้นาไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว และถูกท้ิงให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปก าจัด จัดเก็บ และขนส่ง นั่นหมายความว่า สิ่งของที่เราทิ้งจากที่บ้าน ถ้ายังมีคนน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะ จากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วยแนวคิดที่เห็น คุณค่าจากขยะ ดังเช่น 
“พอเพียง = enough” “ขยะ คือ ทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เห็นคุณค่า บวกกับการใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้าน เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ(ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา, 2542 : ออนไลน์)                                                                                                              
 จากการศึกษาสภาพปัญหาขยะที่พบในโรงเรียนส่วนมากเกิดจาก นักเรียนซื้ออาหารมา
รับประทาน ขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นกล่องนม ถุงนม ถุงพลาสติก แก้วน้า หลอดดูด ไม้ไอติม ขวดพลาสติก ถุงใส่
อาหารส าเร็จรูป อาหารกรุบกรอบ และเศษกระดาษ มีบางส่วนที่บุคคลภายนอกเช่นผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน
ที่มาเล่นกีฬา นอกเวลา เช่น ตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์นามาและทิ้งเศษขยะไว้ โดยส่วนมากนักเรียนจะทิ้งในถังขยะ 
มีบางส่วนที่ทิ้งนอกถังขยะ ระยะเวลาที่ทิ้งได้แก่ ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว นักเรียนจะซื้ออาหารมาทานพร้อมกับท า
ความสะอาดเขตสี โดยบางคนมีเจตนาทิ้ง บางคนวางแล้วลืม ตอนเช้านักเรียนดื่มนมแล้วทิ้งถุงนมไว้ ช่วงหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน เด็กจะซื้ออาหารถือไปพร้อมกับเล่น หรือร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท าให้โรงเรียนวัดท่าควาย 
มีปริมาณขยะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุคือ การขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับ
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การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะเม่ือได้ยินค าว่า “ ขยะ ” หลาย ๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งท่ีขยะ
เหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้า
กระบวนการผลิต เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากร รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลดจ านวน
ลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นโรงเรียนต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ด้วยการ
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ในเรื่องการทิ้งขยะให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยก
ขยะ เมื่อนักเรียนรู้จักแยกขยะและท้ิงขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้ว ก็จะท าให้โรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศ
ร่มรื่น และเม่ือเริ่มต้นจากในโรงเรียนได้ผลดีแล้วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้       

โรงเรียนวัดท่าควายจึงได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการบริหารจัดการขยะด้านจิตส านึกและ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดท่าควาย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) โรงเรียนวัดท่าควาย 

2. เพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการขยะด้านจิตส านึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดท่าควาย 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

1. ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย  

ตามบัญชีรายชื่อของโรงเรียนวัดท่าควาย ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
140 คน 

2. กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย 

จ านวน 70 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
การด าเนินงานการศึกษาผลการบริหารจัดการขยะด้านจิตส านึกและพฤติกรรมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดท่าควาย ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนวัดท่าควาย 
มีกิจกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
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1. ตรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา  
2. เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
4.ประชุมวางแผนด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ  
7. ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด มีกิจกรรม 21 กิจกรรมที่ใช้ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลสื่อสารและน าเสนอ ดังนี้ กิจกรรมยามเช้าเล่าเรื่องขยะ กิจกรรม 
อ่านให้รู้ ดูแล้วคิด พิชิต 3Rs กิจกรรมทค.ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดโลกร้อน กิจกรรมทิ้งขยะถูกท่ี สิ่งแวดล้อมดีแน่นอน 
กิจกรรมขอลาแล้ว  แม่แก้วขยะ กิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพ่ิมมูลค่า ปรับมาใช้ประโยชน์  
กิจกรรม ทค WASRE HERO กิจกรรมเรารักษ์โลก กิจกรรมSAVE ZONE กิจกรรมมาตรการการจัดการขยะ 
กิจกรรมกินให้หมด ลดขยะ กิจกรรมลดขยะด้วยมือเรา กิจกรรมทางเดียวกัน ฉันมากับเธอ กิจกรรมตาวิเศษ เป็น
เหตุให้สะอาด กิจกรรมฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ปุ๋ยพืชสด กิจกรรมฐานการเรียนรู้น้ าหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ กิจกรรมฐานมูลไส้เดือน และกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้พื้นที่สีเขียว 

8. ติดตามและประเมินกิจกรรม  
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยท าหนังสือเชิญตัวแทน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล คือ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้อธิบาย
วิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด ให้ค าแนะนาในกรณีที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัด
ท่าควายไม่เข้าใจ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาด้วยผู้วิจัยเอง 
 3. ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจความถูกต้องของแบบสอบถาม เพ่ือให้แบบสอบถาม       
ทุกฉบับมีความสมบูรณ์ และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 70 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 มาวิเคราะห์ ข้อมูล
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 5. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

295



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง มีข้ันตอนในการสร้าง
แบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามจิตส านึกและพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย 

2. ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่เป็นรูปแบบการ
บริหารจัดการตามโรงเรียนปลอดขยะ 

3. เก็บข้อมูล กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย จ านวน 30 คน เพื่อ
น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ 

4. เขียนนิยามปฏิบัติการและเขียนข้อค าถามตามนิยามปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติการจัดการขยะในชีวิตประจ าวัน 

ด้านการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถามที่มีเกณฑ์การพิจารณา 3 ระดับ คือเห็นด้วย ไม่
แน่ใจ และไม่เห็นด้วย มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ 
ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถามที่มีเกณฑ์การ พิจารณา 3 ระดับ คือ 
ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ 

5. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิง
เนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามที่ครอบคลุม และ
ความสอดคล้องตามนิยามปฏิบัติการ ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า 

5.1 ด้านการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์หนึ่งข้อ 
5.2 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ ผ่านเกณฑ์

ทุกข้อ 
6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content

Validity) ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง แต่มีการจัดการขยะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

7. น าแบบสอบถามที่ไปทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ทั้งฉบับ
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.881 
ด้านการมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย มีข้อค าถามจ านวน 17 ข้อ ไม่ผ่าน เกณฑ์ 2 ข้อ และด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย มีข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ 
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 8. น าแบบสอบถามที่ได้จากการไปทดลองใช้ (Try out) มาปรับปรุงตามค าแนะน าของกลุ่ม 
ตัวอย่างทดลองใช้ (Try out) ตามความเท่ียงตรงเชิงพินิจหรือเชิงประจักษ์ (Face Validity) มีการปรับภาษา 

9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง  

 6. วิธีวิเครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและตรงกับการตอบของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย หรือตัวแทนของครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนวัดท่าควาย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงนามาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ทาง
สถิติ ดังนี้ แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการจัดการขยะในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 7. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ   
 1.หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรการค านวณ
ดังนี้  (กองวิจัยทางการศึกษา,  2545 : 65)       

                                          

                เมื่อ   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
                  แทน  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
              
      แทน  ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
                  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

2. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ดังนี้ 

                                                  α        =    (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑆2 ) 

                       โดยที่             𝑆𝑖
2      =  

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛
−  [

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
]

2

  และ 

                                 𝑆2      = 
∑ 𝑋𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
−  [

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
]
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N
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                     เมื่อ     α  คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

        𝑥𝑖คือ คะแนนประเมินของแต่ละผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ 

       𝑋  คือ คะแนนผลรวมทุกข้อที่ประเมินของแต่ละผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่ง

  
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
= 𝑋 

        𝑛  คือ จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 

 

        𝑘  คือ จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

       𝑆𝑖
2 คือ คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

                              𝑆2 คือ คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ท าแบบประเมิน        
สถิติพ้ืนฐาน   

สถิติเชิงบรรยายใช้ในการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด  และคนอื่น ๆ, 2552 : 
126)  ดังนี้ 
 
                                  
             

 เมื่อ      แทน  ค่าเฉลี่ย 
                     

  แทน  ข้อมูลแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
โดยค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด  และคนอ่ืน ๆ,  2552 : 127)  ดังนี้ 

                                               

 
    เมื่อ    แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



x



 
1

X-x
S.D.

2






S.D.






x
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    แทน  ข้อมูลแต่ละตัว 
 แทน  ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

8. วิธีประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนแล้ว ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากจากครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน มาตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1) ระดับจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน แล้วน าข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีต่อระดับจิตส านึก
ออกเป็น 3 ระดับโดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 จ านวนชั้นคะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
  ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น =  

 จ านวนชั้น 

 =

       = 0.750 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับจิตส านึกการจัดการขยะ 
2.34 – 3.00 มีระดับจิตส านึกการจัดการขยะที่สูง 
1.67 – 2.33 มีระดับจิตส านึกการจัดการขยะที่ปานกลาง 
1.00 – 1.66 มีระดับจิตส านึกการจัดการขยะที่ต่ า 
2) ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน แล้วน าข้อมูลมาแปลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีต่อระดับ
พฤติกรรมออกเป็น 3 ระดับโดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

  จ านวนชั้นคะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
  ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น  =  

 จ านวนชั้น 

  =
3

13

 = 0.750 

x





3

13
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ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะ 
2.34 – 3.00 มีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะที่สูง 
1.67 – 2.33 มีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะที่ปานกลาง 
1.00 – 1.66 มีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะที่ต่ า 

สรุปผลกำรวิจัย 

1 .  โรงเรียนวัดท่าควายได้บริหารจัดการขยะตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Z e r o  W a s t e 
School) โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด มีกิจกรรม 21 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมยามเช้าเล่าเรื่องขยะ 2) 
กิจกรรม อ่านให้รู้ ดูแล้วคิดพิชิต 3Rs  3) กิจกรรมทค.ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดโลกร้อน 4) กิจกรรม ทิ้งขยะถูกที่ 
สิ่งแวดล้อมดีแน่นอน 5) กิจกรรมขอลาแล้ว แม่แก้วขยะ 6) กิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7) กิจกรรม
เพ่ิมมูลค่า ปรับมาใช้ประโยชน์ 8) กิจกรรมทค WASRE HERO 9) กิจกรรมเรารักษ์โลก 10) กิจกรรม SAVE ZONE 
11) กิจกรรมมาตรการการจัดการขยะ 12) กิจกรรมกินให้หมด ลดขยะ 13) กิจกรรมลดขยะด้วยมือเรา 14) กิจกรรม
ทางเดียวกัน ฉันมากับเธอ 15) กิจกรรมตาวิเศษ เป็นเหตุให้สะอาด 16) กิจกรรมฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ 17) 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 18) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปุ๋ยพืชสด 19) กิจกรรมฐานการเรียนรู้น้ า
หมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ 20) กิจกรรมฐานมูลไส้เดือน 21) กิจกรรมฐานการเรียนรู้พื้นที่สีเขียว 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 มีอายุต่ ากว่า 21 ปี ร้อยละ 85.71 มี
อาชีพ ก าลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่า ม.ศ.3/ม.3 ร้อยละ 87.14 

3. การมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ของกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 70 คน พบว่าอยู่ในระดับสูง
โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 คิดเป็นร้อยละ 96.86 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจิตส านึก
ในการจัดการขยะมูลฝอยสูง อยู่ในข้อความที่ 1 การน าขยะบางอย่างกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ า เป็นวิธีการลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อความที่ 2 ถ้าทุกคนลดปริมาณขยะนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน ข้อความที่ 3 ปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นทุกวันเป็นปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน ข้อความที่ 4 ถ้าในโรงเรียนและชุมชนมีขยะมูลฝอยเกลื้อนถนน จะมีผลต่อ
สุขภาพจิต สุขภาพกาย ของคนในโรงเรียนและชุมชน ข้อความที่ 5 ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคน 
ข้อความที ่6 การมีผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอย จะท าให้การจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อความ
ที่ 7 บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีหน้าที่ ในการลดขยะและก าจัดขยะมูลฝอย ข้อความที่ 8 การแยกประเภทขยะมูล
ฝอยเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้น าหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) แต่เพียงอย่าง
เดียว ข้อความที่ 9 การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตคน
ในชุมชนและสังคมในการมีส่วนร่วมต่อสังคม ข้อความที่ 10 การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยเป็นวิธีการที่ช่วยให้
การก าจัดขยะมูลฝอยสอดคล้องกับการน่าขยะไปใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ข้อความที่ 11 
ข้าพเจ้าอยากให้มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในโรงเรียน ข้อความที่ 12 ผลของการคัดแยกประเภท
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ขยะมูลฝอย ท าให้ข้าพเจ้ามีรายได้เพ่ิม ข้อความที่ 13 การรักษาความสะอาดของโรงเรียนและชุมชนท่าให้ข้าพเจ้าดี
ใจและภาคภูมิใจที ได้ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม ข้อความที่ 14 
ข้าพเจ้ายินดีที่จะลดขยะเปียก โดยการน าขยะเปียกในบ้านมาท าปุ๋ยหมัก ข้อความที่ 15 ข้าพเจ้ายินดีที่จะช่วยคัด
แยกขยะไว้ขายเพ่ือแปรรูปใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 คิดเป็นร้อยละ 78.70 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยสูง อยู่ในข้อความที่ 1 การน าเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือเศษ
ผัก ผลไม้ ไปทิ้งในถังเศษอาหารทุกครั้ง ข้อความที่ 2 มีการแยกและน าถุงหิ้วพลาสติก กล่องกระดาษ หรือภาชนะ
อ่ืน ๆ ที่ ใช้งานซ้ าได้มาเก็บไว้ใช้งานอีกหลายครั้ง ข้อความที่ 5 มีการแยกถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 
กระป๋องสเปรย์เป็นขยะที่ก าจัดยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าแยกเป็นขยะมีพิษ ข้อความที่ 8 มีการ
ตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเห็นคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ข้อความที่ 10 มีการได้เงินจากการขายขยะที่มีการคัดแยก 
ข้อความที่ 12 มีการเพ่ิมมูลค่าของขยะได้ เช่นน าถุงนม กล่องนมโรงเรียน หรือถุงขนม มาประดิษฐ์เป็นของใช้ 
ข้อความที่ 13 มีการพยายามรับประทานอาหารให้หมดทุกครั้ง ข้อความที่ 14 มีการใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ าได้ เช่น แก้ว
น้ า ขวดน้ า 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแข่งขันการคัดแยกขยะของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น แล้วน าเสนอต่อสาธารณะชน

ทุกเดือน 
2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการสร้างลักษณะนิสัยในการจัดการขยะมูลฝอยกับกลุ่มตัวอย่างเดิม

เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. เรื่องเวลาในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเวลาในการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยที่เกีย่วข้องให้มากกว่านี้ 
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ช่ือเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 
  ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                          
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ช่ือผู้วิจัย  นายสิทธิชัย  คงนวน  ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้  มีวั ตุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ 1S2C ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                     
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C  
  กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 40 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้จากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบเจาะจง เครื่องมือในการค้นคว้า มี 3 ชนิดคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 แผน 12 ช่ัวโมง                  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ 
0.20 – 0.74 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 3) แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t – test (Dependent Samples) 
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ (1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 
1S2C ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 81.64/86.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เมื่อเรียนเสร็จส้ินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
86.41 แสดงว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้
ทักษะทางประวัติศาสตร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้  (2) ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 4.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) เท่ากับ .30 แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 
  โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีข้ันตอน กระบวนการอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครู
จะต้องรู้ว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมอย่างไรบ้าง เพื่อท่ีจะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียนและเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่ือมโยงไปสู่เนื้อหาวิชาต่าง ๆ มีการใช้ส่ือการเรียนรู้ท้ังในและนอก
ห้องเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น  มีการอภิปรายซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม 
มีการน าเสนอช้ินงาน ส่งเสริมกระบวนการคิด มีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่ง เรียนรู้ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้นักเรียนเกิดทักษะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C, ความเป็นมาของท้องถิ่น 
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บทน ำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 4 มาตราท่ี 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 13) การจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ (John 
Dewey) เป็นบุคคลท่ีคิดในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้โดยการกระท าจัดการเรียนการสอนในแนวคิดนี้ เป็น
การปรับเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้เรียนและเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมา
เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การเปล่ียนแปลงบทบาทนี้เท่ากับเป็นการเปล่ียนจุดเน้นของการ
เรียนรู้มาอยู่ท่ีผู้เรียนมากกว่าอยู่ท่ีผู้สอน โดยการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การให้
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดหรือเป็นผู้ท่ีต้องค านึงถึงมากท่ีสุดในกระบวนการเรียนการสอน (จรัสศรี พัวจินดาเนตร, 2549 
: 100) 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คือ พื้นฐานเบื้องต้นในการรู้จักและเข้าใจคุณค่าความส าคัญของ
อดีต ด้วยการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วินิจฉัย บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล  จากหลักฐาน 
ข้อเท็จจริงท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักคิด มีเหตุผล ประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนกระจกท่ีส่องให้
เห็นสังคมมนุษย์ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ในพื้นท่ีท่ีหนึ่ง ท่ีมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สอนให้เรารู้จักตนเอง 
รวมถึงความเป็นมาของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ปลูกจิตส านึกในความเป็นชาติ รักและภาคภูมิใจใน
บรรพบุรุษท่ีก่อต้ังชาติบ้านเมือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์และเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาจจัดได้ท้ังรูปแบบ
กิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีในห้องเรียนจะ
เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สัมผัส รับรู้ เกิดประสบการณ์ตรงจากส่ิงท่ีเรียนรู้หรือก าลัง
ศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การท าโครงงานประวัติศาสตร์ การทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ถือเป็นการเรียนรู้ท่ีมีชีวิตชีวา สร้างประสบการณ์ ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เกิดเป็นการสร้างการเรียนรู้ ท่ีมีความหมายให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดความตระหนักว่า วิชาประวัติศาสตร์ 
เป็นวิชาท่ีส าคัญต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และผลของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะช่วย
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแล้ว ผู้สอนควรเน้นย้ าในรายละเอียดของทักษะทางประวัติศาสตร์  และ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
การเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล การ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีตรรกะ สมเหตุสมผล เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้จะท าให้นักเรียนไม่โน้มเอียง หรือเช่ือโดยไม่มี
หลักฐาน และสามารถแสดงเหตุผลในการเลือกเช่ือหรือปฏิบัติส่ิงนั้น ๆ ได้  

ทักษะทางประวัติศาสตร์ เป็นความสามารถ ความช านาญ ในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ 
การประเมินค่าหลักฐาน การฝึกคิดวิเคราะห์ตามบริบททางประวัติศาสตร์ คือ การต้องรู้จักบุคคล เวลา สถานท่ี 
และรู้จักเช่ือมโยงข้อมูลจากหลักฐานท่ีได้รับกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ใน
มิติประวัติศาสตร์ เน้นการต้ังค าถามตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงการน าข้อมูล หลักฐานท่ีรวบรวมได้มาเรียงต่อกัน 
ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C จึงเป็นทักษะท่ีผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
อย่างเช่ียวชาญในการใช้ความคิดท่ีเป็นกระบวนการ เป็นเหตุเป็นผล มีวิจารญาณ เปิดกว้างทางความคิดเห็น 
เพื่อสืบสอบเรื่องราวบนพื้นฐานข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ประกอบด้วยทักษะท่ีเป็นล าดับขั้นตอน 
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ได้แก่ (1) ขั้นการรู้ จักเอกสารท่ีหลากหลาย (Sourcing) หลักฐานเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการสืบค้น
ประวัติศาสตร์ กระบวนการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่าง ๆ จึงเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ส าคัญของการ
สืบค้นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นไปแล้ว ผู้สอนจึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสืบค้น
ข้อมูล วางแผนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังหลักฐานช้ันต้น คือ หลักฐานท่ีเกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้น 
ๆ หรือมีการบันทึกร่วมสมัย และหลักฐานช้ันรอง คือ งานเขียนท่ีใช้หลักฐานช้ันต้นมาศึกษาวิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็น เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีผู้เรียนอาจพบได้ใกล้ตัว เช่น 
เอกสารทางราชการ บทความในหนังสือพิมพ์ การสัมภาษณ์ ภาพถ่าย ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น (2) ขั้นการประเมินค่าของหลักฐาน (Corroboration) คือ กระบวนการ
ตรวจสอบประเมินค่าเนื้อหาและข้อมูลท่ีปรากฏจากข้อมูลภายในหลักฐานเอง เช่น การตรวจสอบ วัน เดือน ปี 
ท่ีผลิตหรือสร้างเอกสาร การตรวจสอบช่ือบุคคล สถานท่ีท่ีปรากฏ การเทียบศักราชในเอกสาร การตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือ อคติของผู้เขียน ข้อเท็จจริง การบิดเบือนข้อมูล ความหมายท่ีแท้จริง เป็นต้น การจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการประเมินค่าเนื้อหาและข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานนั้น ๆ 
โดยเฉพาะมิติความน่าเช่ือถือ อคติของผู้เขียน ข้อเท็จจริง การบิดเบือนข้อมูล ความหมายท่ีแท้จริง ถือเป็น
ขั้นตอนส าคัญท่ีผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดพิจารณาความน่าเช่ือถือ ตามตรรกะและความ
สมเหตุสมผล (3) ขั้นการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย (Contextualizing) คือ กระบวนการ
สอบทาน เปรียบเทียบเนื้อหาและข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานนั้น ๆ กับเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ 
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือความจริงทางประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุท่ีท าให้เกิด
เหตุการณ์ ความเป็นไปของเหตุการณ์ ผลของเหตุการณ์ โดยอาจจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเปรียบเทียบเอกสาร
กับหลักฐานอื่น ๆ เช่น ระหว่างหลักฐานภาพถ่าย แผนท่ีโบราณ ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบชุดข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเรื่องราวท่ีได้ศึกษาตามตรรกะความน่าเช่ือถือจากหลักฐานท่ีปรากฏ (สถาบันสังคมศึกษา ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2563 : 3 - 5)  
  สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม มีผลการจัดการเรียนการสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6           
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ค่าเฉล่ียของโรงเรียนต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนจึงควรเร่งพัฒนา (โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม, 2562 : 15) เนื่องจากสภาพการจัดการเรียนรู้ การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ ท้ังนี้มีสาเหตุจากความเข้าใจและความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ 
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ในปัจจุบันที่ยังขาดทักษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารญาณ การคิดแก้ปัญหา การตีความ การวิพากษ์ และการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยเป็น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นมาของ
ท้องถิ่น  
  ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C โดยการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  รวมท้ังการวัดและประเมินผลผู้เรียน บทบาทผู้สอนและผู้เรียน และเพื่อศึกษา
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์แบบนักประวัติศาสตร์ 
อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในการศึกษา

ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทาง

ประวัติศาสตร์ 1S2C 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัยท่ีมุ่ งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะทาง

ประวัติศาสตร์ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Research) โดยใช้แผนการทดลอง แบบ One 
Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 249) เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ การคิดแก้ปัญหา การตีความ การวิพากษ์ และการใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จ านวน 40 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้
ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C จ านวน 2 แผน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีข้ันตอนการสร้างและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษา
เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 2) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้และวิธีการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 3) เขียนกรอบแนวคิดในการเตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละขั้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 4) ด าเนินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 2 แผนการเรียนรู้ โดยใช้เวลาแผนละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 5) น าแผนการจัดการ
เรียนรู้เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกันระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจพิจารณาความถูกต้องและให้ค าแนะน า
ส่วนท่ีบกพร่องเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 6) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาการวิจัย
ก่อนน าเสนอผู้เช่ียวชาญ 7) ศึกษาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อน าเสนอผู้เช่ียวชาญส าหรับใช้
ประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 8) น า
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 2 ท่านตรวจสอบและน าคะแนนจากผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 2 ท่าน ไปหาค่าเฉล่ียของระดับความ
คิดเห็น 9) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษา และปรับกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อท่ีปรึกษาการวิจัยอีก
ครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะแก้ไข 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวัดความสามารถในการคิดตามทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เพื่อ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพ 2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแนวคิดของบลูม พร้อมท้ังศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ 3) เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 
4) สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ต้องการจริง 20 ข้อ 5) น าแบบทดสอบท่ีสร้าง
ขึ้น เสนอต่อท่ีปรึกษาการวิจัยเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน ความครอบคลุม และความเหมาะสมแล้ว
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น ามาปรับปรุงแก้ไข 6) น าแบบทดสอบท่ีแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่านตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบแต่ละข้อกับพฤติกรรมตัวชี้วัดการใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 
โดยใช้วิธีของโรวิเนลล่ี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) แล้วเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความ
ดัชนีสอดคล้องท่ีค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถึง 1.00 ไว้  7) น าแบบทดสอบท่ีผ่านการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญแล้วมาท าการวิเคราะห์ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  8) น าผลการทดสอบมาหา
คุณภาพของข้อสอบโดยการหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อแบบอิง
กลุ่มไปค านวณหาค่าความยากและอ านาจจ าแนก โดยคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยาก .20 ถึง .80 ค่าอ านาจ
จ าแนกต้ังแต่ .20 ถึง 1.00 ปรากฏว่ามีข้อสอบจ านวน 23 ข้อ จึง คัดเลือกไว้ ใช้จริงจ านวน 20 ข้อ                               
9) น าข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใช้สูตร  Kuder-Richardson (KR20) 
10) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เป็นฉบับสมบูรณ์
แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ 1S2C โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C              
2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีลักษณะ
เป็นแบบค าถามปลายปิด สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 20 ข้อ ต้องการใช้จริง 
จ านวน 15 ข้อ  4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อท่ีปรึกษาการวิจัยเพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง ความชัดเจน ความครอบคลุม และความเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  5) น าแบบสอบถามท่ีแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่านตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ความเช่ือมั่นของ
ค าถามแต่ละข้อ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) แล้วเลือก
ค าถามท่ีมีค่าความดัชนีสอดคล้องท่ีค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ถึง 1.00 ไว้  6) น าแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วมาท าการวิเคราะห์ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
7) น าผลการทดสอบความพึงพอใจมาหาคุณภาพของข้อค าถามโดยการหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ โดยวิเคราะห์ข้อค าถามรายข้อแบบอิงกลุ่มไปค านวณหาค่าความยากและอ านาจจ าแนก โดยคัดเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าความยาก .20 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ .20 ถึง 1.00 ปรากฏว่ามีข้อสอบจ านวน 17 ข้อ  
จึงคัดเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 15 ข้อ  8) น าข้อค าถามความพึงพอใจท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 15 ข้อ มาหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
9) จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 
เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1) ผู้วิจัยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบและขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 
เพื่อทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล  2) ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยท าการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 12 ช่ัวโมง  4) เมื่อด าเนินการสอนเสร็จแล้ว 
ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ตรวจผลการท าแบบทดสอบแล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้
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วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน  5) เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการทดสอบแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ตรวจผลการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจแล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลกำรวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ใน
การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ในการศึกษาประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.64/86.41 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เมื่อเรียนเสร็จส้ินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 86.41 แสดงว่าการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดต่าง ๆ ตาม
ทักษะทางประวัติศาสตร์ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ การคิดแก้ปัญหา การตีความ            
การวิพากษ์ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการและวิธีท่ีเหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 4 
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง  วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และก่อนการน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผ่านการประเมิน 
ตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านสาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของท่ีปรึกษางานวิจัยและผู้เช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ด้แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีความถูกต้องเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ 1S2C ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 4.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std.Deviation) เท่ากับ .30 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ 1S2C ท่ีมีกระบวนการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมการตั้งประเด็นค าถามเพื่อก าหนดช่ือเรื่อง
ท่ีจะศึกษา ใช้เทคนิคการต้ังค าถาม 5W1H กระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถต้ังประเด็นค าถามท่ีสนใจได้
อย่างต่อเนื่อง การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน (Sourcing) จากหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง เป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่าง ๆ จึงเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ส าคัญของการสืบค้นเรื่องราว
ท่ีเกิดขึ้นไปแล้ว จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูล วางแผนรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังหลักฐานช้ันต้น คือ หลักฐานท่ีเกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้น ๆ หรือมีการบันทึกร่วม
สมัย และหลักฐานช้ันรอง คือ งานเขียนท่ีใช้หลักฐานช้ันต้นมาศึกษาวิ เคราะห์ แสดงความคิดเห็น เกิดขึ้น
ภายหลังเหตุการณ์ ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีผู้เรียนอาจพบได้ใกล้ตัว เช่น เอกสารทางราชการ 
บทความในหนังสือพิมพ์ การสัมภาษณ์ ภาพถ่าย ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นอินเทอร์เน็ ต โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เป็นต้น การประเมินค่าของหลักฐาน (Corroboration) เป็นกระบวนการตรวจสอบประเมินค่า
เนื้อหาและข้อมูลท่ีปรากฏจากข้อมูลภายในหลักฐานเอง เช่น การตรวจสอบ วัน เดือน ปี ท่ีผลิตหรือสร้าง
เอกสาร การตรวจสอบช่ือบุคคล สถานท่ีท่ีปรากฏ การเทียบศักราชในเอกสาร การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
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อคติของผู้เขียน ข้อเท็จจริง การบิดเบือนข้อมูล ความหมายท่ีแท้จริง เป็นต้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการประเมินค่าเนื้อหาและข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานนั้น ๆ โดยเฉพาะมิติความ
น่าเช่ือถือ อคติของผู้เขียน ข้อเท็จจริง การบิดเบือนข้อมูล ความหมายท่ีแท้จริง จึงเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีนักเรียน
จะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดพิจารณาความน่าเช่ือถือ ตามตรรกะและความสมเหตุสมผล  การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย (Contextualizing) เป็นกระบวนการสอบทาน เปรียบเทียบ
เนื้อหาและข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานนั้น ๆ กับเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
หรือความจริงทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ ความเป็นไปของ
เหตุการณ์ ผลของเหตุการณ์ โดยอาจจัดกระบวนการให้นักเรียนเปรียบเทียบเอกสารกับหลักฐานอื่น ๆ เช่น 
ระหว่างหลักฐานภาพถ่าย แผนท่ีโบราณ ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบชุดข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปเรื่องราวท่ีได้
ศึกษาตามตรรกะความน่าเช่ือถือจากหลักฐานท่ีปรากฏ  

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ยืนยันได้ว่าการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ 1S2C เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอน กระบวนการอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียน ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูจะต้องรู้ว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้เดิมอย่างไรบ้าง เพื่อท่ีจะได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียนและเน้น
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่ือมโยงไปสู่เนื้อหาวิชาต่าง ๆ มีการ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น  มีการอภิปรายซักถามแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม มีการน าเสนอช้ินงาน ส่งเสริมกระบวนการคิด มีการสืบค้นรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้นักเรียนเกิดทักษะต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป

1) ควรมีการก าหนดระยะเวลาการท ากิจกรรมของนักเรียนในแต่ละกระบวนการ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถด าเนินไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าขึ้นได้ 

2) ควรมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีขนาดพอเหมาะ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้
มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มทุกคน และสามารถดูแลได้ท่ัวถึง ควรมีการก าหนดบทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม 
และหมุนเวียน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกการเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี  

3) ครูควรมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนของทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ 1S2C เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถทางความคิด
ของนักเรียน ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C 
ในช้ันเรียนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C
กับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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3) ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C
ศึกษาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพื่อให้การศึกษาค้นคว้ามีข้อมูลทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับสาระ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ และความ
ต้องการของนักเรียนได้ 
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บทความวิชาการ 
การเรียนการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนโิสมนสกิาร : เพื่อเดก็คานหามคดิแบบแยกแยะเปน็

ในรายวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายอรรถฉัตร์ รืน่อารมย์ ต าแหนง่ครูโรงเรยีนวดัคานหาม 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดท่ีถูกวิธี  คิดเป็นหรือคิดอย่างมีระเบียบ  รู้วิธีหาเหตุผล สืบสาว  แยกแยะปัญหาได้  โดยไม่เอาอุปทาน
ของตนเอาไว้จับ “โยนิโส“ แปลว่า เหตุ ต้นเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีการ “มนสิการ“ แปลว่า 
การท าในใจ การคิด การค านึง ใส่ใจ พิจารณาเมื่อรวมเป็น “โยนิโสมนสิการ“ แปลว่า การท าใจโดยหยาบคาย
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  ผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญ  ท่ีจะต้องจัดสภาพแวด สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู้  และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน  ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออก  น าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกวิธี จนสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้น าหลักการการเรียนการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ มา
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้นักเรียน
สามารถคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบได้ สามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 

การจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สุมน อมรวิวัฒน์        
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บทน ำ 
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันได้น าความเปล่ียนแปลงมาสู่ระบบเศรษฐกิจการเมือง และ

สังคมด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ความเจริญจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาท้ังทางด้านสังคม วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก 

เยาวชน และประชาชนอย่างรุนแรง ท าให้สังคมเกิดการเรียนรู้ท่ีผิดพลาด เกิดกระแสดงเน้นไปให้ความส าคัญ

ทางด้านวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ (กรมการศาสนา , 2550: 142) ข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรม ตลอดจน

แนวความคิดต่าง ๆ จึงถ่ายทอดสู่คนไทยได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน สังคมไทยท่ีเคยมีความเอื้ออาทร เศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวเกษตรกรรมเริ่มเปล่ียนไป หากไม่มีการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด คิดไม่เป็น อาจท าให้

เยาวชนหรือผู้ใหญ่ในอนาคตขาดทักษะการคิด ตกเป็นเหยื่อของสังคม เหยื่อของเศรษฐกิจ เหยื่อของการ

เปล่ียนแปลงหากตามการเปล่ียนแปลงท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ทัน ก็จะอยู่รอดในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิตอล

ได้ยาก (สมบัติ การจนารักพงศ์, 2549: 1) ท้ังนี้มีผู้ให้ค านิยามเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คือ เพ็ชพิชชา  มั่นคง (2555) กล่าวว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นอีกวิชาหนึ่งท่ีพยายาม

พัฒนาประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยให้ผู้ศึกษาคิดค้นด้วยตัวเอง จากเนื้อหาวิชาต่างๆ เช่น 

พระพุทธศาสนา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง เป็นต้น รวมไปถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีมีการเน้นใน

ระดับประถมศึกษา มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2551 ท่ีว่า

ด้วยมาตรฐานท่ี ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร

ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต

อย่างมีดุลยภาพมาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

การสอนวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่ของนักเรียนจะเน้นเนื้อหาในการอธิบายเป็นส าคัญท าให้นักเรียน

อาจจะจ าข้อมูลท่ีสอนต่าง ๆ ได้อย่างไม่ครบถ้วน ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ าลง 

วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นการอธิบายโดยการแยกแยะส่วนประกอบของเนื้อหาท่ี

ส าคัญอธิบายอย่างละเอียดครบถ้วน จะท าให้นักเรียนจดจ ารายละเอียดของเนื้อหาได้มากขึ้น ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีผู้ท าการวิจัยเกี่ยวการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ตัวอย่างเช่น ฉันทนา กล่อมจิต 

(2552) ได้ท าการวิจัยโดยใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าเด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มมากกว่าการสอนแบบปกติ ด้วยสาเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้

น าวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการท่ีเรียกว่า “การสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ” มาใช้สอนเพื่อให้จะให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีขึ้น โดยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนวัดคานหาม  
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดคานหาม ท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบการสร้าง

ศรัทธาโยนิโสมนสิการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดคานหาม 

หลักการ 
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะต้องจัดสภาพแวด 

สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายเน้นให้ผู้สอนและผู้เรียน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออก น าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกวิธี จนสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม  
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้         

1. ข้ันน า (เสริมสร้างปัญญา)
1.1 จัดบรรยากาศในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีลักษณะ มีความสงบใกล้ชิดธรรมชาติ 

ให้ผู้เรียนได้สัมผัสส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้สัมผัสส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติใช้แหล่งวิทยากรใน
ชุมชน ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงสภาพช้ันเรียน แปลกใหม่ไม่จ าเจ บริเวณห้องเรียน โรงเรียนสะอาดมี
ระเบียบเรียนร้อย สร้างบรรยากาศท่ีชวนให้สบายใจไม่มีการข่มขู่บังคับ 

1.2  สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอนต้องปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน คือต้อง
มีส ารวมกาย น่าเช่ือถือศรัทธา สง่า สะอาด แจ่มใส มีความรู้มีคุณธรรม ส่ังสอนผู้เรียนด้วยความรักและเป็นที่
พึ่งของผู้เรียนอย่างแท้จริง        

1.3 ผู้สอนน าเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ เช่นใช้วิธีตรวจสอบความคิดและความสามารถของผู้เรียน 
ก่อนสอน เป็นการเสริมแรงเร้าให้เกิดความมานะ พากเพียร ใส่ส่ือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ        

2. ข้ันสอน
1. ผู้สอนเสนอปัญหาท่ีเป็นสาระส าคัญของบทเรียนโดยใช้วิธีน าเสนอท่ีหลากหลายและท้าทาย

ความคิด 
2. ผู้สอนแนะน าแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล โดยการท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมเร้าให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิธีต่าง ๆ เช่นใช้ค าถามอย่างเหมาะสมเพื่อเร้าให้เกิด

ความคิด 
5. ให้ผู้เรียนฝึกการสรุปประเด็นของข้อมูล เพื่อหาทางเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยการฝึกกระบวนการ

ท างานเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
6. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจการลงมติร่วมกันภายในกลุ่ม
7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์การเลือกให้ตรงกับแผนและบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบ
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3. ข้ันสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตวิธี ปฏิบัติ ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสอบถามข้อสงสัย
3. ครูละนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้ เช่น ใช้การอภิปรายกลุ่ม และสรุปสาระส าคัญ
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้
4. ข้อดีและข้อจ ากัดในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
ข้อดี 

1. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดปัญญาด้วยตนเอง
3. เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
4. ฝึกความเป็นประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นเหตุผล และเสริมสร้างปัญญาให้กับ

ผู้เรียน โดยการจัดล าดับการฝึกคิด โดยใช้หลักการช้ันสูง 
ข้อจ ากัด 

1. ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนรูอย่างลึกซึ้ง
2. ผู้สอนต้องมีศรัทธา และมีความเป็นกัลยาณมิตรสูงการสอนในลักษณะนี้จะเป็นการฝึก

ผู้เรียนให้รู้จักคิดเกิดความคิดสร้างสรรค์สามรถน าไปแก้บัญหาประจ าวันได้ส่วนครูผู้สอนก็จะเป็นผู้มีความเป็น
กันเอง ใจดีมี เมตตา โอบอ้อมอารี เกิดความ ผูกพัน และสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สมควร
และเหมาะอย่างมากในแนวการจัดการเรียนรู้ของไทยท่ีเน้นให้เด็กเป็นคนดีเก่งและมีความสุข 
การสอนโดยสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ 

การศึกษาโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการเรียนรู้แนวหนึง่จากหลายๆ แนวที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงวาง เป็นวิธีการท่ีสามารถอธิบายด้วยภาษาทางการศึกษาสมัยใหม่ว่า มีลักษณะบูรณาการ
ของหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการแนะแนว และหลักการสอน อย่างผสมกลมกลืน ได้สัดส่วนสมดุลกัน 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ นอกจากนั้นในแต่ละองค์ประกอบและขั้นตอนใน
การสอนท่ีสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ยังมีหลักการย่อยๆขยายความ ซึ่งครูสมัยปัจจุบันน่าจะยึดถือและ
น ามาประพฤติปฏิบัติให้สมกับเราได้ดวงแก้วอันล้าค่าทาง ”การศึกษา” นี้อยู่ในมือ 

314

https://blog.eduzones.com/Chayapa/141016
https://blog.eduzones.com/Chayapa/141016


 

การเรียนการสอนท่ีเริ่มต้นด้วยการสร้างศรัทธา คือการท่ีสถานศึกษาต้องค านึงถึงการจัดปัจจัย
ภายนอกท่ีเหนี่ยวโน้ม ส่งเสริม ชักจูงและปลุกเร้าให้เกิดความเช่ือถือและเช่ือมั่นในตัวครูผู้สอน สาระท่ีเรียน
และวิธีการเรียนว่าจะบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ท่ีศึกษาเล่าเรียน การสร้างศรัทธาจึงเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีฉันทะ มีแรงจูงใจใฝ่รู้ ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยภายนอกนี้ได้เป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ 

1. บรรยากาศในชั้นเรียน สภาพของส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีดีมีคุณลักษณะ 4
ประการ คือ 1. ความสงบ 2. ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ 3. ความแปลกใหม่และเปล่ียนแปลงไม่จ าเจ 
และ 4. ความสะอาด มีระเบียบเรียบง่าย  

2. การสอนให้เกิดโยนิโสมนสิการ ศรัทธานั้นเป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งจะต้องก ากับด้วยวิธีการแห่ง
ปัญญาจึงจะเกิดสัมมาทิฐิ สัมมาญาณ และสัมมาวิมุตติได้ศรัทธาจึงเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและน าทาง แต่
ปัจจัยภายในคือวิธีการแห่งปัญญานั้นเป็นวธิีการศึกษาฝึกอบรมที่แท้และส าคัญท่ีสุด ดังจะเห็นได้จากการท่ี
พระพุทธเจ้าได้ทรงเน้นหลักของการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) และได้ทรงใช้วิธีสอนให้คิดถึงถึง 10 วิธี
คือ คิดแบบสืบสาวหาสาเหตุปัจจัย คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบแก้ปัญหา 
คิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมาย คิดมองคุณโทษและทางออก คิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม คิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม คิดตามสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน และคิดจ าแนกแยกแยะให้ครบทุกแง่ทุกมุม 
ในการเสนอแนวทางการประยุกต์พุทธวิธีการสอนมาใช้ในการสอนในปัจจุบัน ตามหลักการสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการนั้น มี 3 แนวทาง ดังนี้ คือ 

การประยุกต์การสอนตามวิธีการของพระพุทธเจ้า 
 การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ มีวิธีการดังต่อไปนี้ คือ 

หลักการ 
ครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีสามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาท่ีจะ

เรียนรู้ และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคาย นาไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง การสอนโดยสร้างศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการนี้ ใช้สอนได้ทุกระดับการศึกษา มุ้งเน้นให้ครูเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ ครูและศิษย์มี
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ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และศิษย์ได้มีโอกาสคิดแสดงออก ปฏิบัติอย่างถูกวิธี จนสามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
ขั้นตอนการสอน 

1. ขั้นน า การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียน และบทเรียน
1.1 การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม 
1.1.1 เหมาะกับระดับของช้ันเรียน เช่น การจัดชันเรียนในระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ย่อมมีความแตกต่างกันในแง่ของอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ การตบแต่งและอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

1.1.2 เหมาะกับวัยและภูมิหลังของผู้เรียน บรรยากาศของช้ันเรียน สาหรับเด็กเล็กๆ อาจมีความร่า
เริง สนุกสนานมีเสียงเพลงดนตรีประกอบเป็นต้น สวนช้ันเรียนสาหรับนิสิตนักศึกษา พระภิกษุสามเณร
เกษตรกรฯลฯก็ย่อมมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีแตกต่างกันไปด้วย 

1.1.3 เหมาะสมกับวิธีการสอน บรรยากาศและสภาพช้ันเรียนท่ีสอนโดยวิธีการบรรยาย การสาธิต 
การทดลอง การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น 

การประยุกต์การสอนโดยให้สอดคล้องกับวิธีการสมัยใหม่ 
ปัจจุบันนี้ได้มีการนาทฤษฎีการสอนของนักการศึกษาต่างประเทศมาประยุกต์ใช้หลายวิธีการด้วยกัน 

เช่น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสร้างความคิดรวบยอดเป็นต้น ในท่ีนี้ใคร่ขอเสนอตัวอย่างการประยุกต์
เพียงวิธีการเดียว คือวิธีการสอนเพื่อความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอด เป็นความคิดและความเข้าใจท่ีเกิดขึ้น
จากการรับรู้และประสบการณ์ ซึ่งทาให้บุคคลสามารถใช้เหคุผลและวิธีการต่างๆมาจ าแนก สัมพันธ์ รวบรวม 
และสรุปเป็นรูปลักษณ์ของสาระและแนวทางของการปฏิบัติ รวมถึงการรับรู้อันจักเกิดจากการปฏิบัตินั้น 
ความคิดรวบยอดจึงเป็นพื้นฐานของเจตคติและนาไปสูพฤติกรรมของบุคคล กระบวนการสอนเพื่อสร้าง
ความคิดรวบยอดประยุกต์จากแนวการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการท่ีครูและ
นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมขั้นน า 
1. การเตรียมบรรยากาศในช้ันเรียนและการสร้างศรัทธา

1.1 จัดสภาพห้องเรียนให้สงบสะอาดและมีบรรยากาศทางวิชาการ 
1.2 สร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
1.3 เร้าความสนใจของนักเรียน 
1.4 เสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาและตัวอย่าง 
1.5 การเสนอแหล่งข้อมูลท้ังท่ีมีอยู่ภายในช้ันเรียน โรงเรียน และแหล่งวิทยาการในชุมชน 

กิจกรรมขั้นสอนเพือ่สร้างความคิดรวบยอด การแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้และหลักการ 
1.1 ฝึกวิธีการรวบรวมความรู้โดยสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะภาษา ฯลฯ 
1.2 ประมวลข้อมูล จัดประเด็นหมวดหมู่ของข้อมูลการวิเคราะห์และตัดสินในการนักเรียนจะ

วิเคราะห์ เลือกและตัดสินใจได้นั้น ครูและนักเรียนต้องร่วมกนัทากิจกรรมต่างท่ีจะนาไปสู่การเลือกและการ
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ตัดสินใจ เช่นการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษากรณีตัวอย่างสถานการณ์จาลอง การวิเคราะห์
ข้อมูล การอภิปราย การฟังวิทยากร การทดลองปฏิบัติ แล้วนาหลักการมาวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นโดยการจ าแนก 
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ ประโยชน์และโทษ ตามเหตุและผล 

หลังจากการท่ีได้ทาการวิเคราะห์ เลือก และตัดสินลักษณะเฉพาะ ความสัมพันธ์ และเหตุผลแล้วครู
และนักเรียนร่วมกนัสรุปเป็นความคิดรวบยอด 

1.1 รูปลักษณ์ 
1.2 คุณสมบัติ 
1.3 ความหมายและสาระส าคัญ 
1.4 เหตุผลอันเป็นคุณและโทษ 
1.5 การย้ าทวนความคิดรวบยอด 
ครูจัดกิจกรรมย้ าทวนความคิดรวบยอด เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ เกิดความม่นใจพิสูจน์สรุปได้ดี

ยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถ 
1.1 เช่ือมโยงกับความคิดรวบยอดเดิมท่ีเกี่ยวข้องกัน 
1.2 คิดหาเหตุผล และยกตัวอย่างตามประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ได้ 
1.3 แสดงออกซึ่งเจตคติและเสนอแนวปฏิบัติตนตามความคิดรวบยอดท่ีสรุปได้ 
กิจกรรมขั้นปฏิบัติและประเมินผล 
นักเรียนนาความคิดรวบยอดไปปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ปรับความคิดรวบยอดท่ีสรุปได้ให้สอดคล้องกับตนเอง กาลเทศะ บุคคล ชุมชน สภาพการณ์ใน

ชีวิตจริง 
1.2 แสวงหาปฏิบัติท่ีเหมาะสมหลายๆวิธี 
1.3 ปฏิบัติตามความคิดรวบยอดและแนวทางนั้นๆอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ถูกต้องกับหลักธรรม 

ประเพณีค่านิยม กฎหมาย และระเบียบแบแผน 
ประเมินผลการปฏิบัติโดย 
1.1 วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้น 
1.2 วิเคราะห์ผลและประเมินตนเอง 
1.3 รับฟังการประเมินโดยผู้อื่น 
1.4 ปรับปรุงตนเอง 

ผลการประเมินผล 

1) ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงจำกแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ

การทดสอบท่ี (t-test) ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่า t เท่ากับ 24.012 กับ 31.394 และ ค่า sig ผลการทดสอบมีนัยส าคัญ 

มีค่า .000 ระดับความมีนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95%) แสดงว่าคะแนนจาก

แบบทดสอบของนักเรียนหลังจากได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธา 

โยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่า t เท่ากับ 26.626 และ 32.621 ค่า sig ผลการทดสอบมีนัยส าคัญมีค่า .000

ระดับความมีนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ คือ .05 (ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95%) แสดงว่าคะแนนจากแบบทดสอบ

ของนักเรียนหลังจากได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ 

สูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การทดสอบ 

ค่าสถิติ 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉล่ีย S.D. t Sig 

(2-tail) 

ก่อนการเรียนรู้  30 10 5.20 1.186 24.012 .000 

หลังเรียนการเรียนรู้  30 10 7.83 1.367 31.394 .000 

การทดสอบ 

ค่าสถิติ 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉล่ีย S.D. t Sig 

(2-tail) 

ก่อนการเรียนรู ้ 30 10 4.93 1.015 26.626 .000 

หลังเรียนการเรียนรู ้ 30 10 7.83 1.315 32.621 .000 
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สรุปและเสนอแนะ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ 

โรงเรียนวัดคานหาม ท าการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน โดยมีข้ันตอนวิธีการด าเนินงาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น กว่าก่อนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ แสดงถึง
คะแนนจากแบบทดสอบของนักเรียนหลังจากได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธา
โยนิโสมนสิการ สูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ ในการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์  

ท่ีดีขึ้น เมื่อใช้วิธีการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ แล้วพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนท่ีดีกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อ
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 
2.84 อยู่ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 3) ความ
พึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ : สื่อการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT 
This research is an experimental research aiming to 1) develop science 

learning media on living things and environment. For Grade 5 students 2) Study 
the learning achievement with science learning materials on living things and 
environment. For students in grade 5 3) To study the satisfaction of students 
from using science learning materials on living things and the environment. 
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For students in grade 5 by the sample group used in this research. There were 
30 students in grade 5 of academic year 2021, using a simple random sampling 
method. The research instruments consisted of: Quality assessment form for 
learning materials achievement test and satisfaction questionnaire. The results 
showed that 1) science learning media on living things and environment. For 
grade 5 students, the mean was 2.84 at a high level. 2) The students' academic 
achievement after studying. with science learning materials on living things 
and the environment higher than before at the .05 level and 3) the students' 
satisfaction from the use of science learning materials on living things and the 
environment. For grade 5 students, the average was 3.94 at a high level. 

Keywords : Learning materials, Science 

บทนำ 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุด ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน และ
พัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสาร
และความร่วมมือ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ 
ทักษะด้านสื่อ ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส ทำให้ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในระบบ
ออนไลน์ สิ ่งสำคัญที่สุด คือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ที ่จะเกิดกับผู ้ เร ียนเป็นอันดับแรก 
(Siripattrachai P, 2013) รวมทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของ
คนเราเป็นอย่างมาก ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

แนวทางที ่น ่าสนใจและนำมาใช้ คือ การใช้บทเรียนคอม พิวเตอร์ช ่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction) บทเร ียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนสามารถรวบรวม
ลักษณะและคุณภาพของสื ่อหลายชนิดไว ้ในตัวเอง อาทิเช ่น เส ียง สไลด์ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื ่อนไหว ภาพกราฟิก ลายเส้น เป็นต้น ทำให้การสอนเนื ้อหาความรู ้แก่ผู ้เรียน
สามารถทำได้หลายรูปแบบ ทำให้การจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
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ในการเรียนให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
และสนับสนุนการเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง เรียนรู้ได้อย่างอิสระไม่ต้องวิตกกังวลต่อความรู้สึกของคนอื่น ๆ จึงมี ความ
สบายใจในการเรียน สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการไม่ต้องกำหนดเวลาตายตัว 
และผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับทันที เพ่ือย้ำความเข้าใจและการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนของการจำในระยะยาว 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู ้ เรื ่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม PowerPoint  สำหรับใช้ในการจัดเรียนรู้ใน
หัวข้อเรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้ประกอบการเรยีน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน มี
ความสนใจในเนื้อหา ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนวัดคานหาม   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ เนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2654

ใช้สอนระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองด้วยตนเอง 
4. ตัวแปรที่ศึกษา

4.1  ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ส ื ่อการเร ียนร ู ้ เร ื ่อง ส ิ ่งมี ช ีว ิตและ
สิ่งแวดล้อม  

4.2  ตัวแปรตาม คือ 1) คุณภาพของสื ่อการเร ียนรู ้ เร ื ่อง สิ ่งมีช ีว ิตและ
สิ่งแวดล้อม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื ่อการเรียนรู้ เรื ่อง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ของการวิจัย 
1. สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
2. สื่อการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. สื่อการเรียนรู้สร้างความกระตือรือร้น ความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้ เรื ่อง 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ มีรูปแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน
และหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน 30 คน  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
1. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.1  วิเคราะห์เป้าหมายของสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ และ 

กำหนดจุดประสงค์ และวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ 
1.2  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้

ที่วิเคราะห์ไว้ 
1.3  กำหนดรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ ออกแบบสื่อในลักษณะของคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน โดยใช้ผ่านโปรแกรม PowerPoint 
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1.4  ร่างแบบของสื่อการเรียนรู้ 

 
ภาพ 1 การออกแบบสื่อโดยใช้โปรแกรม PowerPoint 

1.5  สร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีชื่อสื่อว่า “ท่อง
โลกกว้างกับต้นข้าว ต้นน้ำ” โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(ก) ออกแบบตัวละคร ฉาก    (ข) เขียนบทสนทนา 

   (ค) ความรู้เพิ่มเติม   (ง) เชื่อมโยงหลายมิติในโปรแกรม 
ภาพ 2 ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนรู้ 

1.6  เขียนคู่มือการใช้งาน 
1.7  เตรียมนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

การเชื่อมโยงหลายมิติใน PowerPoint เพ่ือเชื่อมโยงไปสไลด์
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2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
2.1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดรูปแบบ

ประเมินของสื่อการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
2.2  กำหนดรูปแบบและสร้างแบบประเมิน ซึ่งแบบประเมินคุณภาพของสื่อ

การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบประเมิน 3 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert อ้างใน Silanoi, 2018) จำนวน 13 ข้อ แบ่งเป็นการ
ประเมินคุณภาพใน 3 ด้าน คือ 1) คำชี้แจงการใช้สื ่อ จำนวน 3 ข้อ 2) 
เน ื ้อหาความร ู ้ภายในส ื ่อ จำนวน 5 ข ้อ 3) องค ์ประกอบส ื ่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ข้อ โดยความหมายของการประเมิน
คุณภาพที่สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1.00 – 1.49 (ปรับปรุง) 1.50 - 
2.49 (พอใช้) 2.50 – 3.00 (ดี)  

2.3  นำแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
ตามคำแนะนำ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ สำหรับทดสอบก่อนและหลังสิ ้นสุด
กระบวนการทดลอง ซึ่งมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
3.1  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบและกระบวนการในการวัดผล หลักการเขียน

แบบทดสอบ 
3.2  วิเคราะห์เนื ้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 และสร้าง

แบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ในหัวข้อเรื ่องสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความสอดคล้องกับผล
การเรียน 

3.4  นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ นำผลของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และค่าที่ได้ต้องมีค่าระหวาง 0.67 – 1.00 

 ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อการ
เรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  เป็น
ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ที่จัดทำไว้ 
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2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยสื่อการ
เรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

3. เมื ่อเสร็จสิ ้นการจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ ่งเป็น
แบบทดสอบฉบับเดิม 

4. นำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ เปรียบเทียบการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for 
Dependent Sample) 

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

1. ศึกษาเอกสาร และการวิจัยที่เก่ียวข้องและรูปแบบการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจ  

2. กำหนดรูปแบบแบบสอบถาม หัวข้อหลักและรายละเอียดของแบบสอบถาม 
3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และสื่อการ

เรียนรู้ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) เนื้อหา จำนวน 3 
ข้อ 2) การนำเสนอสื่อ จำนวน 4 ข้อ 3) กิจกรรม จำนวน 3 ข้อ โดยความหมาย
ของแบบสอบถามที่สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 1.00 – 1.49 (น้อยที่สุด) 
1.50 - 2.49 (น้อย) 2.50 – 3.49 (ปานกลาง) 3.50 - 4.49 (มาก) 4.50 – 5.00 
(มากที่สุด) 

4. นำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับจุดประสงค์ นำผลของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
และค่าที่ได้ต้องมีค่าระหวาง 0.67 – 1.00 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  โดยมีวิธีเกบ็รวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย เป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดคานหาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน  

2. ทำการทดสอบก่อนเรียน กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื ่อการเรียนรู้ เรื ่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ ทำการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดิม 

5. นำคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-
test for Dependent Sample) 

6. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ ์

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตาราง 1  ผลประเมินคุณภาพท้ัง 3 ด้าน ของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน 

ด้านที่ประเมิน x̅ S.D. สรุปผล 
1. คำชี้แจงการใช้สื่อ 2.67 0.58 ดี 
2. เนื้อหาความรู้ภายในสื่อ 3.00 0.00 ดี 
3. องค์ประกอบสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2.80 0.45 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกด้าน 2.85 0.38 ด ี

 จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เรื ่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คำชี้แจงการใช้สื่อ เนื้อหาความรู้ในสื่อ และองค์ประกอบสื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 2.84) จากคะแนนเต็ม 3.00 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช่สื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การทดสอบ จำนวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 4.70 47.00 0.95 

9.81 .000 
หลังเรียน 30 8.50 85.00 0.97 

* ระดับนัยสำคัญ .05 df = 29  
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 จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียน 
เท่ากับ 4.70 คะแนน และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียน 
เท่ากับ 8.50 คะแนน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื ่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ .05 
 

3. ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื ่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตาราง 3 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. สรุปผล 
1. ด้านเนื้อหา    

1. เนื้อหามีความชัดเจนครบถ้วน 4.10 0.83 มาก 
2. เนื้อหาทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน 3.70 0.78 มาก 
3. คำอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.70 0.64 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.83 0.75 มาก 
2. ด้านการนำเสนอสื่อ    

4. งานที่นำเสนอในสื่อมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.10 0.70 มาก 
5. คุณภาพของเสียงประกอบมีความชัดเจนเข้าใขง่าย 4.20 0.87 มาก 
6. รูปแบบตัวอักษร ขนาด และสี มีความชัดเจนอ่าน

ง่าย 
3.90 

0.83 
มาก 

7. สื่อมีความน่าสนใจ 4.20 0.75 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.10 0.79 มาก 
3. ด้านกิจกรรม    

8. สื่อใช้งานง่ายไม่สับสน 3.70 0.78 มาก 
9. สื่อสามารถเรียนรู้ในทุกเวลา 4.00 0.89 มาก 
10. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อสื่อ 4.00 0.77 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.90 0.82 มาก 
เฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.94 0.78 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 ด้านที่มีความ
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พึงพอใจสูงคือ ด้านการนำเสนอสื่อ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 
 

สรุปผลการวิจัย  
1. การสร้างและหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชิวิตและสิ่งแวดล้อม จาก

ผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินคุณภาพสื่อทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คำชี้แจงการใช้สื่อ 
เนื้อหาความรู้ภายในสื่อ และองค์ประกอบสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่า 2.85 จากคะแนนเต็ม 3.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ซึ่งพิจารณาเทียบเกณฑ์จะอยู่ในระดับดี ซึ่งสื่อการเรียนรู้
ที ่พัฒนาขึ ้นสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื ่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ ่งแวดล้อม ได้อย่างมีคุณภาพ เนื ่องจากสื ่อการเร ียนรู ้น ี ้ เป็นสื ่อประเภท
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งผู ้เรียนสามารถนำไปเรียน และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่องและหลังการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 
4.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และหลังจากการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนที่ค่าเท่ากับ 8.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แสดง
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วสื่อการเรียนรู้ร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระกับ .05 เป็นไป
ตามสมติฐานที ่ต ั ้งไว ้ ซ ึ ่งสอดคล้องกับการวิจ ัยของ Khunsungwan (2011) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 ด้านที่มีความพึงพอใจสูงคือ ด้านการ
นำเสนอสื่อ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.90 และด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ช่วยกระตุ้น
ให้นกัเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนาน สามารถทำความเข้าใจ
ในเนื ้อหาได้ง่าย อีกทั ้งยังช่วยจดจำความรู ้ได้ ซึ ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
Khunsungwan (2011) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความคงทนในการจำ
หลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. สื่อการเรียนรู้ ควรมีภาพประกอบที่ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกับขั้นตอนการใช้ 
2. การจัดกาเรียนรู้ในชั้นเรียน ผู้สอนควรเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้าน

ความรู้ความเข้าใจรูปแบบการสอน การใช้สื่อการสอน เนื้อหาบทเรียนที่จะใช้
สอนเตรียมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดการดําเนินการจัดการเรียนรู้ 

3. ผู้สอนควรเอาใจใส่และใส่ใจ ให้คําปรึกษาแนะนํา และคอยสังเกตผู้เรียนขณะ
ทําการทดลอง เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาการหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุรีย์พร  ถึงสุข 
  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนวัดเขาวง 
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง
จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ท้องถิ ่น โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 ก่อนและหลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้าน และ 
2.2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการท้องถิ่น การวิจัยดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น 
เรื่องจันเสนบ้านฉัน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนจำนวน21 คน ครู จำนวน 10 และผู้ปกครอง
นักเรียนจำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และ 2) 
ศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านโคกกร่าง จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน ที่มี

ความเหมาะสมระดับมากที่สุด (x̅ = 4.93, S.D.= 0.18) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากระหว่าง 0.40 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 - 0.80 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.58 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติ dependent t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  หน่วยการเรียนรู ้บูรณาการท้องถิ ่น เรื ่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการ
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เรียนรู้ กำหนดการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยหน่วย
การเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสน
บ้านฉัน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณา
การท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
คำสำคัญ: หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 

บทนำ 
ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผล

ให้สังคมได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าง
บุคคลที่ต้องพบปะกันในสังคมโดยสามารถเชื่อมโยงถึงกันในลักษณะไร้พรมแดน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าง
ยิ่งในชีวิตประจำวัย ด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและการประกอบ
อาชีพ รวมถึงการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์
ของชุมชนโลก ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจ ได้ง่ายและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนนิชีวิต
ที่กว้างข้ึน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2552: 1)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ให้ความสำคัญต่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการศึกษาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 7 
มาตรา 24 มาตรา 25 สรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รู ้จ ักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั ้งสนับสนุนส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู ้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2547) 
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การจัดการเรียนรู้นั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงนเรนทร์ แก้วใหญ่ (2559: 121) ได้กล่าวไว้ว่าแหล่ง

เรียนรู้จะช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวในท้องถิ่นหรือความรู้ท้องถิ่นสู่ความรู้สากล พัฒนาคุณลักษณะและ
ความคิดความเข้าใจในคุณค่าของชุมชนสอดคล้องกับ รุจิรา กิตติวงศ์ตระกูล (2556: 80) ที่กล่าวว่า
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทำให้ผู้เรียนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองที่อาศัยอยู่ และยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องการอนุรักษ์ท้องถิ่น 
ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความรัก ความหวงแหนในท้องถิ่นของตน  

ตามที่กระทรวงศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัด
การศึกษามากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เพ่ือ
นำไปใช้พัฒนาผู้เรียนและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาคือการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:14)การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่จะดำเนินการตามกรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น ขั้นตอนการออกแบบ และตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ขั้นตอนการนำหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้ ขั้นตอนการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น
(Saylor & Alexander, 1974:68อ้างถึงใน สุธาทิพย์งามนิล,2560) และสงัด อุทรานันท์(2538 : 6) 
มุ่งพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนำเอาทรัพยากรในท้องถิ่นรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื ่อให้ผู ้เรียนเกิดความรักความหวงแหนและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงพัฒนาหน่วย
การเรียนให้สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย พบว่า สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ของโรงเรียนบ้านโคกกร่าง มาตรฐาน 5.1 
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  นั้นสามารถนำแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ได้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในบริเวณชุมชนบ้านจันเสน มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ หาก
ผู้เรียนได้รู้ประวัติของท้องถิ่นตนเอง ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้ถึง
คุณงามความดีของบรรพบุรุษ และเป็นบทเรียนที่มีค่า (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2556)เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นความสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่มีลักษณะสอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านโคกกร่าง ให้สูงขึ้น และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน 

แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยการเรียนรู้ถือเป็น

หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญบ่งบอกถึงเนื้อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผล
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียน จุดมุ่งหมายการสอน 
(Good, 1973: 157) และยังเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้เรื ่องราวท้องถิ่นของตน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ (กาญจนา คุณารักษ์ , 2540: 18) ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้จึงอาศัย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น ตาม
แนวคิดของ(Saylor & Alexander, 1974:68 อ้างถึงใน สุธาทิพย์ งามนิล,2560) มี 4 ขั้นตอน คือ 1. 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  2. ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพหน่วยการ
เรียนรู้ 3. นำหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ 4. การประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการท้องถิ่นประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ 
กำหนดการสอน กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553: 62) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียนเห็นความสำคัญในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเนื้อหาสอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเองตามความต้องการของผู้เรียน ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น (เอื้อวริน สูจิวัฒนารัตน์. 2552) ผู้วิจัยจึงนำแนวคิดทฤษฎีมากำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ใช้กระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและตรวจสอบคุณภาพหน่วย

แนวคิด/ทฤษฎี ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสน
บ้านฉัน 
 

หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหลักสูตรที่
บ่งบอกถึงเนื้อหา สาระ กิจกรรมการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล ตามกระบวนการพัฒนาหน่วยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการโดยใช้แบบสอบความต้องการของผู้เรียน
และมีขั้นตอนพัฒนาหน่วย ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
2. ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ 
3. นำหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ 
4. การประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
(Saylor & Alexander, 1974:68 อ้างถึงใน สุธาทิพย์ 
งามนิล,2560) 
ความพึงพอใจจากการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของตนเอง 
คือ ความรู้สึกของมนุษย์ ความรู้สึกในทางบวกเม่ือเกิดขึ้น
แล้วทำให้มีความสุข พอใจในสิ่งนั้นและความรู้สึกในทาง
ลบเมื่อไม่มีความสุข ไม่พอใจกับสิ่งนั้น Shelly (1975 : 
29) 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

ความพึงพอใจ 
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การเรียนรู้ โดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และให้
ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ ขั ้นตอนที่ 3 การนำหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนศูนย์คุณภาพการศึกษาตาคลี 3 

(พรหมจริยคุณ) อำเภอเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 23 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 176 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคก

กร่าง อำเภอเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับ

นักเรียน ครูและผู้ปกครอง จำนวน 3 ฉบับ โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผลการหาคุณภาพมีความ
สอดคล้อง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ 

2. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6จำนวน 1 หน่วย รวม 12 ชั่วโมง โดยมีองค์ประกอบของหน่วย ดังนี้ 1) ชื่อหน่วย 2) มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 3) สาระการเรียนรู้4) กำหนดการสอน 5)กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
และ 7) การวัดและประเมินผล ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 
มีความเหมาะสมมากที่สุด  

3. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสนบ้าน
ฉัน จำนวน 3 แผน รวม 12 ชั่วโมงโดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้1) ชื่อเรื่อง 2)
เวลาในการจัดกิจกรรม 3)มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด4) สาระสำคัญ5)จุดประสงค์การเรียนรู้6) สาระ
การเรียนรู้ 7)กิจกรรมการเรียนรู้ 8) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 9) การวัดและประเมินผลโดยผลการประเมิน
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ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.18พบว่าผลการหาคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย ชนิด
เลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าความสอดคล้อง 1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.40-0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ สูตร 
KR-20 (Kuder Richardson) เท่ากับ 0.58  
 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่มีต่อการเรียนด้วยหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสนบ้านฉันจำนวน 1 ฉบับ โดยมีด้านการประเมิน ดังนี้  1) ด้าน
เนื้อหาที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อ
การเรียนการสอน 4) ด้านการวัดและประเมินผล 5) ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งแบบประเมินที่
สร้างข้ึนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง 1.00 และมีค่าความ

เชื่อมั่น (∝-Coefficient) เท่ากับ 0.79 
การรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับความ

ต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้จากครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหน่วย 

2. ผู้วิจัยสร้างหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนกลุ่ม
ศูนย์การศึกษาตาคลี 3 (พรหมจริยคุณ) ได้แก่โรงเรียนวัดเขาฝา โรงเรียนบ้านดงมัน และโรงเรียนวัด
เขาวง สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 30 คน 

3. ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกผลการ
ทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน และดำเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ รวม
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง  

4. หลังจากดำเนินการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน และประเมินความพึง
พอใจกับกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามความต้องการ เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( X  = 4.93, S.D.= 0.18) ประเมินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ พบว่า
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดปรากฏผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการประเมินความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
X  SD ระดับความ

เหมาะสม 
1. ชื่อหน่วยชัดเจน กะทัดรัด ครอบคลุมเนื้อหา และน่าสนใจ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2. องค์ประกอบของหน่วยครบถ้วน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสม 

5.00 0.00  
มากที่สุด 

4. สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

5.00 0.00 
มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ 

5.00 0.0 
มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมในการพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้
และได้ฝึกทักษะต่าง ๆ 

4.67 0.58 
มากที่สุด 

7. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้มีสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

5.00 0.00 
มากที่สุด 

10. หน่วยการเรียนรู้สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.93 0.18 มากที่สุด 
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ตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉันของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
dependent t-test ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่มีต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการท้องถิ ่นเรื ่อง จันเสนบ้านฉัน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 5 
คะแนนเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที ่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนและหลั งเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสนบ้านฉัน 

 

การทดสอบ n X  S.D. Sum of Negative Ranks Sig. (2-tailed) 

ก่อนเรียน 21 14.76 1.67 .00 .000 

หลังเรียน 21 21.00 2.30 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , P(.05,.21)  = 58 
 
    จากตารางที่ 2  พบว่า การทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.30 เมื่อนำไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้
บูรณษการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วย
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน 
ข้อ ด้านพิจารณา 

X
ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น       4.82   มากที่สุด 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       4.75        มากที่สุด 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน  4.74   มากที่สุด 
4. ด้านการวัดและประเมินผล       4.69   มากที่สุด 
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  4.79    มากที่สุด    

จากตารางที่  3 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสนบ้านฉันในระดับมากท่ีสุด  ในด้านเนื้อหาที่เรียน
ด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น ( X = 4.82) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการวัดและ
ประเมินผล ( X = 4.69)   

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จันเสนบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้เหมาะสม คือ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กำหนดการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การประเมินผลการสร้างหน่วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น เรื่อง จัน
เสนบ้านฉัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นเรื่อง จันเสน
บ้านฉันผลการหาคณุภาพนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นบ้าน

จันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นผู้ที่สนใจนำหน่วยกาเรียนรู้ไปใช้ควรนำไปปรับให้
เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน 
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 2.การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ท้องถิ่นไปใช้นั ้น ผู ้สอนควรแนะนำผู ้เรียนถึงนิยาม
ความหมาย วิธีการศึกษา และความเกี่ยวข้องกันของเนื้อหา ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครูควรจัดเวลาให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นตามช่วงวัยของผู้เรียน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน
มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้น
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดอื่น ๆ เนื่องจากเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ตามความต้องการและร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่นตนเองต่อไป 
 2. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เจตคติต่อการเรียนและเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
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ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้วิจัย         นางอัญชลี  อออิปก   
       ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวดัท่าควาย 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษา                 
ปีที่ 6  โรงเรียนวัดท่าควาย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563  จ านวน 18  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ 
  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                   
ปีที่  6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.08/83.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้  ผลสัมฤทธิ์                 
ทางการเรียน  เรื่องเศษส่วน  ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ  42.23  และนักเรียน                 
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  โดยภาพรวมและเป็น
รายข้อทกุข้ออยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 

ค ำส ำคัญ  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 

บทน ำ 
  ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆมากมาย  ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ และและสังคม ซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย  ผู้ที่อยู่ในสังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เหล่านั้น                    
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นผู้ที่จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบแบบแผน  และมีล าดับขั้นตอน  นั่นหมายถึงว่า  ผู้ที่อยู่
ในสังคมเหล่านั้นจะต้องได้รับการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
นั่นเอง กระทรวงศึกษาธิการ (2552:2) จึงมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21            
โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้าน
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เทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่าสันติ  รัฐธรรมนูญ   
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  80  กล่าวว่ารัฐจะต้องจัดการศึกษาและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน มีส่วนร่วมจัดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผน 
การศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ   จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร                
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีจิตส านึก                      
ของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ  ส่งเสริมการเรียนรู้
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,  2550 : 22 – 23)   และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  23  ได้กล่าวว่า  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญ  ต้องเน้นทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  โดยเฉพาะความรู้ความสามารถ                       
ทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542,  2542 : 9) 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                         
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551 : 4)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551                       
จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ต่างก็เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และสามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดให้
คณิตศาสตร์เป็นสาระวิชาหลักสาระหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12 ปี แล้ว  ผู้เรียนจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์  มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถ               
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือ              
ในการเรียนรู่สิ่งต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากคณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ระเบียบ  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นพ้ืนฐานความรู้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้า  ทางด้านวิทยาการสาขาต่างๆในทุกๆด้าน   ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  ดังที่  
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กระทรวงศึกษาธิการ(2545 :1)  ได้ระบุว่า  “คณิตศาสตร์มีประโยชน์    ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังได้ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” 

ในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ดังจะเห็นได้จากการศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าควาย  ในปีการศึกษา 2561  และ 2562 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  62.53  และ 65.93   ตามล าดับ  
ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างต่ าและหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยก็คือ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง เศษส่วน  เนื่องจากนักเรียนไม่มีพ้ืนฐานในการคิดค านวณในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จึงส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะเนื้อหาเชื่อมโยงกัน
ตลอดทั้งช่วงชั้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นสาระการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทักษะ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนามธรรมยากแก่การอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องอาศัยรูปธรรมอธิบาย
แนวคิดนามธรรม  เน้นความเข้าใจอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอน  สอดคล้องกับ  ยุพิน  พิพิธกุล  (2524 : 3) 
สาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  เนื่องมาจากด้าน
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม  เข้าใจยาก  ด้านตัวครู  ปัญหาที่พบในตัวครู  เช่น ด้านบุคลิกภาพ
ของครู ถ้าครูเฉื่อยชาแสดงท่าทางเบื่อหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้น ผลนั้นย่อมกระทบต่อนักเรียน  ปัญหาด้าน
การสอนคือ  ครูไม่มีอุปกรณ์การสอน ไม่มีวิธีสอนที่ดี   ไม่รู้จักยืดหยุ่นในการเรียนการสอนให้นักเรียนท างาน 
ไปเรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้นักเรียนเป็นอิสระมีความคิดสร้างสรรค์  ครูเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ค านึงถึงนักเรียน และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นการพัฒนาทักษะการคิดค านวณเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์  ได้แก่ทักษะการบวก  ลบ  
คูณ หาร และการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดค านวณและการคิดเลขเร็ว   จากการศึกษาของ  สิริพร  ทิพย์คง 
(2532 : 103 – 112)  พบว่า  เนื้อหาเรื่องการบวก  ลบ  คูณ หาร  ล้วนได้รับความสนใจจากนักการศึกษา              
เป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเนื้อหาการบวกและการลบ  ถือว่าเป็นเนื้อหาส าคัญของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น  (กรมวิชาการ.2544 : 13)  ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเนื้อหา  ซึ่งจะต้องมีการใช้สื่อการเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช.2545 : 9) 
ได้เรียนรู้โจทย์ปัญหาที่ใกล้ตัว  สร้างโจทย์จากสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน  เรียนรู้จากสื่อที่ เป็นรูปธรรม  และ
ให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ครูผู้สอนจะต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้   ให้พร้อม  
โดยเฉพาะแบบฝึกทักษะเพ่ือฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะ  เข้าใจ และมีความแม่นย าในเรื่องที่เรียน ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดีและมีความสุขในการเรียน ดังที่ วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 131) ได้กล่าวไว้ว่า แบบฝึกท าให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  ครูได้แนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีที่สุดตามความสามารถของตนเอง  ฝึกให้นักเรียนมีความ
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เชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้  ฝึกให้นักเรียนได้ท างานของตนเอง  ฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะของตนเองโดยไม่ค านึงถึงเวลาหรือความกดดันอ่ืนๆ  แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะภาษาคงทน  การฝึกที่
ช่วยให้เกิดผลดังกล่าว  ฝึกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา  ฝึกซ้ าๆในเรื่องที่เรียน  วรินทรา  วัชรสิงห์ (2537 : 9)  
ได้เสนอแนะว่าการฝึกเป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน  การให้นักเรียนฝึกซ้ าๆกันหลายๆครั้ง  นักเรียน
ก็อาจจะเบื่อหน่าย ครูจะต้องคอยดูให้เหมาะสมกับการฝึกที่มีผลโดยการฝึกจะให้ผลดีต้องฝึกเป็นรายบุคคล 
เพราะค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกไปทีละเรื่อง  เมื่อจบบทเรียนหนึ่งและเมื่อเรียนได้หลายบทก็ควร
จะฝึกรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง  ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝึกหัดแต่ละครั้งที่ให้นักเรียนท าเพ่ือเป็นการประเมินผล
นักเรียน  ตลอดจนประเมินผลการสอนของครูด้วย  เมื่อนักเรียนท าโจทย์ปัญหาไม่ได้  ครูควรได้ถามตนเอง
อยู่เสมอว่าเพราะอะไรอาจเป็นเพราะครูใช้วิธีการสอนไม่ดีก็ได้  อย่าไปโทษนักเรียนฝ่ายเดียวจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบ  เลือกแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับบทเรียน  และให้แบบฝึกหัดพอเหมาะไม่มากเกินไปต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และควรจะฝึกหลายๆด้าน  ค านึงถึงความยากง่าย เรื่องใดควรเน้นก็อาจจะท าให้
ท าหลายๆข้อ  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและจ าได้  พึงตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนจะให้นักเรียนท าโจทย์นั้น  นักเรียน
เข้าใจในวิธีการท าโจทย์นั้นโดยถ่องแท้  อย่าปล่อยให้นักเรียนท าโจทย์ตามตัวอย่างที่ครูสอน  โดยไม่เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ประการใด   ดังนั้นการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ครูจะต้องพัฒนาให้เหมาะสม              
และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและผู้ศึกษาเห็นว่าแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มยุรี  จันทร์แก้ว (2553 : บทคัดย่อ)   พบว่าการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ              
ตามเกณฑ์  และยังท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 
63.09  และ สมศรี  อภัย (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าการใช้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 75/75 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ  หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่าง
กันซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนได้ทั้งหมด 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของโรงเรียนวัดท่าควาย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  มีความเห็นสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น  ที่จะสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ การบวก ลบ คูณ หารระคน เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นสื่อในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนทักษะ
คิดค านวณ  ทักษะแก้โจทย์ปัญหา  เพ่ือที่จะส่งผลสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆในโอกาสต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
  1.  เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                  
ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ของนักเรียน  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  ประชำกร 
  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                          
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดท่าควาย อ าเภอเขาชัยสน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จ านวน 
18 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                
ปีที่ 6  จ านวน 17 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน                    
4 เล่ม ดังนี้ 

    เล่มที่ 1 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ  จ านวน  2 แบบฝึก 
    เล่มที่ 2 การบวกและการลบเศษส่วน   จ านวน  2  แบบฝึก 

      เล่มที่ 3 การบวก ลบ คูณ หารระคน   จ านวน  2  แบบฝึก 
    เล่มที่ 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วน   จ านวน  5  แบบฝึก 

  4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  ชนิด 5 ระดับ  จ านวน 10 ข้อ 

แบบแผนของกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบที่เป็นการทดสอบก่อนกับหลังการ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเดียวกัน (สมบัติ การจนารักพงค์. 2548 : 50) ดังนี้ 
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  ทดสอบก่อนการทดลอง  การทดลอง  ทดสอบหลังการทดลอง 
 
                                          X                             
   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 

           แทน  ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 
X             แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  

เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
                                 แทน ทดสอบหลังการทดลอง   (Post-test) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                
เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Pre-test) 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ศึกษาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ควบคู่กับแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยเริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  รวมทั้งหมด 17 ชั่วโมง 

3. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบ 17 ชั่วโมง ผู้ศึกษาได้ให้นักเรียนกลุ่มประชากร                        
ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อีกครั้ง ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แล้วตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Post-
test) 

4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

5. เมื่อการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลง จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ 
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
แบบสอบถาม 
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สถิติทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
     1.1  การหาค่าความเที่ยงตรง  (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน   โดยใช้สูตร  (พิสณุ  ฟองศรี. 2549 : 139)  ดังนี้ 

     สูตร     

     เมื่อ           แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                     แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                          แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
     1.2  การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน  โดยใช้สูตร  (พิสณุ  ฟองศรี. 2549 : 139)  ดังนี้ 

        สูตร     

        เมื่อ             แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ 
            ประเด็นหลักของเนื้อหา 

                         แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                            แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
     1.3  การหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                          
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน  โดยใช้สูตร  (สมบูรณ์  สุริยวงศ์และคณะ. 
2544 : 143 - 161) ดังนี้ 

     สูตร         

          เมื่อ               แทน   ค่าความยากง่าย 
                                     แทน   จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
                   แทน   จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

                    แทน   จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

        สูตร           

                 เมื่อ              แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
                   แทน   จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
                   แทน   จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
                       แทน   จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
     1.4  หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน โดยใช้สูตร   KR-20  ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)                                 
(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 198) 
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เมื่อ          แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

                             แทน    จ านวนข้อของข้อสอบ 

                              แทน    สัดส่วนของผู้เข้าสอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 

                                     แทน    สัดส่วนของผู้เข้าสอบที่ตอบข้อสอบข้อนั้นผิด 

                                    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
     1.5  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้สูตร (พิสณุ  ฟองศรี. 2549 : 175) 

                      สูตร            

   เมื่อ              แทน    ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

                                           แทน    จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

          แทน    ค่าความแปรปรวนของข้อค าถามแต่ละข้อ 

                             แทน     ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
    1.6  การหาค่าความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และแผน                   

การจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้สูตร  (ล้วน  สายยศ  และ
อังคณา  สายยศ. 2538 : 59) 

            สูตร    

              เมื่อ       แทน     ค่าเฉลี่ย 

                           แทน    ผลรวมของคะแนน 

                               แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  2.  สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      2.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 101)  ดังนี้       

              สูตร                               

     เมื่อ           แทน     ร้อยละ 
                 แทน     ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                แทน      จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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2.2 หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)โดยใช้สูตร                                                       
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 59 )  ดังนี้              

             สูตร                  

     เมื่อ             แทน     ค่าเฉลี่ย 
                  แทน     ผลรวมของคะแนน 
                  แทน     จ านวนนักเรียน 

2.3  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร                                                                                        
(ประภาพรรณ  เส็งวงศ์. 2550 : 91) ดังนี้ 

                               สูตร             

                                

เมื่อ          แทน     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                          แทน     ผลรวมของคะแนนของนักเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 

                          แทน     ก าลังสองของผลรวมของคะแนนนักเรียนแต่ละคน  
                                              แทน     จ านวนนักเรียน      
     2.4   หาค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน ก่อน – หลังเรียนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ใช้สูตร                       
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 78) ดังนี้ 

        ร้อยละความก้าวหน้า                       

                           เมื่อ              แทน     คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                               แทน     คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน                                                             
     2.5  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  โดยใช้สูตร (กรมวิชาการ. 2545 : 63 - 64) ดังนี้  

 
                            เมื่อ      แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                                            แทน   ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  แทน   คะแนนเต็มของการวัด 
                   แทน   จ านวนนักเรียน 
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                             เมือ่      แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์     
                                             แทน   คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  แทน   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
                   แทน   จ านวนนักเรียน 

สรุปผลกำรวิจัย 
  จากการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุปผลตามวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            
มีประสิทธิภาพ  84.24/82.22   มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ 6  โดยมีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ  60.67 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                                
เรื่องเศษส่วน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมและเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าแบบฝึกทักษะไปใช้ 

     1.1  ในการน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ไปใช้ในการเรียนการสอน
ปกติ  ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกข้ันตอนจึงจะได้ผลดี 

     1.2  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  ผู้สอนสามารถน าไปใช้ให้นักเรียน
ฝึกทักษะด้วยตนเองนอกเวลาเรียนปกติได้หลังจากผู้สอนได้สอนเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว  และให้นักเรียน
ตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยด้วยตนเอง 

     1.3  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยสามารถปรับใช้เวลาให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมอ่ืนๆ 
     2.2  ควรศึกษาความคงทนในการเรียนรู้จากการใช้แบบฝึกทักษะ 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมลูกเสือด้วยการสร้างวินัยได้ด้วยตนเอง สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    8 ประการ 

ชื่อผู้วิจัย  นายศิริชัย คชวงษ์  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 
 

บทนำ 
 

 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมือง
ดี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันการปฏิรู ป
การศึกษา ให้เป็นระบบโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติไว้ 3 ประการ คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
การพัฒนาการจัดการคุณภาพการเรียนรู้ และการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศตามลำดับ การดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้นั้น รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
นโยบายที่จะฟื้นฟูกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและเยาวชนไทย ให้เป็นบุคลากรที่มี 
คุณค่าทั้งต่อตนเองครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรม ทาง
ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ในด้านวิชาการ นำกระบวนการลูกเสือมา
แก้ปัญหาสังคม โดยสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท อีกท้ังการฟ้ืนฟูบุคลากรในวัยผู้ใหญ่ให้เป็น
แนวร่วมในการพัฒนางานลูกเสือ (คงศักดิ์ เจริญรักษ์ และคณะ. 2548) 
  กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมสำคัญของการพัฒนาคน เพราะกระบวนการของลูกเสือเป็นการส่งเสริม
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง ความกตัญญู ความรู้จักกาลเทศะ           
มีจิตอาสา ความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งตน ความรักหมู่คณะ และความรักชาติบ้าน เมือง เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในทุกสาขา ซึ่งวินัยเป็น
คุณลักษณะที่สำคัญของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ การส่งเสริมวินัยต้องเริ่มจากวัยเด็ก เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ที่เคยชิน ครูเป็นผู้มีบทบาทในการปลูกฝังวินัยให้กับนักเรียน โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม
ลูกเสือ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และพัฒนามาเป็นลำดับ กระบวนการลูกเสือสามารถสร้างเสริมวินัยให้กับ
ผู้เรียนได้ด้วยกฎและหลักปฏิบัติของลูกเสือ ซึ่งในแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วโลกตามแนวทางของสำนักงานลู กเสือ
โลกและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อนันต์ เฮงสุวรรณ. 2553 : 1) 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) ได้พบปัญหา พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
เนื่องจากการขาดวินัยของนักเรียน เช่น การไม่ตั้งใจเรียน ไม่ชอบเรียนวิชาลูกเสือ มีนิสัยชอบรังแกเพื่อนใน
ห้องเรียน ไม่มีระเบียบวินัย ไม่เคารพครูในเวลาที่ครูสอน ไม่ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การแสดง
ท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่ต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเป็น
อย่างมาก ผู้วิจัยจึงมีความต้องการจะศึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยกิจกรรมลูกเสือ เพราะกิจกรรมลูกเสือช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 
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และมีอุดมการณ์คุณธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 8 กำหนดว่า คณะลูกเสือแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบ สุขและความมั่นคง
ของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้  
   1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  
 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
 4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 
   จากปัญหาดังกล่าว จึงได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ และทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมลูกเสือ
เป็นแนวทางที่จะสามารถพัฒนาวินัยของนักเรียนให้ดีขึ้นได้กว่าเดิม เพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรม สู่คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

 

การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา 
  การสอนลูกเสือกลุ่มลูกเสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) ได้ดำเนินการบริหารงาน
ลูกเสือของโรงเรียนมาโดยตลอด ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับอยู่ในหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้
กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมบังคับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้อน โดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผดิชอบ ช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว จะอาศัยแต่การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยระบบการบริหารงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถือว่าจัดกิจกรรมได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามหลักการ และวิธีการของลูกเสือ  
 

ลักษณะของกองและหมู่   
 กองลูกเสือของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) มีกองลูกเสือทั้งหมด 4 กอง  ดังนี้   
 - กลุ่มท่ี 1  กองที่ 1  ลูกเสือสำรอง      เหล่า เสนา 

- กลุ่มท่ี 1  กองที่ 1  ลูกเสือสามัญ      เหล่า เสนา 
- กลุ่มท่ี 1  กองที่ 1  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   เหล่า เสนา 
- กลุ่มท่ี 1  กองที่ 2  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   เหล่า เสนา 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารกองลูกเสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามแผนการบริหารงานกองลูกเสือของ
โรงเรียน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่าง
หลากหลายส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อและเทคโนโลยี 
สาหรับจัดกิจกรรมลูกเสือ และสนับสนุนให้มีคู่มือและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
 

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกเสือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 
ปีการศึกษา 2561 2562 2563 

จำนวนลูกเสือท้ังหมด 313 คน 288 คน 273 คน 
- ลูกเสือสำรอง 78 คน 66 คน 66 คน 
- ลูกเสือสามัญ 113 คน 110 คน 93 คน 
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 122 คน 112 คน 114 คน 
- ลูกเสือวิสามัญ - - - 
จำนวนกอง 
- ลูกเสือสำรอง 

 
1 กอง 

 
1 กอง 

 
1 กอง 

- ลูกเสือสามัญ 1 กอง 1 กอง 1 กอง 
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 กอง 2 กอง 2 กอง 
- ลูกเสือวิสามัญ - - - 

จำนวนกลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 

รองผู้กำกับกลุ่ม 

ผู้กำกับกองท่ี 1 ผู้กำกับกองท่ี 2 ผู้กำกับกองท่ี 3 ผู้กำกับกองท่ี 4 

รองผู้กำกับ รองผู้กำกับ รองผู้กำกับ รองผู้กำกับ 

ผู้กำกับกลุ่ม 
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แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมี
องค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
  1. ลูกเสือปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณ ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญา ว่าจะ
ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ทำ หรือ“บังคับ” ให้
ทำ แต่ถ้า “ทำ” ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. ลูกเสือเชี่ยวชาญจากการกระทำสู่การเรียนรู้ เป็นการพัฒนาลูกเสือรายบุคคล ตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ ให้มีทักษะกระบวนการของลูกเสือติดตัว ทำให้ลูกเสือมีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทายความสามารถของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
   

3. ลูกเสือเป็นผู้นำระบบหมู่ ส่งเสริมลูกเสือเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ โดยใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
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  4. ลูกเสือใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวรักใคร่สามัคคี ด้วยการใช้
สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบลูกเสือ การทำความเคารพ รหัสคำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ธงประจำหมู่  
เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกเสือตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก  
 
 
 
 
 
 
 

  5. ลูกเสือศึกษาธรรมชาติ เป็นหัวใจสำคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ แหล่งเรียนรู้ที ่ดีที ่สุด คือ 
ธรรมชาติบริบทของสถานศึกษา ซึ่งเป็นความต้องการของลูกเสือในทำกิจกรรมบุกเบิกต่าง ๆ กับธรรมชาติ เช่น 
การปลูกป่า การเดินทางไกล การเดินตามแผนที่ การเดินป่าในเวลากลางวัน การเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น ซึ่ง
เป็นที่เสน่หาแกลู่กเสือทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 6. ลูกเสือก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้
ลูกเสือมีความก้าวหน้าและดึงดูดความสนใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะทำ โดยการนำเข้าสู่
กิจกรรมด้วยเกมและเพลงนันทนาการ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจและเป็นการจูงใจที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง 
ตลอดจนเกิดความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง     
มีความเคารพซึ่งกันและกัน นำมาสู่การพัฒนาตนเอง  
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  7. ลูกเสือได้รับการสนับสนุนจากผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้กับ
ลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป เกิดความกล้าแสดงออก มี
ภาวการณ์เป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม กล่าวได้ว่า “ลูกเสือต้องมีผู้กำกับเสือ
คอยช่วยชี้นำ ผู้กำกับลูกเสือต้องมีลูกเสือเพื่อนำพาให้ประสบความสำเร็จ” จึงจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง
และดีท่ีสุด เป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
 
  
 
 

 

 

 
ขั้นตอนการใช้กระบวนการลูกเสือสร้างระเบียบวินัย 
 ด้านครูผู้กำกับลูกเสือ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรลูกเสืออย่างถูกต้อง จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ 
และพฤติกรรมนักเรียน เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การนั่งเรียนอย่างเป็นระเบียบ ตั้งใจเรียน การเดินอย่างเป็น
ระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยครูผู้กำกับลูกเสือส่งเสริมให้ลูกเสือใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
จากการเรียนไปพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้ลูกเสือเห็นคุณค่า และประโยชน์ของการจัดกิจกรรม
ลูกเสือต่อตนเองและสถานศึกษา และสร้างระเบียบวินัยของลูกเสือผ่านกิจวัตรประจำวันในการมาโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง (ตรงต่อเวลา) กิจกรรมออมเงิน (ประหยัด) การเดินเข้าห้องเรียน (ระเบียบแถว) ใน
การเรียนวิชาลูกเสือได้สร้างเสริมวินัยในการฝึกระเบียบแถว การเดินทางไกล การประกอบอาหาร เข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ จัดกิจกรรมอาสา บริการสังคม จิตอาสาต่อชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและช่วยสร้าง
จิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม (สมเกียรติ แถวไธสง. 2560 : 72) 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวิชาลูกเสือของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) ได้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมอย่างเข้มข้น โดยสอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ นโยบายจุดเน้น 10 เพิ่ม ข้อ 1 คือ 
เพ่ิมนักเรียนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
 

 ด้านลูกเสือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการทางลูกเสือได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ได้เน้น
วิชาการเป็นหลัก แต่เน้นกิจกรรมนันทนาการ เกม เพลง ที่จะทำให้ลูกเสือไม่เครียด และมีความสุขในการเรยีน
การสอน โดยให้ลูกเสือมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามของหมู่ กิจกร รมลูกเสือช่วยสร้าง
จิตสำนึกให้กับลูกเสือ สร้างแรงกระตุ้น ความกระตือรือร้น ฝึกความอดทน มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และสังคมมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าแสดงออก และทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเสริมสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ กระตุ้นให้มีจิตอาสา รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการทางลูกเสือสู่
วินัย ได้แก่ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรม
เดินสวนสนาม ทบทวนกฎและคำปฏิญาณกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ กิจกรรมฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมศีลธรรมเด็กเยาวชนในสถานศึกษา กิจกรรมฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้
งานการชลประทาน กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมทำอาหาร กิจกรรมบริการชุมชน 
กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมฝึกอบรมทักษะลูกเสือ เช่น การผูกเงื ่อน การบุกเบิก             
การผจญภัย การสะกดรอย หัวหน้าคนครัว การใช้แผนที่และเข็มทิศ เป็นต้น 
 

การสร้างวินัยได้ด้วยตนเอง สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม ที่กำหนดขึ้น 
โดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและ 
ปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู ้เรียน เกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้าน
สติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและ ความมั่นคง สงบสุขในสังคม  
         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการ โดยนำกระบวนการทางลูกเสือมาสร้างเสริมวินัยให้กับลูกเสือของโรงเรียน ดังนี้  

1. ลูกเสือ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เช่น การเปิด-ปิดกองลูกเสือ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม  
ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ลูกเสือ 
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  2. ลูกเสือ : ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ และ
ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด และปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาไม่ถือเอา
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ลูกเสือ : มีวินัย ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการ
ทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
  4. ลูกเสือ : ใฝ่เรียนรู้ ลูกเสือมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนวิชาลูกเสือ แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บันทึกความรู้ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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5. ลูกเสือ : อยู่อย่างพอเพียง  ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
และตัดสินใจด้วยความรอบคอบ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

6. ลูกเสือ : มุ่งมั่นในการทำงาน ลูกเสือตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง โดยลูกเสือทำงานด้วยความเพียรพยายาม
และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย มีความทุ่มเท อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ และชื่นชมผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจ 
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7. ลูกเสือ : รักความเป็นไทย ลูกเสือมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ไทยและมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาท มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อนุรักษ์และสืบทอด 
ภูมิปัญญาไทย 

8. ลูกเสือ : มีจิตสาธารณะ ลูกเสือช่วยเหลือมีส่วนร่วมในสถานศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม เช่น ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 

จิตอาสาเป็นการตระหนักรู้ การแสดงออก ทำประโยชน์ เพื่อชุมชน ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม สาธารณะสมบัติ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือ โดยใช้คุณธรรมเป็นหลัก 

365



ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 
ประจำปี 2563 

 

ข้อรายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� 𝐒. 𝐃. ความหมาย 
1. กิจกรรมลูกเสือสอดคล้องกับเนื้อหา 4.56 .502 มากที่สุด 

2. กิจกรรมลูกเสือเนื้อหามีความยากง่ายพอเหมาะ 
และมีความเหมาะสมกับเวลา 

4.31 1.004 มากที่สุด 

3. กิจกรรมลูกเสือเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 4.54 .682 มากที่สุด 

4. การเรียนลูกเสือสามารถสร้างวินัยต่อเอง และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

4.64 .486 มากที่สุด 

5. ลูกเสือมีพัฒนาทักษะทางลูกเสือดีขึ้น 4.41 .993 มากที่สุด 

6. ลูกเสือมึความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.56 .502 มากที่สุด 

7. การเรียนลูกเสือช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 4.62 .673 มากที่สุด 

8. การเรียนวิชาลูกเสือเป็นไปตามข้ันตอน และเร้าความสนใจ
ของนักเรียน เช่น เปิด-ปิดกอง ทักษะทางลูกเสือ เป็นต้น 

4.56 .502 มากที่สุด 

9. ลูกเสือนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ 4.41 .751 มากที่สุด 

10. หลังจากจบการเรียนวิชาลูกเสือทุกครั้ง ลูกเสือมีความรู้  
ความเข้าใจในบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

4.49 .644 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 .673 มากที่สุด 
 

  จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) เพื่อพัฒนาความมีวินัยตนเอง ปีการศึกษา 2563 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด ในเรื่อง การเรียนลูกเสือสามารถสร้างวินัยต่อเอง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 รองลงมา ในเรื่อง การเรียนลูกเสือช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  

 

จากการพัฒนากิจกรรมลูกเสือด้วยการสร้างวินัยได้ด้วยตนเอง สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ผ่านกระบวนการทางลูกเสือนั้น ทำให้ลูกเสือทุกคนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ดีขึ้น มีวินัยในตนเอง มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน กิจกรรมลูกเสือจะน่าเรียน น่าสนใจได้ ต้องใช้เทคนิคการนันทนาการ ร้องเพลง เกม 
เข้ามามีส่วนรวม ซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องของวิชาการ ผลที่ได้ คือ ทำให้ลูกเสือไม่เครียด มีความสุขในการเรียนการ
สอน โดยให้ลูกเสือมีส่วนร่วม ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามของหมู่ กิจกรรมลูกเสือช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับลูกเสือ 
สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอดทน มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต สอนให้มีความ
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กล้าแสดงออก และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ กระตุ้นให้
มีจิตอาสารู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 
  จากการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน ด้วยการตระหนัก และสร้างวินัยให้กับนักเรียนทุกคน ผ่าน
กระบวนการทางลูกเสือจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพราะเชื่อว่า กิจกรรมลูกเสือช่วยส่งเสริมให
นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์สุ จริต มีความรับผิดชอบ และมี
อุดมการณ์คุณธรรม รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง รักหมูคณะ รูจักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา บริการ
ชุมชน และในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพื่อแสดงกระบวนการ
ทางลูกเสือของโรงเรียนที่ดำเนินงานในทุกปีการศึกษา และความก้าวหน้าของกิจการลูกเสือของโรงเรียน ทำให้
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืน ๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ และการเรียนการสอนลูกเสือ
ในโรงเรียนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื ่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื ่อการเรียนรู้  
แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
(80/80)  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน  
โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ของนักเรียน 
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)   และ  
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้
เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ห้อง 6/7 ที ่กำลังเรียนในภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้ 2)  สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออก
เมนเต็ดเรียลลิตี ้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมติฐาน โดยใช้ t – test (Dependent Sample)  ผลการวิจัยพบว่า 

1. สื ่อการเรียนรู ้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ้ เร ื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.41/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ำหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ด
เรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโดยใช้สื ่อการเรียนรู้แบบ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.47, S.D. = 0.57) 

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย,  สื่อการเรียนรู้, เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้,  CAI, Computer 
Assisted Instruction, Augmented Reality 
บทนำ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อจะตอบสนองความต้องการทั ้งด้านการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนที่เอื ้อต่อการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามแผนแม่บท กรอบนโยบายด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ได้กำหนดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  ให้มี          
ความทันสมัยและกระจายอย่างทั่วถึง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 2553) โดยมุ่งเน้น
พัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยส่งเสริมการสร้างและใช้สื ่อนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามากขึ้นโดย
ครูผู้สอนได้นำข้อดีของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ร่วมกับความทันสมัย
ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(มนต์ชัย เทียนทอง : 2554) นวัตกรรมทางการเรียนการสอน คือสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อใช้ใน        
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

โลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู ้ได้อย่างไร้ขอบเขต มีการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีให้มี       
ความทันสมัยอยู ่ตลอดเวลา ไม่ว ่าจะเป็นด้านการเข้าถึง การรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียง ให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ดังที่ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2558) ได้กล่าวว่า คลื่นลูกใหม่ที่มาแรงของสื่อ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารทางสังคมในยุคปัจจุบันก็คือสื่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) 
หรือการสื่อสารผ่านอุปกรณ์แบบพกพาขนาดเล็กสะดวกต่อการนำไปใช้และติดตัวผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก
และความคล่องตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่มีสมรรถนะของการสื ่อสารแบบ          
ไร้ขีดจำกัด และนำมาใช้ในการจัดการศึกษาเรียนรู้  จึงเรียกว่า การเรียนรู้บนมือถือ (Mobile Learning) มีการ
ประยุกตเ์นื้อหารายวิชาให้เข้ากับการเรียนการสอนระหว่างความรู้กับอุปกรณ์มือถือ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่จะเป็น
ช่อง  ทางใหม่ที่จะกระจายความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกใหม่ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อีกท้ังยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกและสนใจในการที่จะเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนั้นมาก  
ยิ่งขึ้นด้วย เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีการแปลผลออกมาในรูปสามมิติ เพื่อสร้างความสมจริง
และช่วยดึงดูดความสนใจ ที่เรียกกันว่า เทคโนโลยีเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้  (Augmented Reality) 
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสมผสานโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือน สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการแทนที่โลกแห่ง    
ความเป็นจริงด้วย รูปภาพ วัตถุ 3 มิติ หรือวิดีโอ แสดงผลผ่านหน้าจอบนอุปกรณ์มือถือ เป็นเทคโนโลยีที่
แพร่หลายและเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างรวดเร็ว (ศุภชัย วงค์มูล, 2557) เป็น
เทคโนโลยี  ที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การวัดผลการเรียนการสอนโดยการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงของผู้เรียน ย่อมจะเกิดผลดีต่อผู้เรียนมากกว่าการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว (วิลาวัณย์ 
พรพัชรพงศ์, 2547)   

การเรียนการสอนรายวิชา ว33101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้สอนทำการสอนที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ โดยการสาธิตให้ดูผ่านโปรเจ็คเตอร์แล้วให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติตาม โดยมีสื ่อนำทางในการเรียนรู้หลัก       
เป็นเอกสารประกอบการสอน และการศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติมด้วยภาพเคลื่อนไหวจากอินเตอร์ แต่ยังพบปัญหา
ระหว่างสอน เนื่องจากเป็นเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ นักเรียนจำเป็นต้องทำความเข้าใจในแต่ละข้ันตอน
เป็นอย่างดี รายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนแม้จะมีภาพประกอบก็ยังไม่สามารถอธิบายขั้นตอน         
ได้ชัดเจน การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตทำได้ยาก เนื่องจากบริบทของโปรแกรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์ มีความแตกต่างกันที่เวอร์ชั่นการทำงาน จึงทำให้การค้นคว้ าอาจไม่ได้ภาพเคลื่อนไหวที่ตรงกับ
หัวข้อที ่จะศึกษา การฝึกปฏิบัติจริงต้องมีการสลับหน้าจอการทำงานระหว่างหน้าต่างโปรแกรมและ
ภาพเคลื่อนไหวจากอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การฝึกปฏิบัติเป็นไปได้ค่อนข้างยากและช้า การค้นคว้าหาแหล่ง
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ทบทวนเพิ่มเติมทำได้ยาก หากนักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในชั่วโมงเรียนจะไม่สามารถเริ่มเนื้อหาใหม่        
ในคาบเรียนต่อไปได้ และมีข้อจำกัดในการนำไปศึกษาต่อด้วยตนเองเพื่อทบทวนบทเรียน การเลือกนำเอา
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หากมีการออกแบบและมีการพัฒนาระบบที่ดี 
จะทำให้การเรียนการสอนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อนหน่ายในการเรียน และเกิดความ
อยากรู้อยากเห็น สนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ เทคโนโลยี
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก กลายมาเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลด
มาใช้งาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความจำเป็นและ
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
โดยยึดหลักการ “ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ดังนั้นหากมีการพัฒนาสื่อบทเรียนด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ผู้เรียนก็จะสามารถ
นำมาพัฒนาสื่อได้หลากหลายรูปแบบ วสันต์  เกียรติแสงทอง และคณะ (2552) ได้นำเทคโนโลยีออกเมนเต็ด
เรียลลิตี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมส์เมมการ์ดซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการจดจำ นริศรา กาฬมาตย์ และ      
ชนาธรณ์  ธูปพุดชา (2554) พัฒนาหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง พระมหาชนกโดยใช้เทคโนโลยี
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้อรรถรสในการอ่านหนังสือ เกิดจินตนาการร่วม และเห็นภาพสามมิติ
ขณะอ่านหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ และวิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (2554) เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี         
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ทางด้านสื่อการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ด้วยสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยี    
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี ้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั ้นปีที ่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก  วิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยี
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้  เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)    
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมน
เต็ดเรียลลิตี้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ด
เรียลลิตี้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก   
วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อยู่ในระดับมาก 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/7 ที่กำลังเรียนในภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 44 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือทีใ่นการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ว33101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอนโดยการใช้สื่อ

การเร ียนรู ้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเร ียลลิต ี ้  เร ื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน ของนักเร ียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  จำนวน         
5 แผน  รวม 10 ชั่วโมง  

2. สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
จำนวน 5 หน่วย คือ  
  หน่วยที่ 1 เรื่อง  เริ่มต้นการใช้งานกับ Captivate 
  หน่วยที่ 2 เรื่อง  การแทรกและจัดการกับวัตถุ  
  หน่วยที่ 3 เรื่อง  การสร้างปุ่มกด และตัวแปร 
  หน่วยที่ 4 เรื่อง  การแทรกเสียง และวิดีโอ 
  หน่วยที่ 5 เรื่อง  การสร้างแบบทดสอบ  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว33101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
จำนวน 40 ข้อ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ด
เรียลลิตี ้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก   
วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้  
การดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ด เรียลลิตี้ 

เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผู้วิจัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยชี ้แจงรายละเอียดเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื ่ อการเรียนรู ้ แบบ
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 44 คน 

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน รายวิชา ว33101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ 

3. จัดการเรียนการสอนด้วยด้วยสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  กับกลุ่มตัวอย่าง  

4. เมื ่อนักเรียนเรียนครบทุกหน่วยแล้วทดสอบหลังเรียน (Post - test) ให้นักเรียน             
ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รายวิชา ว33101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื ่อง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ และตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู ้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ้  เรื ่อง 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน 15 ข้อ 

5. นำคะแนนที ่ได้จากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน คะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที ่มีต่อการเรียนด้วยสื ่อการเรียนรู ้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ้  เรื ่อง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม             
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.41/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ำหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนที ่เร ียนโดยใช้ ส ื ่อการเร ียนรู ้แบบเทคโนโลยี            
ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ 
เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.47, S.D. = 0.57) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื่อง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ มีดังนี้ 
1. การนำสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์     

ช่วยสอน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาชั ้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก        
สวนกุหลาบมัธยม) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียด และขั้นตอนการสอนต่าง  ๆ      
ให้เข้าใจ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ จะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การนำสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาชั ้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก        
สวนกุหลาบมัธยม) ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่น ควรปรับเวลาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 

3. การนำสื่อการเรียนรู้แบบเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ เรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาชั ้นปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก       
สวนกุหลาบมัธยม) ไปใช้ ครูผู้สอนควรทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ อธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุ     
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
1. ควรสร้างสื่อการเรียนการสอนในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 
2. ควรมีการวิจัยการใช้สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับกลุ่มสาระ

อ่ืน ๆ 
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เร่ือง  การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ช่ือผู้วิจัย             นางสาวปะราลี มูระวงษ ์ โรงเรียนวดัคานหาม สพป.อย เขต1 
ความส าคัญและที่มา 

ความเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหค้นใน
สังคมตอ้งปรับปรุงและพฒันาตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางการศึกษาตอ้ง
ปรับปรุงเพื่อใหค้นมีความรู้ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ดว้ยเหตุน้ีนกัการ
ศึกษาจึงไดพ้ยายามปรับปรุงหลกัสูตรในระดบัต่าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อเป็นหลกัในการน าไปใชแ้กปั้ญหา
และด าเนินชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับมนุษยม์ากโดยเฉพาะในส่วนท่ีจน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสร้างสรรคจิ์ตใจของมนุษยซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัความคิด 
กระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกใหค้นคิดอยา่งมีระบบ ระเบียบและเป็นรากฐานของวิทยาการสาขา
ต่าง ๆ แต่คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นนามธรรม เน้ือหาบางตอนก็ยากท่ีครูจะอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจและไม่
เบ่ือหน่าย ตลอดจนช่วยใหน้กัเรียนมีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  

อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบหน่ึงท่ีนบัว่าส าคญัคือ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชามี
บทบาทส าคญัในอนัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือนักเรียนจะสามารถเรียนรู้วิชาใด ๆ ได้ดีขึ้นหาก
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชานั้น ๆ ดังนั้นนักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาใด ย่อมท าให้การเรียนวิชานั้นไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ก็จะท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะจะท าให้นกัเรียนไม่สนใจไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เห็น
คุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์และเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์น่าเบ่ือหน่าย ลักษณะของนักเรียนท่ี เรียนอ่อน
คณิตศาสตร์ มกัจะมีเจตคติทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์  คิดว่าตนเป็นผูล้ม้เหลวเสมอ ไม่ชอบเขา้ชั้นเรียน ไม่
ชอบท างาน ชอบรบกวนนักเรียนคนอ่ืน เบ่ือหน่ายการเรียน อยากหนีโรงเรียน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งส้ิน ดงันั้น การท่ีนกัเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้ขึ้น นักเรียนจะตอ้งมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

จุดมุ่งหมาย 
1. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์หลงัจากมี

ประสบการณ์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีสนองตอบ
ต่อคณิตศาสตร์ไปในทางใดทางหน่ึงหรือลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยา่งไร

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้ประชากรเป็นนักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญระยองชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 ท่ี

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 48 คน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบันกัเรียน
2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
3. ด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือแบบวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
5. สรุปผลการวิจยั

ตารางการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาในการท าวิจัย 
1. ศึกษาสภาพปัญหา พฤศจิกายน 2546 
2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ธนัวาคม 2546 
3. ด าเนินสร้างเคร่ืองมือ มกราคม 2547 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล กุมภาพนัธ์ 2547 
5. สรุปผลการวิจยั มีนาคม 2547 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเองเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5

ระดบั (Likert Scale) จ านวน 30 ขอ้ซ่ึงมีขอ้ท่ี 17,18,19,22,23,24 และ 30 ท่ีเป็นขอ้ความทางลบ 
เกณฑใ์นการวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน 
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 30 – 90 คะแนน หมายความวา่ นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 91 – 150 คะแนน หมายความวา่ นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ตาราง,แผนภูมิ การน าเสนอข้อมูล 

ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนท่ีได้จากการวัดเจตคติของนักเรียน 

คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน 

1 80 13 83 25 92 37 87 

2 112 14 71 26 111 38 89 

3 76 15 71 27 101 39 123 

4 94 16 92 28 82 40 110 

5 86 17 88 29 86 41 123 

6 105 18 79 30 88 42 79 

7 88 19 111 31 108 43 93 

8 103 20 97 32 91 44 109 

9 94 21 105 33 92 45 113 

10 98 22 88 34 109 46 114 

11 106 23 104 35 107 47 122 

12 94 24 94 36 116 48 135 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงคะแนนเจตคติของนกัเรียนโดยท่ีคนท่ี 1 – 12 เป็นนกัเรียนหญิง และมี
คะแนนเจตคติ 30 – 90 คะแนน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ท่ีมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่วน
นักเรียนหญิงท่ีได้คะแนน 90 – 100 คะแนน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ท่ีมี เจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  

คนท่ี 13 – 48 เป็นนกัเรียนชาย โดยท่ีนกัเรียนชายท่ีไดค้ะแนนเจตคติ 30 – 90 คะแนน จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ท่ีมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนนักเรียนชายท่ีได้คะแนน 91 – 100 คะแนน 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ท่ีมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนท่ีได้จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

จ านวน(ร้อยละ) ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นักเรียนชาย 36(75) 98.97 15.56 
นักเรียนหญิง 12(25) 94.67 10.87 
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ท้ังหมด 48(100) 97.90 14.54 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงจ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 48 คน แบ่งเป็นนักเรียน
ชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 75 นกัเรียนหญิง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

คะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 97.90 
คะแนน โดยนักเรียนชายมีค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติเท่ากบั 98.97 คะแนน และนกัเรียนหญิงมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนเจตคติเท่ากบั 94.67 คะแนน ซ่ึงนกัเรียนชายมีคะแนนเจตคติสูงกวา่นกัเรียนหญิง 

เม่ือเทียบกบัเกณฑค์ะแนนเจตคติ 30 – 90 คะแนน เป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ 91 
– 150 คะแนนเป็นผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้สรุปไดว้่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ เม่ือแบ่งตามเพศ ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายต่างก็มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เหมือนกนั 

ส่วนการกระจายของคะแนนเจตคติของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 14.54 คะแนน โดยนกัเรียน
ชายมีการกระจายเท่ากบั 15.56 คะแนน ส่วนนกัเรียนหญิงมีการกระจายเท่ากบั 10.87 คะแนน ซ่ึงนกัเรียนชาย
มีการกระจายของคะแนนเจตคติมากกวา่นกัเรียนหญิง 

สรุปผล 
ผลจากการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4/1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ เม่ือแบ่งตามเพศหญิงและชาย นักเรียนหญิงและนักเรียนชายต่างก็มี เจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์เหมือนกนัโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีได ้

ข้อคิดท่ีได้จากการวิจัย 
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายและเห็นคุณค่าของวิชา

คณิตศาสตร์ซ่ึงเม่ือนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์แลว้นกัเรียนจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไดดี้ 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps 

ชื่อผู้วิจัย นางผ่องภักดิ์ จันทรภาพ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

บทคัดย่อ 

 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps  กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน เวลา 23 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 Steps  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 

  ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.15/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps  คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 Steps โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

คำสำคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม, กระบวนการเรียนรู้ 5 Steps 
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บทนำ 
“...งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อม

ของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น....” 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (มูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม, 2554, หน้า 7) การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วย
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความหมายของการศึกษา 
และการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
ที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์สูง เพื่อจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 
มาตรา 6 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551, หน้า 10-19) 
ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายและกรอบดำเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ (2553. หน้า 10) ที่ว่า การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
ทั้งการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2551, หน้า 92) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไว้ว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ 
ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับก ารพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลายเหมาะกับระดับชั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญ
ทั้งความรู้ และคุณธรรม  
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จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ในสาระที่ 2 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และมาตรฐาน ว 2.2 เข้าใความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา แม้จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัว แต่เนื้อหาค่อนข้างมาก
ทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนมากแล้วครูผู้สอน
มักจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย อธิบายความรู้ต่างๆให้นักเรียนฟังทั้งเรื ่องที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวออกไป 
เพราะเนื่องจากไม่มีสื่อการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจน ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่
สนใจเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักเรียน
เกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้ คือ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ
ลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง 
หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวโดยครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจ
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการทั้งด้านความรู้และ
ทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ด้วย
บริบทของโรงเรียนและตัวผู้เรียนเอง สื่อการสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ง่ายที่สุด คือ หนังสือ แต่หนังสือมีอยู่
ทั่วไปแล้วมากมาย จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนอยากอ่าน อยากเรียนรู้ในหนังสือที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาและสามารถทำให้
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดได้ จึงได้แนวคิด โดยการนำสถานที่ใกล้ตัวต่างๆในท้องถิ่นที่ผู้เรียนได้ไป
สัมผัสมาแล้วมาเขียนเป็นบทสนทนาในหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยยึดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้นการเรียนการสอนที่มีหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาสาระอ้างอิง
หลักสูตรสำหรับให้ผู้เรียนอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัย และ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล (จินตนา ใบกาซูยี, 2542, หน้า 6) และเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์
ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านไปในตัว โดยมีเนื้อหาสาระที่ไม่ขัด
ต่อประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของสังคม (ถวัลย์ มาศจรัส, 2538, หน้า 11) จะทำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจากการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อประเภทหนังสืออ่านเพ่ิมเติมพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา จังพานิช (2557, หน้า 134) ผลการเรียนรู้หลังจากการใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรหทัย จันทร์แจ่ม (2557, บทคัดย่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
ความจริงของผลไม้ สูงกว่านักเรียนที่ใช้แบบเรียนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนัก
และเห็นความสำคัญของปัญหา จึงสนใจพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
โดยมีการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาสาระและรูปแบบการสร้างหนังสืออ่านเพิ่ม จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ
ตำราต่าง ๆ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและมีการทดสอบประสิทธิภาพและเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม นี้ให้ดียิ่งขึ้นผู้สอนได้นำมาใช้ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps เพื่อทำให้
นักเรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดความเข้าใจใน เรื่อง ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย ของเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ 
(2558, หน้า 163) ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
มีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชญานิศ  ดวงระหว้า (2560, หน้า 78-79) การพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 STEPs เรื่องปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 84.00/84.44 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมและ
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ที ่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ ่งแวดล้อม กลุ ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 Steps 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบา้น

หน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม ประกอบด้วย 

เรื่องท่ี 1 รอบ ๆ ตัวฉัน  
เรื่องท่ี 2 อยู่กันอย่างไร  
เรื่องท่ี 3 ใครสัมพันธ์กับใคร 
เรื่องท่ี 4 อะไรเกิดข้ึนเอง  

เรื่องท่ี 5 เร่งกันอนุรักษ์  
เรื่องท่ี 6 ชักชวนกันสร้างใหม่ 
เรื่องท่ี 7 ใส่ใจดูแล  
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2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 แผน เวลา 23 ชั่วโมง 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 แล้วนำคะแนนที่ได้
จากการทดสอบมาวิเคราะห์ เพ่ือนำมาเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการก่อนเรียนและหลังเรียน 

2) ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps เรื่อง ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยให้กลุ่มตัวอย่างใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 7 เล่ม   

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps ทั้ง 7 เล่มแล้ว 
ครูผู้สอนให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ แล้วนำคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการก่อนเรียนและหลังเรียน  

4) ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps จำนวน 15 ข้อ แล้วนำผลมาวิเคราะห์ 

สรุปผลการวิจัย 
4. ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.15/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
5. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 Steps  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ 
5 Steps โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาวิจัยหนังสืออ่านเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

ระดับชั้นอื่นๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. ควรมีการศึกษาสื่อ นวัตกรรมใหม่ ที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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ชื่อเรื่อง โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 
THE ADMINISTRATIVE MODULE OF STUDENT CARE AND SUPPORT 
SYSTEM OF SCHOOL UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS ROYAL 
HIGHNESS SIAM CROWN PRINCE 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวณัฐริน  เจรญิเกียรติบวร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 2) เพ่ือ
สร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3) เพ่ือยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจากเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอน
ที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน
รวมผู้ให้ข้อมูล 280 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ขั้นตอนที่ 4 สร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม    โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ขั้นตอนที่ 5  ทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนำไปใช้กับโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน เพื่อยืนยันโมดูล
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบของโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมี 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
2) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรยีน 

2. สร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PHP ลักษณะเป็น embedded 
script ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ คำชี้แจง องค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

3. ผลการยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพบว่า โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
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4. โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารระบบดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

สังกัดอ่ืนๆ 
2. การศึกษาเกี่ยวกับการนำโมดูลการบริหารระบบดูแลนักเรียนและองค์ประกอบการบริหารระบบ

ดูแลนักเรียนที่ได้ในครั้งนี้ไปทดลองใช้กับสถานศึกษาต่างบริบทและขนาด เพื่อเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพ
ของโมดูล 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบดูแลนักเรียนกับประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาด้านอ่ืนๆ เพ่ือนำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 

4. ควรศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดระบบดูแล
นักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย 

บทนำ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ให้เป็นปี

แห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมุ่งให้โรงเรียนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง “ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยใจ
เพ่ือเยาวชนไทยเข้มแข็ง” กำหนดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือทำความรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ทราบถึงสภาพครอบครัวของนักเรียน  เพื่อทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนมี
ปัญหาหรือไม่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขได้ทันท่วงทีจะเห็นได้ว่า  ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 34) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญ
อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มปกติได้มีการพัฒนาขึ้นต่อไป  รวมทั้งยังแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนกลุ่มมี
ปัญหา และกลุ่มเสี่ยงเป็นการลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน และยังเอื้อให้มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน โดยมีสิ่งที่มีคุณค่าที่ต้องร่วมกันปั้นแต่ง คือ คุณภาพผู้เรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจ
มองได้ในสองมิติ กล่าวคือ ถ้าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่
เป็นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ การคิดริเริ ่มสร้างสรรค์การพัฒนาความสามารถพิเศษ กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย กิจกรรมพัฒนาความ
มีระเบียบวินัย การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและการนันทนาการ ก็นับว่าโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากการจัดการเรียน
การสอนตามปกติ และในอีกมิติหนึ่ง หากโรงเรียนกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เสนอและดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระโดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อผู้เรียนสามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งในขณะอยู่โรงเรียนและเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
1. เพื่อทราบองค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระ

ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 
2. เพื่อสร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
3. เพื่อยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย โดย

การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำมาเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยจัดทำโครงร่างการวิจัย นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  

ขั้นตอนที่  2  การดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยเพื่อตอบข้อคำถามการวิจัย ดังนี้ 1. องค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกุมาร มี
ลักษณะอย่างไร  2. โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีลักษณะอย่างไร   3.ยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุมหรือไม่  ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการ
วิจัย 2 ขั้นดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่  2.1 ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฏี 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือขอคำแนะนำและปรึกษาอาจารย์ในการสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม)  

ขั้นที่ 2.2  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการนำผลที่ได้จากข้ันที่ 2.1 มาสร้าง
แบบสอบถามและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนำแบบสอบถาม ไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 5 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่จบ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการสอนภาษาไทย จำนวน 1  ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงและความตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity)   นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิค IOC (Index 
of  Item Objective Congruence) เล ือกข ้อคำถามท ี ่ม ีค ่ า IOC ท ี ่มากกว ่า 0.5 ข ึ ้นไปและปร ับปรุง
แบบสอบถามหลังจากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่ใช้ใน
การวิจัยและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง นำผลที่ได้มาคำนวณหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธี
ส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) = 0.993  (Cronbach, 1984 : 126) เพ ื ่อนำมาปร ับปรุง
แบบสอบถามอีกครั้งเพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการนำแบบสอบถาม
จากขั้นที่ 2.2  ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำการตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)  แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อสรุป
องค์ประกอบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

ขั้นตอนที่ 4  สร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พัฒนาโมดูลด้วยโปรแกรมท่ีสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมพีเอชพี (PHP) 
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ขั้นตอนที่ 5  ทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนำไปใช้กับโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนละ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครูฝ่ายปกครอง และครูคอมพิวเตอร์ จำวน 9 ท่าน เพื ่อยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับดังนี้ 
1. นำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากรถึงผู้บริหารสถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามหรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
2. ทำการแจกแบบสอบถามแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรงหรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี์

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 1,350 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน หรือ 
ผู้ปฏิบัติงานแทน , หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 คน , และครูปฏิบัติการ 10 คน โรงเรียนละ 20 คน รวม 280 
คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. แบบสอบถามผู้บริหารและครู แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นตัวเลือกที่กำหนดให้
(force choice) จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งและประสบการณ์ในการทำงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) และการวิเคราะห์ส่วนมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ ของลิคเคอร์ท (Likert scale) ซึ่งเป็นการประมาณค่าของการปฏิบัติการประเมินผลการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 132 ข้อ 

2. แบบยืนยันเชิงคุณภาพโดยทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับ
โรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน  หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อโมดูล
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกุมาร พิจารณาด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม 
การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นประเด็น

คำถามในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 2. นำผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย
จากนั้นส่งให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวัดค่าการพิจารณาความตรงตามเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ( Index of Items Objective Congruence : IOC) โดยผู ้ทรงคุณว ุฒ ิจำนวน 5 ท่าน นำ
แบบสอบถามที่ได้ไปพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) นำผลที่ได้มาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิค IOC เลือกข้อคำถามซึ่งพิจารณาค่าดัชนีคามสอดคล้อง 
มากกว่า 0.50 ขึ้นไป คัดเลือกไว้ใช้ได้ ต่ำกว่า 0.50 ปรับปรุง แก้ไข สำนวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ และนิยามตัวแปร ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำเครื่องมือที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแก้ไขปรับปรุง แล้วนำผลที่ได้เสนออาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย เพ่ือนำไปตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยทดลองใช้ (try out) กับผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 2 โรง รวม 40 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.993  (Cronbach, 1984 : 126)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทำงาน ใช้ค่าความถี่ (frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 
 3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต   
(�̅�)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของข้อมูล และใช้สถิติการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : 
PCA)  

 4. การยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลต่อโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพิจารณาด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุมจำนวน 9 ท่าน ใช้ค่าความถี่ (frequencies) 
ค่าร้อยละ (percentage) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ 
2. โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีลักษณะง่ายต่อการใช้งาน ประมวลผลได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 
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3. ผลการยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และ
ถูกต้องครอบคลุม 
  องค์ประกอบการบริหารระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน” และองค์ประกอบที่ 1 มีองค์ประกอบย่อย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1.1 “การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล” 
จำนวน 18  ตัวแปร 1.2 “การวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียน” จำนวน  11 ตัวแปร  1.3 “การประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน” จำนวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 “การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” จำนวน 
17 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 3 “การสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ” จำนวน 6 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 
4 “การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรยีน” จำนวน  5 ตัวแปร สรุปได้เป็นแผนภูมิ ดังนี้ 
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2. การสร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  นำองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ  ทำการเขียนโปรแกรม
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร ภาษาที ่ใช้ในการเขียนโปรแกรมพีเอชพี (PHP) ลักษณะเป็น embedded script 
โปรแกรมนี้สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์  (Web Browser) ในลักษณะของโปรแกรมออนไลน์ 
(Online) ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของส่วนต่างๆ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1  ระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
(ข้อ 1 – ข้อ 40) องค์ประกอบที่ 1.1  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (ข้อ 1 – ข้อ 18) องค์ประกอบที่ 1.2  
การวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ข้อ 19 – ข้อ 29) องค์ประกอบที่ 1.3  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  
(ข้อ 30 – ข้อ 40) องค์ประกอบที่ 2 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ข้อ 41 – ข้อ 57) องค์ประกอบที่ 

การบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในพระ

ราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร

องค์ประกอบที่ 1
“ระบบข้อมูล

เกี่ยวกับนักเรียน”

องค์ประกอบที่ 2
“การบริหารระบบ

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน”

องค์ประกอบที่ 3
“การสนับสนุน

ระบบดูแล
ช่วยเหลือ”

องค์ประกอบที่ 4
“การป้องกันและ

แก้ไขปัญหา
นักเรียน”

การรู้จัก
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

การวางแผน
ดูแล

ช่วยเหลือ
 

การประเมิน
พฤติกรรม
นักเรียน 
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3 การสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ข้อ 58 – ข้อ 63)  องค์ประกอบที่ 4  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน (ข้อ 64 – ข้อ  68) ผลสรุปและข้อเสนอแนะส่งผ่านทางอีเมล์ (E-mail) และ สามารถพิมพ์ 
(print) ได้ทันท ีรายงานผลการประเมิน การรายงานผลการประเมินมีการรายงานผลรวม และแยกการรายงาน
เป็นรายองค์ประกอบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้สามารถนำไปบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ 

3. การวิเคราะห์การยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน 
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมารด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม  
คิดเป็นร้อยละ 100 

การสร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 คือ “เพ่ือสร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ผู้วิจัยได้นำ
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบมาทำการเขียนโปรแกรมการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโปรแกรมที่สามารถ
เรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ในลักษณะของโปรแกรมออนไลน์ (Online) ภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนโปรแกรม PHP ลักษณะเป็น embedded script ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล องค์ประกอบที่ 2 การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิธีการใช้งาน และ รายงานผลการ
ประเมิน คำชี้แจง โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถบริหาร
จัดการตรวจสอบและประเมินผล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท่านว่ามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างเพียงพอ ซึ่งแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 “การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล” องค์ประกอบที่ 2 “การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” องค์ประกอบที่ 3 “การ
สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” องค์ประกอบที่ 4 “การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน” 
องค์ประกอบที่ 5 “การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  
 วิธีการใช้งานโปรแกรม 1) กรุณากรอกชื่อโรงเรียนและ e-mail เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกปุ่ม 
START 2) คลิกตอบคำถามทุกข้อจนครบ 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 “การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล” 
(ข้อ 1 – ข้อ 62)  องค์ประกอบที่ 2 “การบร ิหารระบบดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียน”  (ข้อ 63 – ข้อ 91) 
องค์ประกอบที่ 3 “การสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” (ข้อ 92 – ข้อ 109)  องค์ประกอบที่ 4 
“การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน”(ข้อ 110 – ข้อ 120)  องค์ประกอบที่ 5 “การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” (ข้อ 121 – ข้อ 123)  หากท่านไม่ได้ตอบคำถามข้อใด โปรแกรมจะมีหน้าต่างปรากฏข้อ
คำถามท่ีท่านไม่ได้ตอบเพ่ือให้ท่านตอบข้อคำถามจนครบ 3) เมื่อทำครบทุกข้อคำถามท่านสามารถคลิกสรุปผล
โปรแกรมจะทำการประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพร้อมข้อเสนอแนะในการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดียิ่งขึ้นในการดำเนินงานครั้งต่อไปในรูปแบบของกราฟแสดงผล 4) ผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะส่งผ่านทาง e-mail และสามารถพิมพ์ได้ทันท ีรายงานผลการประเมิน การรายงานผลการประเมิน
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มีการรายงานผลรวม และแยกการรายงานเป็นรายองค์ประกอบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบ
เพ่ือให้สามารถนำไปบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
การวิเคราะห์ยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

การวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ โมดูลการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 3 
มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในทดลองใช้ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลช่วยเหลือได้พิจารณา ด้านความ
เหมาะสม (propriety standards) ด้านความเป็นไปได้ (feasibility standards) ด้านความเป็นประโยชน์ 
(utility standards) และด้านความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและการ
วิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ่งผู ้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลช่วยเหลือ จำนวน 3 โรงเรียน มีความคิดเห็นต่อโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รูปแบบมีด้าน
ความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความถูกต้องครอบคลุม จำนวน 3 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
การอภิปรายผล 

 ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็นสามประเด็นตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการบริหารระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้  องค์ประกอบที่ 1 “ระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน” องค์ประกอบที่ 2 “การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” องค์ประกอบที่ 3 “การสนับสนุนระบบ
การดูแลช่วยเหลือ” และองค์ประกอบที่ 4 “การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน” องค์ประกอบดังกล่าว
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยองค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

1)  องค์ประกอบด้านระบบข้อมูลเกี ่ยวกับนักเรียน เป็นองค์ประกอบที ่สำคัญอันดับ 1 ซึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา บุญวิไล  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักเรียนเป็นระดับชั้น แสดงว่าครูที่ปรึกษามีข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนที ่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลนักเรียนเป็นระดับชั ้น  ดังนั ้นครูที ่ปรึกษาควรใช้เครื ่องมือ
หลากหลายในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อมีข้อมูลที่จาเป็นในการวิเคราะห์และสรุปผลนักเรียนเป็น
ระดับชั้น ในด้านความสามารถทางการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ เช่น เครื่องมือประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) และเครื่องมือประเมินพฤติกรรม (S.D.Q) ประกอบการสอบถาม, สัมภาษณ์, 
สังเกต, เยี่ยมบ้านและร่วมกับนักเรียนจัดทำสถิติส่วนสูง น้ำหนัก ระเบียนสะสม เป็นต้น ข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ใน
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ระดับน้อยที่สุดคือ การนำผลวิเคราะห์การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไปพัฒนาและปรับปรุงในการช่วยเหลือ
นักเรียน แสดงว่าครูที่ปรึกษาขาดการนำผลวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้น ครูที่ปรึกษา
ควรนำผลวิเคราะห์การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไปต่อยอดในการพัฒนาและปรับปรุงในการช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาจากมูลนิธิและองค์กรต่างๆ  มอบให้แก่นักเรียนที ่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ, นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ได้รับการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล   

2)  องค์ประกอบด้านการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับ 2 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี ทองงาม กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้  สอดคล้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ให้ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่
ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก ่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ทุกคนมีส่วนร่วม และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ให้แก่
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและ
รอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัตน์ ศรีดำเดช พบว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิผล 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องกำหนดมาตรฐานของงานให้มีการเปรียบเทียบผลงานที่ทำได้กับมาตรฐานที่กำหนดไว้ จัด
แผนควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีการควบคุมให้กิจกรรมทุกอย่างดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ ตลอดทั้งจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกระยะ โรงเรียนควรมีการติดตามดูแลนักเรียน
ต่อเนื่อง ทั่วถึงและเท่าเทียมกันควรนำ ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลปรับปรุงแก้ไขร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรภร บุญรุ่ง กลยุทธ์ความสำเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรีย นประกอบด้วย การ
บริหารเชิงระบบ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การทำงานเป็นทีม ในรูปคณะกรรมการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การนิเทศติดตามและการประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี สารีบุตร  ปัจจัยที ่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 8  ประเด็น ดังนี้  
1) มีการกำหนดเป้าหมายนโยบายและวางแผน  2) มีการพัฒนาทีมงาน 3) มีการติดตามกำกับ 4)  มีการ
ประเมินผลและสะท้อนผลการทำงาน 5) มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 6) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่  7)  มีสื่อ 
เครื ่องมือในการทำงาน และ 8) มีการสร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ  สอดคล้องกับ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคณะครูและผู้ที ่เกี่ยวข้องมีการทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ  สอดคล้องกับ ภูธร  บ้านเนิน มีรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 3 
รูปแบบ ที่มีการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน โดยใช้หลักของ PCDA ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้ รูปแบบ 
“ร่วมมือทุกฝ่าย” เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ชุมชน เข้ามาร่วมกันวางแผนกำหนดกิจกรรม
ต่างๆ ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบ “หลากหลายกิจกรรม” เน้นกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียน และกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหา ที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ  รูปแบบ “ทำงานเป็น
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ระบบ” เน้นการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนความพร้อมและความมั่นคงในการ
ดำเนินงานทุกด้าน  

3)  องค์ประกอบด้านการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับ 3 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชยาภรณ์  ศฤงคารทวีกุล กล่าวว่า การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ได้จัดให้มีการประชุมคณะครูร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือร่วมกันวางแผนในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครูประจำชั้นมีการติดตามกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ สุวรรณ
อักษร ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ปกครองต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาใน
การให้ข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวนักเรียน สนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ร่วมมือกับครู
ที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา  แสงสุริฉาย 
กล่าวว่า ปัจจัยที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้ 1. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่
สายงานบริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน  2. เครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียน และข้อมูลสารสนเทศ 3. ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ และมีความตระหนัก 4. มีแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเร ียน 5. มีเครือข่ายภายในสถานศึกษาในการขับเคลื ่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประกอบด้วยทุกภาคส่วน เช่น ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อที่ ปรึกษา 
เครือข่ายภายนอกสถานศึกษา เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง สหวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

4)  องค์ประกอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับ 4 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง ความคาดหวังว่านักเรียนทุกคน
จะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ ้มกันในการดำรงชีวิตและการปรับตัว  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น การบริหารงานควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
ส่วนแนวทางในการพัฒนาทีมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ จัดอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อวยชัย ศรีตระกูล กล่าวว่า การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Controlling) มีข้ันตอน ได้แก่ จัดทำ
แผนการควบคุม ติดตามและประเมินผล จัดทำเครื่องมือบันทึกผลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติ ใน
การติดตาม ตรวจสอบ ใช้เทคนิค การสังเกต สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน โฮมรูม ประชุมผู้ปกครอง ให้คำปรึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครอง มีการติดตามเด็กที่ขาดเรียนบ่อยรวมทั้งการส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการควบคุม (Controlling) และการประสานงาน (Co-ordination) เป็น
หัวใจของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูต้องใช้ทักษะการประสานงานกับผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างรอบด้านเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ โดยใช้เทคนิค
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานภายนอก ที่จะต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือหรือทำการส่งต่อนักเรียน การประสานงานภายในและ
การสื่อสารที่ดี สามารถลดปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น สร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากร และ
หน่วยงานภายในได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  สอดคล้องกับทองทิพภา วิริยะพันธ์ ได้เสนอหลักการทำงานเป็นทีม
ได้แก่ การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ว่า “การที่จะให้งานประสานกันนั้น มี
หลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้อง
ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอ่ืน” ความบริสุทธิ์ และความมุ่งหมาย
อันเที่ยงตรงเป็นอย่างเดียวกันนั้น  จะทำให้เข้าใจกันผู้ใดมีหน้าที่ มีความสามารถอย่างไร ก็จะทำตามหน้าที่
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และความสามารถอย่างนั้นให้ประสานสอดคล้องกันได้โดยอัตโนมัติ  ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จก็จะ
บังเกิดตามมา 

2. เขียนโปรแกรมการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PHP ลักษณะเป็น 
embedded script โปรแกรมนี้สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์  (Web Browser) ในลักษณะของ
โปรแกรมออนไลน์ (Online) ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ องค์ประกอบที่  1 “ระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน” องค์ประกอบที่ 2 “การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” องค์ประกอบที่ 3 “การ
สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” องค์ประกอบที่ 4 “การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน” ผลสรุปและ
ข้อเสนอแนะส่งผ่านทาง e-mail และสามารถพิมพ์ได้ทันที รายงานผลการประเมิน        การรายงานผลการ
ประเมินมีการรายงานผลรวม และแยกการรายงานเป็นรายองค์ประกอบ พร้อมทั ้งมีข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบเพ่ือให้สามารถนำไปบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า
โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกุมาร มีลักษณะง่ายต่อการใช้งาน ประมวลผลได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

3. การวิเคราะห์การยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระ 
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร โดยทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 9 ท่านมีความคิด
เห็นต่อโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้อง
ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพื่อนำโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อสามารถ
บริหารจัดการ ตรวจสอบ และประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปจัดทำรายงานประจำปี จัดทำสารสนเทศที่สร้างความโดด
เด่นเป็นสากลให้เป็นที่ประจักษ์และสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่เข้มแข็งทั้งในระดับชาติและก้าวสู่ความสากลด้วย
ความภาคภูมิมากขึ้น   

2. ผู้บริหารโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ควร
นำโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนไปดำเนินการใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนเดิมให้ความ
สมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้นและสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อให้การบริหารจัดการ
ระบบดูแลนักเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ 

3. การนำโมดูลการบริหารระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไปใช้สามารถปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 

4. เมื่อนำโมดูลการบริหารระบบดูแลนักเรียนไปใช้ในระดับการปฏิบัติงานและบริบทโรงเรียนที่ต่าง
ไปของสถานศึกษา หากสถานศึกษานำไปทดลองใช้สามารถพัฒนาองค์ประกอบดังกล่าวส่งผลให้ การบริหาร
ระบบดูแลนักเรียนประสบความสำเร็จได้เป็นดี ซึ่งหมายถึงภาพรวมการบริหารระบบดูแลนักเรียนคุณภาพ
ประสิทธิภาพ 
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5. องค์ประกอบด้านระบบข้อมูลเกี ่ยวกับนักเรียน ต้องมีการพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนให้รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้มีการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นรากฐานในการ
พัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) ความมุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
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ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(The Twenty First Century Skills) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 

 
 ผู้ศึกษา   นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาผู ้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู ้สู ่ท ักษะการเร ียนร ู ้ในศตวรรษที่ 21         
ต้องอาศัยกระบวนการการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี ่ยนกรอบแนวคิด (Mindset) และวิธีการใน   
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในโลกปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลให้
ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู ้ที ่สร้างองค์ความรู ้ได ้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ การนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการเรียนรู้         
เชิงระบบ ทั้งยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนเป็นสำคัญ ผู้ศึกษาจึงขอ
นำเสนอรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(The Twenty-First Century Skills)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (The Twenty-First Century Skills) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
2  และเพื่อศึกษาผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของครูวิชาการที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประชากรที่ศึกษาคือ ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 63 คน เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด  
 
ผลการศึกษาพบว่า 

1.  ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
ปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ขั ้นวางแผนติดต่อประสานงาน (Plan : P) 
ขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Do : D) และขั้นตอนการตรวจสอบกิจกรรม  (Act : A) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  

399



3. ขั้นตอนการนิเทศติดตาม (Check : C) พบว่า ด้านการวางแผน (Plan : P)  ด้าน
การให้ความร ู ้  ( Informing : I) ด ้านการดำเนินงาน  (Do : D) ด้านการสร ้างเสร ิมขวัญกำล ังใจ 
(Reinforcing : R) และด้านการประเมินผล (Evaluate : E) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า บทบาทผู้เรียน : เมื่อครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active  Learning และบทบาทผู้สอน : เมื่อเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
Active Learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
สรุปได้ว่า โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First 
Century Skills) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้สอนได้ตระหนักในบทบาทที่ต้องเปลี่ยนไป อีกทั้งผู้เรียนก็เปลี่ยนบทบาทเป็นนักเรยีนรู้ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 
 
คำสำคัญ :  การประเมินโครงการ   การจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21              

(The Twenty-First Century Skills) บทบาทผู้สอน บทบามผู้เรียน 
 
บทนำ 

ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning (การเรียนรู้เชิงรุก) ทั้งกิจกรรม วิธีการ หรือ
รูปแบบการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจ บทเรียนและทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม    
การใช้รูปแบบการสอนที่สำเร็จรูปที่นิยมใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป ในปัจจุบันอาจไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ เพราะบริบท
ในห้องเรียนแต่ละห้องมีความแตกต่างกัน ผู้สอนควรใช้หลักการของ Active Learning ในการพัฒนา
กิจกรรมสำหรับผู้เรียน ทั้งวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน การออกแบบรูปแบบ การสอนต่าง ๆ ให้เหมาะ
กับเนื้อหาผู้เรียน และชั้นเรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่น และเป็นนักคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้ผู้เรียน
สามารถจดจำเนื้อหาได้นาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในบริบทต่าง ๆ ในบรรยากาศการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559) การเรียนรู้ Active Learning มีแนวคิดมา     
จากทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ คือ 1) นัยสำคัญของการเรียนรู้ คือ เนื้อหา ที่ผู้เรียนจะยอมรับต้องมี
ความเกี ่ยวข้องและสัมพันธ์กับจุดมุ ่งหมายของผู ้เร ียน 2) การเรียนรู ้ต้องเรียนผ่านการกระทำ              
3) การเร ียนร ู ้ค ือการอำนวยความสะดวกให้ก ับผู ้ เร ียน โดยผู ้ เร ียนมีส่วนร ่วมและตอบสนอง                 
ต่อกระบวนการเรียนรู้ 4) การเรียนรู้เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนในตนเองและเกี่ยวข้องกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ทั้งด้าน
ความรู้สึกและสติปัญญาเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือ การได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดังนั ้น การเรียนรู้ Active Learning คือ ผู ้สอนเป็นผู ้อำนวยการการเรียนรู ้ (Coach) ผู ้เร ียนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน กลยุทธ์การเรียนรู ้โดยการปฏิบัติที ่เป็นจุดแข็งและสร้าง
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน พรรณี ปานเทวัญ (2559) ได้กล่าวว่า การนำ Active Learning 
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มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การสอนยังคงประสบปัญหาทั้งในส่วนของการจัดหลักสูตร วิธีการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สอนรวมทั้งในส่วนของผู้เรียน การนำมาใช้จึงต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน
ผู้สอน ผู้เรียนและสภาพแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ในด้านผู้สอนต้องเป็นผู้ จัด
สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการหา
คำตอบ ช่วยให้ผู ้ เร ียนคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผู ้สอนเป็นผู ้ให้คำปรึกษาปัจจัยสำคัญใน              
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนรู้ควรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอผู้สอน
ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนในการจัดการเรียนรู้การทำกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมด้านการ
รู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral Activity) โดยต้องทำให้เกิดผล
ลัพธ์ทั้งสองอย่างในตัวผู้เรียน แต่บางครั้งผู้สอนเข้าใจว่าเมื่อผู้เรียนเกิดความตื่นตัวด้านพฤติกรรมแล้วจะ
ทำให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดด้วย จึงเน้นกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวแล้ว
ปล่อยให้ผู้เรียนเรียนรู้เอง อย่างอิสระทำให้การลำดับความคิดและการจัดองค์ความรู้อาจ ไม่ถูกต้องซึ่ง
ทำให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง ดังนั้น ผู้สอนควรช่วยถ่ายทอดข้อเท็จจริง หลักการ และทฤษฎี
  สรุป ความคิดรวบยอดเพื่อทำให้ผู้เรียนสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลได้ครบถ้วน  
จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว  ผู้จัดทำโครงการสนใจถึงความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ Active Learning ของผู้สอน ที่มีส่งผลพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่ในความเป็นจริงยังพบสภาพปัญหาว่าผู้สอนขาด
ความตระหนัก ความเข้าใจ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
รวมไปถึงการวัด และประเมินผลผู้เรียนแบบบูรณาการ ปัญหาชั่วโมงในการจัดกิจกรรม และมีความ
กังวลในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
Active Learning ได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงผลที่ผู้เรียน
จะได้รับในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผู้จัดทำโครงการจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First Century Skills) เพื่อให้นำแนวทาง
กิจกรรมไปใช้ในช้ันเรียนได้ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21          
(The Twenty First Century Skills) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

2. เพื ่อศึกษาผลจาการจัดการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของครู
วิชาการที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

401



วิธีการดำเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั ้งนี ้ผู ้ศึกษาใช้แนวทางการประเมินโครงการด้วยวิธี แบบผสานวิธี 

(Mixed Methods Research) ซึ่งการการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียน 
ร ู ้ในศตวรรษที่  21 (The Twenty First Century Skills) โดยใช้ CIPP MODE ของ Stufflebeam 
(1971) 

 
กลุ่มที่ศึกษา 

ประชากร ได้แก ่ คร ูว ิชาการโรงเร ียนในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 63 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้แก่ แบบประเมินครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty First Century Skills) โดยใช้ CIPP 
Model ซ ึ ่งลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ        
ตามแบบ Likert มีรายละเอียดดังนี้ แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 แบบสำรวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
จำนวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้สู ่ท ักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษท ี ่  21 (The Twenty First Century Skills) โดยใช้ CIPP Model เป ็นแบบมาตราส ่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มี 4 ด้าน ได้แก ่ ด ้านบริบท (Context) ด ้านปัจจัยนำเข้า ( Input) ด ้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) จำนวน 58 ข้อ  

ตอนที่ 3 แบบประเมินโครงการด้านผลผลิต เป็นแบบปลายเปิด จำนวน 2 ข้อ 
ตอนที่  4 แบบแสดงความค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการดำเน ินงาน             

ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้สู ่ท ักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty First 
Century Skills) โดยใช้ CIPP Model เป็นแบบปลายเปิด  จำนวน 1 ข้อ 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เพื ่อให้ได้เครื ่องมือที ่มีคุณภาพและมีความเที ่ยงตรง ผู ้ศึกษาได้ดำเนินการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
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ขั้นที่ 2 นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty First Century Skills) โดยใช้ CIPP Model 
แล้วนำแบบประเมินโครงการฉบับดังกล่าวให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และหาคุณภาพรายข้อด้วยแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC)   

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 3 สัปดาห์ ของภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกลุ่มประชากร ได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จำนวน 63 คน 

2.  ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยนำแบบประเมินโครงการมอบให้ประชากรดำเนินการ            
กรอกประเมินโครงการพร้อมนัดหมายวันเวลาในการรับคืนแบบประเมินโครงการโดยเก็บข้อมูล          
เชิงปริมาณ (Quantitative Data) ดำเนินการเก็บข้อมูล คือ ดำเนินการเก็บข้อมูลจากครูวิชาการ
โรงเรียน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์   เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ และให้กรอกข้อมูลลงในแบบประเมิน แล้ว
เก็บแบบประเมินคืน 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.  เก็บรวบรวมแบบประเมินโครงการจากกลุ่มประชากรทุกฉบับ ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบประเมินโครงการที่ได้รับคืนมารวบรวมคะแนนจากแบบประเมินโครงการทุกฉบับ 
2.  ลงรหัสข้อมูล จัดกระทำข้อมูลคำนวณค่าสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS/PC+ 
3.  วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(σ) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 แบบสำรวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

จำนวน 5 ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินด้านเพศ  ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.7 และเพศชาย 

403



คิดเป็นร้อยละ 14.3 โดยมีอายุอยู ่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ อายุในช่วง      
41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34.9 อายุในช่วง51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.7 และในช่วงอายุน้อยกว่า     
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.5  ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา
คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.6 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อย
ละ 1.6 มีประสบการณ์การทำงานในช่วง 6-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การ
ทำงานในช่วง 26 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.1  ประสบการณ์การทำงานในช่วงน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 และประสบการณ์การทำงานในช่วง 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.5 จากการศึกษาด้านการใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดย
ใช้เกม (Games-Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมาคือ การเรียนรู้โดยการตั ้งคำถาม 
(Questioning-Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 76.2 การเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role 
Playing) การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 63.5 การเรียนรู้โดย  
การแลกเปลี ่ยนความคิด (Think – Pair – Share) คิดเป็นร้อยละ 60.3 การเรียนรู ้ที ่เน้นท ักษะ
กระบวนการค ิด (Thinking Based Learning) ค ิดเป ็นร ้อยละ 58.7 การเร ียนร ู ้ภาษาไทยผ่าน
วรรณกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.6  การเรียนรู้โดยการระดมสมอง (Brainstorming)  การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) คิดเป็นร้อยละ 49.2 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 การเรียนรู้โดยการสะท้อนความคิด (Student’s Reflection) คิดเป็นร้อยละ 36.5 การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  คิดเป็น  ร้อยละ 31.7 การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
การใช้โปรแกรม GSP การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) คิดเป็นร้อยละ 14.3  และการ
เรียนรู้การบริการ (Service Learning) คิดเป็นร้อยละ 7.9 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้สู ่ท ักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษท ี ่  21 (The Twenty First Century Skills) โดยใช ้  CIPP Model เป ็นแบบมาตราส ่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ม ี 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบริบท (Context) ด ้านปัจจัยนำเข้า ( Input) ด ้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) จำนวน 58 ข้อ  

 1.  ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ภาพรวมอยู ่ในระดับมากท ี ่ สุด         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และส่งผลถึงผู้เรียนได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด  

 2.  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องวิทยากรมีคุณวุฒิในเนื้อหาตามโครงการ และ
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ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สถานที่จัดโครงการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และจำนวนครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก 

 3.  ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ประเมินโครงการได้นำรูปแบบการนิเทศแบบ 
PDCA มาใช้ในการประเมินโครงการในส่วนของขั้นตอนการเตรียมงานการอบรม พบว่า  

      3.1 ขั้นวางแผนติดต่อประสานงาน (Plan : P) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ และ
เครื่องอำนวยความสะดวกในการจัดการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการศึกษานโยบายของต้นสังกัดทุกภาคส่วน
และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  

  3.2 ขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Do : D) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องวิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนสามารถเกิดองค์ความรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียนได้ 
และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และเนื้อหาในการจัดอบรมมี
ความน่าสนใจ เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด   

  3.3 ขั้นตอนการนิเทศติดตาม (Check : C) ผู้ประเมินโครงการได้นำขั้นตอน
การนิเทศ PIDRE สงัด อุทรานันท์ (2530) มาใช้ในการประเมินโครงการในส่วนของการนิเทศ ติดตาม  
ผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรม พบว่า 

         3.3.1 ด้านการวางแผน (Plan : P) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื ่องผู้นิเทศแจ้งนโยบาย  และ
จุดประสงค์การนิเทศ ติดตาม ให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ  อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ        
ผู้นิเทศวางแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยอาศัย Application Line และ Facebook ในการรายงานผลการ
ดำเนินการในชั้นเรียน ผู้นิเทศวางแผนการออกนิเทศตามปกติ ตามปฏิทิน เพื่อติดตามการดำเนินงาน
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  และจัดทำ
เครื่องการนิเทศ ติดตาม การการจัด  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  

  3.3.2 ด้านการให้ความรู้ (Informing : I) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องจัดทำสื่อนำเสนอ Power 
Point แนวทางการดำเนินกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู ้ด้วย
กระบวนการActive Learning อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด รองลงมาคือ  จัดหา และแนะนำคลิปวิด ีโอ           
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ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning อยู่ในระดับมากที่สุด และจัดทำคู่มือ
การนิเทศภายในการจัดการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการActive Learning อยู่ในระดับมากที่สุด   

  3.3.3 ด้านการดำเนินงาน (Do : D) ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ สุด    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องติดตามการดำเนินการจัด
กิจกรรมในชั ้นเรียน ผ่าน Application Line และ Facebook อยู ่ในระดับมากที ่สุด รองลงมาคือ    
ออกนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินการนิเทศปกติ โดยใช้เครื่องมือที่ออกแบบไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด  และ
สรุปรูปแบบการจัดกิจกรรม และการดำเนินของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
Active Learning อยู่ในระดับ มากที่สุด  

  3.3.4 ด้านการสร้างเสริมขวัญกำลังใจ (Reinforcing : R) ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องผู้นเิทศ  
สร้างบรรยากาศการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ  ให้คำชื่นชมกับครู               
ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning และนำผลงานของคุณครูที่ได้
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning รายงานต่อ สพฐ.ทราบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสรุปรูปแบบการจัดกิจกรรม และจัดหาเวทีการประกวด นำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับครูผู้สอน ตามบริบทของโรงเรียน เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ อยู่ในระดับมากที่สุด   

 3.3.5 ด้านการประเมินผล (Evaluate : E) ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องประเมินจากภาพถ่าย 
โครงการ กิจกรรมของโรงเรียนที่ในแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning และ
ประเมินผลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียนในวันที่เข้านิเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา
คือ ประเมินผลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ตามปกติ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  

 3.4 ขั ้นตอนการตรวจสอบกิจกรรม (Act : A) ภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึงพอใจในเรื่องนำข้อดี และโอกาสไปขยาย
ผลต่อยอดให้กับโรงเรียนอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ  นำสิ่งที่ค้นพบในการออกนิเทศมา
วิเคราะห์ เพื่อหาข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  
Active Learning อยู่ในระดับ มากที่สุด และนำข้อด้อย และอุปสรรคที่ค้นพบมาดำเนินการหาแนว
ทางการส่งเสริม แก้ไข โดยจัดเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนในครั้งต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด  

4. ด้านผลผลิต (Product) ผู้ประเมินโครงการได้แยกออกเป็นในส่วนของบทบาท
ผู้เรียน และบทบาทผู้สอน : เมื่อเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พบว่า 

 4.1 บทบาทผู ้ เร ียน : เม ื ่อครูผู ้สอนจัดการเรียนรู ้ด ้วยกระบวนการ Active  
Learning ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึง
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พอใจในเรื่องผู้เรียนภาคภูมิใจในผลงาน (ชิ้นงาน) ของตนเอง และผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
Active Learning อย่างม ีความสุข อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด รองลงมาคือ  ผู ้ เร ียนร ู ้จ ักแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ (Show and Share) อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียนสามารถออกแบบในการสร้างภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด  

 4.2 บทบาทผู ้สอน : เมื ่อเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ครูวิชาการมีความพึง
พอใจในเรื่องครูทำหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ให้ผู้เรียนไปศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเติมเพื่อสร้างชิ้นงาน และครูอำนวยความสะดวก และแนะนำแนวทาง วิธีการสร้างชิ้นงานให้กับ
ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ขณะที่ผู้เรียนกำลังสร้างชิ้นงานครูทำหน้าที่ให้คำแนะนำ 
ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกตามที่ผู้เรียนร้องขอ  ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
กำหนดเกณฑ์การประเมินช้ินงาน และผู้เรียนร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning อยู่
ในระดับมากที่สุด และนำข้อด้อย และครูกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และส่ิงต่าง ๆ รอบข้าง 
ครูแนะนำวิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินชิ้นงานให้ผู้เรียนทราบเสมอ ครูสร้างบรรยากาศเป็น
กันเองกับผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนกำลังเรียนรู้ด้วย Active Learning อยู่ในระดับมากที่สุด   
อภิปรายผล 

1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context) เป็นการพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจำเป็น
ที่ต้องดำเนินโครงการประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการครูวิชาการมีความเห็น
สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงกิจกรรมที่จัดสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รำไพ แสงนิกุล (2559) พบว่า 
ผลการประเมินดานบริบทมีความเหมาะสม โดยผลการประเม ินของผู ้บริหาร ครูผู ้สอน และผู้
ประสานงานโครงการมีความเห็นว่า โครงการมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับ 
สุดา นันไชยวงค์ (2561) พบว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงขึ ้น และมีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นนโยบายที่สำคัญของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21    

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ครูวิชาการมีความคิดเห็นด้านปัจจัยการนำเข้า
(Input) ในด้านการดำเนินการของวิทยากรมีคุณวุฒิในเนื ้อหาตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2  ทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำเนินกิจกรรม  และได้ลงมือปฏิบัติทำให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงความพร้อมของสถานที่ และจำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
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มีนา กริชไกรวรรณ และอชิตพล มีมุ้ย (2561) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูคณิตศาสตร์ มีความ
คิดเห็นว่าวิทยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ และมีประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม วิทยากรมี
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่อบรม รวมไปถึงวัน เวลา จำนวนวันที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ และสอดคล้องกับ กัลยา ศรีวิเชียร และไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2558)  พบว่า วิทยากร
ในโครงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีค่าเฉล่ียมากที่สุด โดยครงการนำหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมเทียบเคียงกับหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของสำนักงาน คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและครอบคลุมในด้านการศึกษา รวมถึงวิทยากรบรรยายมีความเหมาะสมเป็นบุคคล
ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับมีประสบการณ์การทำงาน ด้านบริหารและ
เป็นผู้นำขององค์กร โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตามกรอบหลักสูตรของโครงการ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากความสอดคล้องของงานวิจัย วิทยากรมีส่วนสำคัญในการจัดการอบรมต่าง ๆ  
ปัจจัยในการจัดหาวิทยากรนั้นควรเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่จัดอบรม มีความเป็นนักบูรณาการ 
สันทนาการ จัดการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่น่าสนใจ เป็นนักออกแบบกิจกรรมที่ดี นอกจากวิทยากร
แล้วจะพบว่า ในส่วนของสถานที่ วัน เวลา รวมไปถึงจำนวนผู้เข้ารับการอบรมก็มีความสำคัญเช่นกันที่
จะทำให้การอบรมเชิงปฏิบัติการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 3. ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ประเมินโครงการได้นำรูปแบบการนิเทศแบบ 
PDCA มาใช้ในการประเมินโครงการในส่วนของขั้นตอนการเตรียมงานการอบรม พบว่า  

 3.1 ขั้นวางแผนติดต่อประสานงาน (Plan : P) ครูวิชาการมีความคิด เห็นว่า 
การวางแผนออกแบบกิจกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเครื่องอำนวยความสะดวกในการจัด   
การอบรมที่มีความพร้อม เพียงพอกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการศึกษานโยบายของต้นสังกัดทุกภาคส่วนและกำหนด         
แนวทางการดำเน ินโครงการ  สอดคล้องก ับแนวค ิดวงจรการบร ิหารงานค ุณภาพ  PDCA                   
เครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์ (2564) ในด้านการเตรียมแผนงาน (Plan) ซึ่งถือเป็นส่วนที่มีความสำคญัที่สุด 
เพราะการวางแผนจะทำให้ส่วนอื ่นทำงานำได้อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์และการจำแนกปัญหา การตั้งเป้าหมายความเข้าใจถึงข้อจำกัดและขอบเขต รวมถึงการ
นำมาพิจารณาวิธีการปรับปรุงที่น่าจะเป็นไปได้ และการตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติการที่กำหนดวิธีสำหรับ
ตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ สอดคล้องกับเริงรณ ล้อมลาย (2560) ที่ให้แนวคิดด้านการวางแผน ไว้
ว่า องค์ประกอบทั้งสี ่ส่วนของวงจรคุณภาพนั้นควรพิจารณาเรื ่องการวางแผนเป็นส่วนที ่ควรให้
ความสำคัญที่สุด เนื่องจากการวางแผนเป็นส่วนที่ทำให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผล 
ถ้าการวางแผนไม่เหมาะสมจะมีส่วนทำให้ด้านอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่
ดีจะทำให้มีการผิดพลาดน้อยลง และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวางแผนในการปรับปรุงเป็น
การลดช่องว่าง ระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ ่งที ่เป็นอยู ่จริงและกิจกรรมการปรับปรุงที่มีประสิทธิผล
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จำเป็นต้องมมีมุมมองที่แม่นยำ การวางแผนประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ละการจำแนกปัญหา
การตั้งเป้าหมายเข้าใจถึงข้อจำกัดและขอบเขต รวมถึงการนำมาพิจารณากำหนดวิธีสำหรับตรวจสอบ 
และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ 
 3.2 ขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Do : D) คือ ครูวิชาการมีความคิดเห็นว่า
วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนสามารถเกิดองค์ความรู้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไป
ถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียนได้ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ รวมไปถึงเนื้อหาใน
การจัดอบรมมีความน่าสนใจ เหมาะสม  และสามารถปฏิบัติได ้จริง สอดคล้องกับแนวคิดวงจร          
การบริหารงานคุณภาพ PDCA เครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์ (2564) ในด้านการลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ได้กำหนดไว้ (Do) คือ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ วันที่อย่างถูกต้อง โดยผู้รับผิดชอบ 
ต้องติดต่อสื ่อสาร ไปยังผู ้ที ่ม ีหน้าที ่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และจัดหาทรัพยากรที ่จำเป็นใน           
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับเริงรณ ล้อมลาย (2560) ได้กล่าวว่าการลงมือปฏิบัติ คือ การปฏิบัติเพื่อให้
มั่นใจว่ามีการนำแผนการมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้จัดโครงการมี      
การนำแผนการไปปฏิบัติ และรับทราบถึงความสำคัญในแผนการนั้น ๆ รวมไปถึงมีการติดต่อส่ือสารไป
ยังผู้ที่มีหน้าที ่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่ต้องการ เพื่ อนำ
แผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติและการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อไป  
 3.3 ขั้นตอนการนิเทศติดตาม (Check : C) คือ การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์
ของการลงมือปฏิบัติ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนเกิดจาก
สาเหตุใด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการนี้ผู้ประเมินโครงการได้นำรูปแบบการนิเทศ
แบบ PIDRE มาใช้ในการประเมินโครงการในส่วนของการนิเทศ ติดตาม ผู้เข้ารับการอบรมหลังการ
อบรม พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการนิเทศ PIDRE สงัด อุทรานันท์ (2530)  

  3.3.1 ด้านการวางแผน (Plan : P) ครูวิชาการมีความคิดเห็นว่า ผู้นิเทศได้
แจ้งนโยบายและจุดประสงค์การนิเทศ ติดตาม ให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบอย่างต่ อเนื่อง โดยผู้
นิเทศได้วางแผนปฏิบัติการนิเทศ โดยอาศัย Application Line และ Facebook ในการรายงานผล 
การดำเนินการในชั้นเรียน ผู้นิเทศวางแผนการออกนิเทศตามปกติตามปฏิทินการนิเทศ เพื่อติดตาม  
การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของโรงเรียน มีการจัดทำเครื่องมือ
การนิเทศ ติดตาม การการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของโรงเรียน เพื่อนำไปใช้
ในการนิเทศสถานศึกษา สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ (2530) แนวคิดทฤษฎีการนิเทศ การวางแผน
การนิเทศ (Planning – P) ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปัญหาตามความต้องการจำเป็นที่ต้องมีการนิเทศรวมทั้งแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
นิเทศที่จัดขึ้น สอดคล้องกับ กับ วชิรา เครือคำอ้าย และคณะ (2562) พบว่า ความต้องการจำเป็นใน 
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การพัฒนาผู ้เรียนเป็นสิ ่งสำคัญที ่ต้องนำมาวิเคราะห์ เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยผู้นิเทศทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจกับผู ้รับ     
การนิเทศ สร้างแรงจูงใจที่เกิดจากภายในมากกว่าภายนอก ในส่วนของขั ้นวางแผนและออกแบบ     
การนิเทศ (Planning : P) ผู้นิเทศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับ
ผู้รับการนิเทศ ใช้การช้ีแจงให้เข้าใจตรงกันตามลำดับขั้นของการวางแผนและออกแบบการนิเทศ และต้อง
นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาจากขั้นเตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ (Preparing : P) มาใช้เป็นฐานคิดใน
การวางแผนและออกแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

3.3.2 ด้านการให้ความรู้ (Informing : I) ครูวิชาการได้รับความรู้จากผู้นิเทศ
ด้วยการนำสื ่อนำเสนอ Power Point แนวทางการดำเนินกิจกรรมที ่สร ้างความตระหนัก และ       
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการActive Learning แนะนำคลิปวิดีโอ ที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning และจัดทำคู่มือการนิเทศภายในการจัดการการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการActive Learning คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศเชิงรุก 
สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2530) การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing – I) เป็นขั้นตอนของ
การให้ความรู้เพื่อ ให้เข้าใจถึงส่ิงที่จะดำเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเรื่องใด อย่างไรบ้าง
จะมีขั้นตอนในการดำเนินอย่างไร จะทำอย่างไรให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพซึ่งขั้นตอนที่มีความจำเป็นทุก
ครั้งสำหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหม่ ทุกเรื่องมีความจำเป็นสำหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผล
ไม่ถึงขั้น พอใจจำเป็นต้องทำการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้ง สอดคล้องกับ 
วชิรา เครือคำอ้าย และคณะ (2562) พบว่า สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องเติมเต็มและพัฒนาให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่หนึ่งการให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านที่สองการให้ความรู้การนิเทศโดยใช้กระบวนการ
ช้ีแนะด้วยระบบพี่เล้ียง และด้านที่สามการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลด้วยระบบการนิเทศภายใน 
โดยมีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

3.3.3 ด ้ านการดำเน ินงาน  (Do : D)  คร ูว ิ ชาการได ้ ร ับการต ิดตาม             
การดำเนินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผ่าน  Application Line และ Facebook ผู ้นิเทศออกนิเทศ 
ติดตาม ตามปฏิทินการนิเทศปกติ โดยใช้เครื่องมือที่ออกแบบไว้ และสรุปรูปแบบการจัดกิจกรรม และ
การดำเนินของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning สอดคล้องกับ  
สงัด อุทรานันท์ (2530) การดำเนินการปฏิบัติงานนิเทศ (Doing) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 
ลักษณะคือ การปฏิบัติงานของผู ้รับการนิเทศการปฏิบัติงานของผู ้นิเทศ และการปฏิบัติงานของ  
ผู้สนับสนุนการนิเทศ สอดคล้องกับ นนทพร พนาตรีสวัสดิ์ (2559) พบว่า การพัฒนาระบบการประเมิน 
และรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ต้องอาศัยการส่งเสริมศักยภาพระบบการ
กำกับ ติดตามงานนิเทศภายใน และส่งเสริมการประเมินผลการนิเทศภายในให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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 3.3.4 ด้านการสร้างเสริมขวัญกำลังใจ (Reinforcing : R)  ครูวิชาการมีได้รับ
บริการการนิเทสจากผู้นิเทศด้วยการสร้างบรรยากาศการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการให้คำช่ืนชมกับครู
ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  Active Learning และนำผลงานของคณุครูที่ได้
ดำเนินการจัดการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการ Active Learning รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ร่วมกันสรุปรูปแบบการจัดกิจกรรม และจัดหาเวทีการประกวด นำเสนอ
ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน ตามบริบทของโรงเรียน เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ 
สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ (2530) การสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing) 
เป็นขั้นตอนการเสริมแรงของผู้บริหารเพื ่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั ่นใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจดำเนินไปพร้อม ๆ กับผู้รับการนิเทศกำลังปฏิบัติงานได้เสร็จส้ินแล้ว สอดคล้องกับ 

วิรัตน์ แก้วสุด และคณะ (2561) พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องให้ความร่วมมือประสานพลังให้เกิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตั้งแต่การสร้างเจตคติทางบวกให้ผู้สอนได้เห็นความสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของ
ตน โดยการอบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ใช่การอบรม
ที่จะให้ความรู้กับผู้สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสามารถให้ผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง และ
ต้องเข้าถึงปัญหาในการจัดการเรียนรู้Active Learningของครูให้ได้ 
 3.3.5 ด้านการประเมินผล (Evaluate : E) ผู ้น ิเทศ ทำการประเมินจาก
ภาพถ ่าย โครงการ ก ิจกรรมของโรงเร ียนที ่ม ีแนวทางการจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยกระบวนการ                
Active Learning และประเมินผลจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และนักเรียน เก็บข้อมูลและประเมินผล
จากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  สอดคล้องกับ    
สงัด อุทรานันท์ (2530) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E) เป็นข้ันตอนที่ผู ้นิเทศทำการ
ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคต้องปรับปรุง
แก้ไขโดยการให้ความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ และต้องการจะดำเนินการนิเทศ
ต่อไปก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื ่องที่ปฏิบัติอีก  สอดคล้องกับ นนทพร พนาตรีสวัสดิ์ 
(2559) พบว่า การพัฒนาระบบการประเมินและรายงานผลการนิเทศภายในให้มีคุณภาพ ด้วยการ
ส่งเสริมการประเมินผลการนิเทศภายในให้มีคุณภาพ  

3.4 ขั้นตอนการตรวจสอบกิจกรรม  (Act : A) คือ ผู้นิเทศนำข้อดี และโอกาสไป
ขยายผลต่อยอดให้กับโรงเรียนอื่น ๆ และนำสิ่งที่ค้นพบในการออกนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อหาข้อดี 
ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning รวมไป
ถึงการนำข้อด้อย และอุปสรรคที่ค้นพบมาดำเนินการหาแนวทางการส่งเสริม แก้ไข โดยจัดเป็นโครงการ
เพื่อสนับสนุนในการจัดการอบรมครั้งต่อไป ปฏิบัติการที่นำไปสู่การปรับปรุงที่เหมาะสม (Act) กับผล
การตรวจสอบในขั ้นตอนที่ 3 คือ การทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื ่อนำไปสู ่การวางแผนที่
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เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความหมาย
ของแนวทฤษฎีของ W.Edwards Deming ว่าเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้
ทำการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม การปรับปรุงอาจนำไปสู่การกำหนดมาตรฐาน
ของวิธีการทำงานที่ต่างจากเดิมเมื่อมีการดำเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการ
ปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วย   

4. ด้านผลผลิต (Product) ผู้ประเมินโครงการได้แยกออกเป็นในส่วนของบทบาท
ผู้เรียน และบทบาทผู้สอน : เมื่อเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พบว่า  
 4.1 บทบาทผู ้ เร ียน : เม ื ่อคร ูผู ้สอนจัดการเร ียนรู ้ด ้วยกระบวนการ Active  
Learning ครูวิชาการ พบว่า ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน (ช้ินงาน) ของตนเอง เรียนรู้ อย่างมี
ความสุข ทำงานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Show and Share) การเรียนรู้ และสิ่งที่
ค ้นพบ และผู ้ เร ียนสามารถออกแบบในการสร ้างภาระงานที ่ได้ร ับมอบหมาย ได้ สอดคล้องกับ          
กมล โพธิเย็น (2564) ได้สรุปถึงธรรมชาติของการเรียนรู้แบบ Active Learning ว่าจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะสำคัญ ดังนี้  เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนให้น้อยลง 
และพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนโดยลงมือกระทำมากกว่าที่
นั่งฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย และเขียน ในการสำรวจพื้นฐาน
และคุณค่าที่มีอยู่ในผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
การนำไปใช้ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรับข้อมูลป้อนกลับจากการแสดงความคิดได้อย่างรวดเร็ว  
 4.2 บทบาทผู ้สอน : เมื ่อเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ด ้วยกระบวนการ Active 
Learning ครูวิชาการ พบว่า ครูในโรงเรียนทำหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ให้
ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสร้างชิ้นงาน และครูอำนวยความสะดวก และแนะนำแนวทาง วิธีการ
สร้างชิ้นงานให้กับผู้เรียน และในขณะที่ผู้เรียนกำลังสร้างช้ินงานครูทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา 
และอำนวยความสะดวกตามที่ผู้เรียนร้องขอ ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินช้ินงาน ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ครูกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง ก่อนการทำชิ้นงานครูให้คำแนะแนะนำวิธีการประเมิน 
และเกณฑ์การประเมินชิ้นงานให้ผู้เรียนทราบเสมอ ครูสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองกับผู้เรียนใน
ขณะที่ผู้เรียนกำลังเรียนรู้ สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 “ครู” ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช ”เนื่องจากในปัจจุบัน ความรู้มีมาก และหาได้ง่ายครูจะ
จัดการอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้หมด ดังผลวิจัยของ นวพร ชลารักษ์ (2558) ได้แนะนำว่าให้
สอนเฉพาะที่สำคัญ ๆ ผู้เรียนสามารถนำความรู้นั้นไปบูรณาการ และต่อยอดได้ ส่วนความรู้ที่ไม่ได้สอน 
ผู ้เร ียนจะเรียนรู ้ได้เอง สิ ่งสำคัญในการเรียนการสอนในทศวรรษที่  21 คือ ต้องเปลี ่ยนวิธีการของ
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การศึกษา คือ เปลี่ยนเป้าหมายจาก“ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น 
“ผู้เรียนเป็นหลัก”  

5. ด้านผลกระทบ (Impact)  
ผู้ประเมินโครงการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty First Century Skills) ซึ่ง
ปรากฏผล ในด้านผลกระทบ (Impact) ของครูวิชาการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี    
เขต 2 และได้นำความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดกิจกรรมที่ได้รับในการอบรมไปขยายผลสู่ครูใน
โรงเรียน และครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ในชั้นเรียน 
และจากการดำเนินการดังกล่าว ครูวิชาการทั้ง 63 โรงเรียนได้สะท้อนผลกระทบ (Impact) ดังนี้คือ   
ผลที ่เกิดจากการนำความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้  Active Learning ไปดำเนิน       
การขยายผล และนำไปใช้ในชั้นเรียน พบว่า ผู้สอนลงความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้ครูเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และสามารถออกแบบได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ควรมีการประเมินการใช้คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก เพื่อนำมา
พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 
เอกสารอ้างอิง 
กมล โพธิเย็น (2564), Active Learning : การจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การจัดการศึกษาในศตวรรษ       

ที่ 21, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
เครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์ (2564), กิจกรรมสร้างสื่อชุดกิจกรรมฝึกสมาธิกับการส่งเสริมศักยภาพผู้สอน 

รายวิชาการงานอาชีพด้วยกระบวนการ PDCA, วารสารพัฒนาทักษะทางวิชาาการอย่างยั่งยืน ,  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564  

วชิรา  เครือคำอ้าย และชวลิต ขอดศิริ (2562), การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่, วารสารสมาคมนักวิจัย   

วิจารณ์ พานิช (2556), การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21, กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ์ 
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ชื่อเรื่อง  รายงานผลประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการอ่าน  
  และเขียนสะกดค า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง                           
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ชือ่ผู้รายงาน   นายบุญเจริญ  บุญเชิด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด  
             การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
ปีท่ีรายงาน    ปีการศึกษา 2564 
 
                     บทคัดย่อ 
     รายงานผลประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการอ่าน  
และเขียนสะกดค า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วัตถุประสงค์ของการประเมิน1) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศ
แบบดาวเจ็ดดวง ใน 4 ด้านประกอบด้วย 1.1) เพ่ือประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 1.2) เพ่ือประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 1.3) เพ่ือประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง 1.4) เพ่ือประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค
การนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  2) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึก
ทักษะ เรื่องการอ่านการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  5) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค
การนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  6) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3   กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  ได้แก่ 1)ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และ 3) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  233  คน   ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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จ านวน 268 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 5,315 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน1) แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้าน
ความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ส าหรับประเมินใน 4 ด้าน2) ชุดฝึกอบรมด้วย
ตนเองส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย การสอนอ่าน เขียนแบบลูกสะกดค าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน        
1 เล่ม 3) คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่านการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 1 เล่ม 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30  
ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1ที่มีต่อการเรียนด้านการอ่านและการ
เขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 10 ข้อ 6) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่านการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 10 ข้อ7) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน
การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 10 ข้อ ผลการประเมินพบว่าสรุปผลการประเมินโครงการ                     

1) ผลประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนสะกดค า 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง ใน 4 ด้านประกอบด้วย                    
1.1) ผลประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 1.2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 
0.70)  1.3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.88)  1.4) ผลการประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน
สะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  68.82  ซึ่งต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  72.11  ซึ่งต่ า
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กว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้าน
ความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  88.54/88.26  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการอ่าน  เขียน
สะกดค า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 4) นักเรียน
มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถใน
การอ่าน เขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96)  5) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการด าเนินงานของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่า 4.34) 6) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่มีต่อการด าเนินงาน
ของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ยเท่า 4.53)  

ค าส าคัญ : ประเมินโครงการ การพัฒนาด้านการอ่าน เขียนสะกดค า ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง                                                    

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้ระบุว่าการศึกษาเป็น สิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน 
ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงาม ทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญ
ในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบ สัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวที โลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 
ประการ   จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน 
คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้3Rs ได้แก่ การอ่านออก 
(Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2560, หน้า ก – ฉ) ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องด้วยบริบทพ้ืนที่สภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมประเพณีวัฒนธรรม 
ความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาเฉพาะท้องถิ่นของโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ใน
บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน 
รวมทั้งในท้องถิ่นชุมชน มีความหลากหลายในการใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยภาษาเขมรถิ่นไทย 
ภาษากูย(ส่วย)ภาษาไทยอีสาน ซึ่งนับว่าเป็นท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมด้านภาษา
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และเศรษฐกิจ สังคม ที่มีความหลากหลายรวมทั้งความยากจนการด ารงชีวิตประจ าวัน และข้อจ ากัดที่มีความ
ท้าทายส าหรับการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีความ
สอดคล้องตามบริบท ให้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3. 2564) นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ยังเป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
หลักมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และน านโยบายจากส่วนกลาง สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาองค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นคน
เก่ง คนดี มีความสุข สอดคล้องกับวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น ที่ยั่งยืน พัฒนาต่อยอด จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการด าเนินงาน นโยบายการนิเทศเต็มพ้ืนที่ 
ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายข้างต้น ส าหรับในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งจะเกิดประโยชน์และ
คุณภาพ สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งสะท้อนผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก 
ตอบสนองต่อเป้าหมายที่สอดคล้องและน าผลไปสู่การปฏิบัติลงสู่สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ซึ่งในปีการศึกษา2563 ได้ด าเนินงานตามโครงการในด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามกรอบ(3R x 8C) ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์
แนวทางจุดเน้นให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมบริบท
ท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของผู้เรียนและความเหมาะสมที่ต้องพัฒนา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3: 2564)       
   นอกจากนี้จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินจากนักการศึกษา  หลายท่าน ในการ
ประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็น การศึกษาตามแนวคิดของ 
สตัฟเฟิลบีม (PDK. 1977 : 261-265) ที่กล่าวว่า รูปแบบของการประเมินโดยใช้หลักของเหตุผลทั่ว ๆ ไป
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินและแสดง ให้เห็นถึงว่า กระบวนการประเมินใด ๆ 
ประกอบด้วยขั้นตอน ได้แก่ ขั้นของการวิเคราะห์กิจกรรมและ ข้อมูลที่จะประเมินเพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้ตัดสินใจ ขั้นของการรวบรวมสารนิเทศ (Information) ที่ต้องการขั้นของการเสนอสารนิเทศให้แก่ผู้ตัดสินใจ 
ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้เชื่อว่า การตัดสินใจนั้นจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลในการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แบบจ าลองประเภทนี้ไม่เพียงแต่ประเมินว่า บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ เท่านั้น แต่ยืนยันการประเมินเพ่ือให้รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีก  
ด้วยโดยเฉพาะการประเมินผลโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแผนได้ทันทีเหมาะสมและมีการประเมินรวมสรุป
หลังโครงการสิ้นสุดแล้ว เพ่ือบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมแบบจ าลองที่เหมาะสม ที่จะใช้เป็นกรอบ
ความคิดในการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) จึงเป็นที่นิยมใช้ ทั้งนี้ เพราะนักประเมินจะได้ข้อดี 
ข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของโครงการที่จะประเมินได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการรับข่าวสารแบบ
สะสม ยังเป็นแบบจ าลอง ที่เข้าใจง่าย สะดวกในการปฏิบัติ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2535 : 205-207) จากการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
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ใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง ได้ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ ดังกล่าวเพ่ือน าข้อมูลจากการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจที่จะพัฒนาปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และคุณภาพผู้ เรียน ทั้งในระดับสถานศึกษาระดับชั้นเรียน นักเรียนรวมทั้งชุมชน ผู้ปกครองให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้นให้สอดคล้องตามแนวทางท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดไว้  
 ผู้ประเมินโครงการในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จังหวัดสุรินทร์  จึงได้ด าเนินการ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต  3  ได้แก่1) เพ่ือประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)   2) เพ่ือประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  3) 
เพ่ือประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  และ 4) เพ่ือประเมินด้านผลผลิต (Product 
Evaluation) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ภายหลังจาก
การพัฒนาครูผู้สอนในการสอนภาษาไทยการสอนอ่านแจกลูกสะกดค า จากแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ไปแล้ว และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21ตามกรอบ( 3Rx 8C) ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

              1. เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน                     
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง ใน 4 ด้านประกอบด้วย    
                 1.1 เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศ
แบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                  
 1.2 เพ่ือประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาว
เจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                                                                         
 1.3 เพ่ือประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาว
เจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                                                                           
 1.4 เพ่ือประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาว
เจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                                                                             
 2. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง
การอ่านการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                                                                             
          6. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยใช้
เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                                                                                       

                เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ                                                                                            
  1. แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถ               
ในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ส าหรับประเมินใน 4 ด้าน คือ                                                                        
มีลักษณะเป็นค าถามมีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ รวมทั้งหมด 20 ข้อ  
 2. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย การสอนอ่าน เขียนแบบลูกสะกดค า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  1 เล่ม     
   3. คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการ
อ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 1 เล่ม    
     4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ   
   5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้านการอ่าน
และการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 10 ข้อ 
    6. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ด้านความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 10 ข้อ 
    7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                     
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จ านวน 10 ข้อ 
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แผนภูมิรูปภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้ 
                เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง(บุญเจริญ  บุญเชิด.2562) 
  
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่  6 ก่อเกิดการวิจัย 

ดวงที่  7  ผดุงไว้เชิดชูเกียรติ 
             ให้ยั่งยืน 

สพป.  จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การสอนดีเด่น 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าผลการวิจัยพัฒนาไปใช้ 
ในรูปแบบออนไลน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โรงเรียน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความต่อเนื่อง 
เครือข่ายวิชาการจัดยกย่องเชิดชูเกียรติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
สพป.ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
ที่มีผลงานดีเด่น หรือรูปแบบการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเกิด
ความยั่งยืน ขยายผลรูปแบบที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ดวงที่  1 สร้างความตระหนัก

ตระหนัหนักตระหนัก 

ดวงที่  2 รู้หลักการหลากวิธี 

ดวงที่  3 สู่วิถีการปฏิบัติ 

ประชุมปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับครูผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครอง วิเคราะห์
ปัญหา ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของโรงเรียนและท้องถิ่น 

ให้ความรู้หลักการนโยบายแก่ (เครือข่าย, โรงเรียน)        
ชุมชน,ผู้ปกครองพัฒนาฝึกอบรม สร้างสื่อนวัตกรรม ชุดฝึก
แบบฝึก,เอกสาร ฝึกอบรมเทคนิคการสอนการอ่านการ
เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
ครูจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศภายใน
ติดตามก ากับ ในโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ด าเนินการ 
นิเทศติดตามประเมินผล พัฒนา ส่งเสริม ชี้แนะฯลฯ 
 

ดวงที่  4 พัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรม 

ก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ 
บริบทและสภาพปัญหา ,สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
น านวัตกรรมไปใช้ เช่น ใบงาน แบบอ่าน เขียนหนังสืออ่าน 
เขียนบรรยายภาพ  เทคนิคการสอน ออนไลน์ รูปแบบการ
สอนทวิภาษา,สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ) 
 

ดวงที่  5 น าสู่ความเป็นเลิศ ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนสรรหานวัตกรรมระดับโรงเรียนตามบริบท 
นิเทศ ติดตาม จัดประกวดสื่อ นวัตกรรม นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร 
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แผนภูมิรูปภาพ ที่ 2 เทคนิคการนิเทศการศึกษา การพัฒนาและแก้ไขปัญหา การอ่านออก เขียนได้ด้วยเทคนิค

การนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากกรอบแนวคิดและเอกสารงานวิจัย เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนสะกดค า การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  แสดงให้เห็นว่ากระบวนการนิเทศการศึกษา นั้นมีกิจกรรมที่ชัดเจน 7 ขั้นตอน คือ 1) ดวง
ที่ 1 สร้างความตระหนัก2) ดวงที่ 2 รู้หลักการหลากวิธี 3) ดวงที่ 3  สู่วิถีการปฏิบัติ  4) ดวงที่ 4 พัฒนา
นวัตกรรม 5) ดวงที่ 5 น าสู่ความเป็นเลิศ 6) ดวงที่ 6 ก่อนเกิดการวิจัย 7) ดวงที่ 7 พัฒนาไว้ยกย่องเชิดชู
เกียรติให้ยั่งยืน  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมในการด าเนินงานที่มีความชัดเจน ทั้งนี้จะปรับใช้ตามบริบท
หรือจุดประสงค์ในการนิเทศการศึกษา และการพัฒนากระบวนการสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 โดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา และน ามาปรับใช้
ในบริบทที่สอดคล้องกับกรอบงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบความสัมพันธ์ของตัดสินใจ (วอร์เทิร์นและแซนเดอร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจแต่ละประเภทของการประเมินตามโมเดลของ สตัฟเฟิลบีม 

รูปแบบของการประเมินโครงการ  
 รูปแบบการประเมินหรือแบบจ าลองของการประเมิน หมายถึง กรอบความคิดหรือแบบแผนที่เป็น
ระบบซึ่งแสดงให้เห็นขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมินซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นแนวทาง
หรือข้อชี้แนะต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานการประเมิน รูปแบบการประเมินจึง เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว
ของสถาปนิกนั่นเอง ส าหรับรูปแบบการประเมินโครงการนั้น นิศา ชูโต และคณะ (2542 : 159 - 160)                            
ได้แบ่งการประเมินโครงการโดยอาศัยลักษณะและพฤติกรรม   
 สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีผู้นิยมน าไปใช้เป็น แบบอย่าง
เพ่ือประเมินผลโครงการแตกต่างกันออกไป แล้วแต่สถานการณ์ของปัญหาแต่ละโครงการในครั้งนี้ผู้ประเมินใช้
รูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daneil L.Stufflebeam) ทั้งนี้เพราะการประเมินแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) เป็นแบบประเมินที่สามารถน าไปใช้ประเมิน โครงการทางการศึกษาทั่วไปได้อย่างดี 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling Decisions) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฎิบัติ 
(Implemnting Decisions) 

 

การตัดสินใจเพื่อนก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Plnning Decisions) 

 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินปัจจยัเบื้องต้น/ตัวป้อน 

(Input Evaluation) 
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เพราะประกอบด้วยการประเมินผล 4 ประเภท อันเป็นโครงสร้างของโครงการทางการศึกษา (สมหวัง                               
พิธิยานุวัฒน์. 2549 : 96) และสามารถประเมินได้ อย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการต่อเนื่องท าให้ได้
รายละเอียด เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ โครงการ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี                              
ทั้งยังเป็นแบบจ าลองท่ีเข้าใจง่าย สะดวกใน การปฏิบัติ และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 
2545 : 184) 
   รูปแบบประเมินโครงการตามแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) สตัฟเฟิลบีม และคนอ่ืน ๆ (PDK. 
1977 :261-265) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า ซิปป์โมเดล (CIPP Model) ซึ่งย่อมา
จากค าว่า Context, Input, Process และ Product ซึ่ง เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมี
จุดเน้นที่ส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นความหมายของ
การประเมินในทัศนะของสตัฟเฟิลบีม หมายถึง เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจใน ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ (Evaluation is the process of delineating, 
obtaining and using information for judging alternative decision) แบบจ าลองซิปป์จะประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินสภาพแวดล้อม                         
เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมิน โดยทั่ว ๆ ไปเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้มาซึ่งเหตุผลเพ่ือช่วยใน การ               
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ 
และเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยวินิจฉัย ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดล้อมนี้มี ลักษณะเด่น ๆ ที่ส าคัญมากมาย 
จัดเป็นการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (Macro Analysis) เป็นตัวก าหนด ขอบเขตของการประเมินเป็นขั้นตอนของ
การบรรยายและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม                                                                                                                   
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสิน ความ
เหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลนั้นจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ โครงการหรือไม่ 
ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัด โครงการ ยุทธวิธีที่ใช้ใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการด าเนินไปได้   
การประเมินปัจจัยเบื้องต้นนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่จะตัดสินใจได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร                                 
ใช้อัตราก าลังเท่าใด วางแผนงานและด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินสภาวะ แวดล้อมในแง่
ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการท าเฉพาะกรณีนั้น ๆ และวิเคราะห์ภายใน โครงการเท่านั้น   
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนด าเนินการได้รับอนุมัติและ ลงมือท า 
การประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) แก่
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการทุกล าดับขั้น   
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดและแปลความหมายของ
ความส าเร็จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีความจ าเป็นยิ่งในระหว่างการปฏิบัติตาม
โครงการด้วยระเบียบวิธีทั่ว ๆ ไปของการประเมินผลผลิต จะรวมสิ่งต่อไปนี้เข้าไว้  ด้วยกันคือการดูว่าการ
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ก าหนดวัตถุประสงค์นั้นน าไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัดที่สัมพันธ์กับ วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมคือ
อะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้กับมาตรฐานสัมบูรณ์ (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ์(Relative 
Criteria) ที่ก าหนดไว้ก่อนและท าการแปลความหมายถึง เหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยและกระบวนการร่วมด้วย   
การด าเนินการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้  ผู้ประเมินโครงการ ได้ด าเนินการให้ครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ 
ครูที่สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทดลองสอนด้วยตนเอง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 48 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โดยด าเนนิการตามล าดับ กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มที่ 1 เป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  268 คน  ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 ภายหลังที่ครูครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  จ านวน 268 คน ได้รับการอบรมและเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และจากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสอนภาษาไทย
แบบแจกลูกสะกดค าด้วยเทคนิคการสอนภาษาไทยแบบบันได 5 ขั้น รวมทั้งการนิเทศติดตามประเมินผล
การศึกษาไปแล้ว จากนั้นน าแนวทางการในการพัฒนาการเรียนการสอน อ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดค าไปสู่
การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนทุกชั้นเรียน 

 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการอ่าน
สะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาร่วม
นิเทศภายในชั้นเรียนตามปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด 

 1.3 ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการทดสอบนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียน จากเอกสารเครื่องมือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พัฒนาขึ้น และที่
ก าหนดให้ตามปฏิทิน 

 1.4 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนแบบแจกลูกสะกดค ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ตามเครื่องมือที่ก าหนดให้ 

 1.5 และด าเนินสอบถามความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าหนดให้ 

2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน  5315 คน    ด าเนินการ ดังนี้ 

    2.1 ผู้วิจัยชี้แจงก าหนดจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งให้โรงเรียนในสังกัดจ านวน  233 
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โรงเรียน จากนั้นครูประจ าชั้นด าเนินการให้นักเรียนทราบเรื่องและสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ
อ่าน โดยมีคณะกรรมการ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกรรมการ   
       2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เรื่อง การอ่านแจกลูกสะกดค า จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา  1 ชั่วโมง                                                                        
     2.3 ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดค าตามข้ันตอน โดย
ท าการสอนในแต่ละกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรม                                                                                      
     2.4 ทดสอบหลังเรียน(Post-test) เมื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอง ใบงาน กิจกรรมที่
ครูน าไปใช้กับนักเรียน แล้วท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับการ
ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   
    2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ด าเนินการประเมิน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 2 ด าเนินการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   
    2.6 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการพัฒนาสามารถ
ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
     กลุม่ที่ 3 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ านวน 
233  คน  ด าเนินการ ดังนี้ 
              1) ชี้แจงการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการ
อ่านสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                             
   2) แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการประชุมครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน เพ่ือก าหนดการนิเทศภายในโรงเรียน พร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ                                  
   3) ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่เปิดการ
นิเทศการศึกษา                                                                                                                                     
   4) รับการนิเทศจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3                                 
   5) ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอ่านสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
     การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้ประเมินโครงการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนแบบแจก
ลูกสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ผู้ประเมินด าเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉบับ โดยการเก็บรวบรวม ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 เตรียมการจัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1โดยด าเนินการประเมิน ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เพ่ือพิจารณาด้าน
ความเหมาะสมสอดคล้องของ วัตถุประสงค์และเป้าหมายความต้องการจ าเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ 
เพ่ือเลือกหรือปรับ วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา และการประเมินด้านปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) เพ่ือพิจารณาด้านความเหมาะสมเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล  จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 5,816 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
แบบสอบถามการประเมินโครงการโดยจัดให้มีการประเมินก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ ด าเนินการประเมินก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 2 ขณะน าโครงการไปปฏิบัติและเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยการ
ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 5,816 คน ประกอบด้วยครู ผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนักเรียนทุก
โรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 1. ด าเนินการประเมิน ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เพ่ือพิจารณาด้านปัจจัยน าเข้า 
ความเหมาะสมสอดคล้องของ วัตถุประสงค์และเป้าหมายความต้องการจ าเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ 
เพ่ือเลือกหรือปรับ วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนา ประกอบด้วยข้อมูล เบื้องต้น 
ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน                                                            
 2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ขณะน าแผนตามโครงการไปปฏิบัติ                     
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมที่ด าเนินการ อันจะได้ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
หรือวิธีด าเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมิน
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านแบบแจกลูกสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1ในการด าเนินโครงการ ด าเนินการประเมิน เมื่อสิ้นสุดโครงการ ตอนสิ้นปีการศึกษา 2563                     
 3. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น  เ ขี ย น แ บ บ แ จ ก ลู ก ส ะ ก ด ค า  ก ลุ่ ม ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย                                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบ แบบสอบถาม   
และผลผลิตการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียน ระหว่างปี
การศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (การสอบ Reading Test: RT) ด าเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ในปีการศึกษา 2563 
 การวิเคราะห์ข้อมูล     
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านแลกลูกสะกดค า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีข้ันตอน ดังนี้                                                        
  1.1 การหาค่าสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                                                                                   
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 1.2 การแปลความหมายของคะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ประเมิน พิจารณา
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้         

  1.2.1 แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านแจกลูกสะกดค า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ผู้ประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ตามเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสูต (2535 : 72) ดังนี้ 

4.50 – 5.00  หมายถึง   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3.50 – 4.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก       
2.50 – 3.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง         
1.50 – 2.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย        

 1.00 – 1.49  หมายถึง   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2. การวิเคราะห์เพ่ือประเมินแนวทางการบริหารโครงการและคู่การด าเนินงานโครงการ

จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 
5 ระดับ  แล้วหาค่าเฉลี่ย  ( X )  น าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การประเมิน       

3. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
3.1 การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยหาค่าเฉลี่ย

ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด โดยใช้สูตร IOC และพิจารณาคัดเลือกข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  0.50  ถึง  1.00 
   3.2 การหาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ

คัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมไว้ โดยถือเกณฑ์ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20  ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20   ถึง  1.00  (บุญชม  ศรีสะอาด.2545 : 23) ในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาเลือกข้อสอบตามเกณฑ์ดังกล่าวไว้ 
จ านวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.21  ถึง 0.82 และค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 
0.26 ถึง 0.85 

   3.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ  โดยวิธีของโลเวท 
(Lovett  Method) ใช้สูตรดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี.2553 : 223)  โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

4. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแนวทางการด าเนินโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรม ด าเนินการดังนี้ 

   4.1 การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ( X ) ที่ได้จากการท าแบบทดสอบย่อย 
ใบกิจกรรม และใบงาน จากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านแบบแจกลูกสะกดค าและคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน   

   4.2 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านแจกลูกสะกดค า และการเขียน 
ตามเกณฑ์  80/80   

5. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน  โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test)  (บุญชม  ศรีสะอาด.2545 : 109) 
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 6. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนด้วยการอ่านแบบ
แจกลูกสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยน าแบบสอบถามความพึงพอใจมา
วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย  และ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) เป็นรายข้อโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง ตามเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

 1. ผลประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน                       
การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย     
                   1.1 ผลประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.84)                                  
       1.2 ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.70)                                                           
       1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.88)                                                        
       1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 พบว่า มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  68.82  ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 พบว่า  ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                  
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  72.11  ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ     
  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน                 
สะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.54/88.26  สูงกว่า
เกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้           
             3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                       
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 4. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96)  
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการด าเนินงาน
ของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า อยู่ใน
ระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่า 4.34)                                                                           
 6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่มีต่อการด าเนินงานของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาความสามารถในการอ่าน เขียนสะกดค า อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ยเท่า 4.53)                                                                        
ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินโครงการไปใช ้  

            1. บทบาทของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานในการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดค าอย่างเป็นระบบร่วมกับศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง   
            2. ควรจัดการประชุมทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ 
(Symposium) เพ่ือน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพากรศึกษาด้านการอ่าน เขียน                                                                
            3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนอย่าง สม่ าเสมอ โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
เพ่ือน าเสนอและแก้ไขปัญหาที่ต้องการแก้ไขร่วมกัน  
            4. นักเรียนที่ใช้ภาษาถ่ินในชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการอ่านที่ต่างกันกล่าวคือนักเรียน
ที่ใช้ภาษาถ่ินอีสานจะออกเสียงค าควบกล้ าไม่ชัด ส่วนนักเรียนที่ใช้ภาษาเขมรพ้ืนถิ่นจะออกเสียงที่ค าที่มี
พยัญชนะเสียงสูงและค าที่มีสระเสียงสั้นไม่ได้ควรมีการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน         

 ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป                                                                         
 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงประเมินโครงการเพ่ือน าผลของการพัฒนาไปขยายผลต่อยอดในรูปแบบ ต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน                                            
 2. ควรมีการวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าโดยคลี่ตัวชี้วัดที่นักเรียนได้คะแนนต่ า                                                         
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่เจาะลึกในแต่ละตัวชี้วัด                                           
 4. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือรองรับการประเมิน
ตามนโยบายทุกๆปีเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันต่อกระแสพัฒนาด้านการศึกษาของต้นสังกัด ให้สอดคล้องกับ
เชื่อมโยงกับการประเมิน(NT)และลดความเครียดจากการประเมิน 
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ช่ือเรื่อง    ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้ 
  สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
  นครศรีธรรมราช เขต 3 

ช่ือผู้วิจัย  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 

บทคัดย่อ 
 

 ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
3 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
2) เพื่อเป็นการกำหนดอนาคตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 (ผลกระทบด้านบวก)  จำนวน 3 ด้าน  ด้านโรงเรียน     
ด้านครู  ด้านนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ผลกระทบด้านลบ)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2. เพื่อกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านโรงเรียน (ผลกระทบด้านบวก) 
มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรก ดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาด้านส่ือ นวัตกรรมใหม่เกิดการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่  (2) ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการศึกษาในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 (3) ได้ปรับรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ในมิติใหม่ โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีผ่าน
ช่องทางต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย   

ด้านครู (ผลกระทบด้านบวก) มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรก ดังต่อไปนี้ (1) การ
พัฒนาส่ือและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  COVID-19 (2) การแก้ปัญหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  COVID-19  ด้วยรูปแบบต่างๆ (3) ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ให้เหมาะสมกับสภาพวะของสังคมในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ด้านนักเรียน (ผลกระทบด้านบวก) มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) 
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม (2) นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้นักเรียนรายบุคคลหรือรายโรงเรียน  (3) นักเรียนมี
โอกาสพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและช่องทางต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ การส่ือสาร การสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร  

ด้านโรงเรียน (ผลกระทบด้านลบ) มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้  (1) 
ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในการจัดทำส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (2) 
สถานศึกษายุ่งยากในการจัดการศึกษาต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการในการดำเนินการการใช้ส่ือและการ
ประสานงานกับนักเรียนผู้ปกครองเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ (3) โรงเรียนมีข้อจำกัดในการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

ด้านครู (ผลกระทบด้านลบ) มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ครูไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (2) ครูมีภาระหน้าท่ีเพิ่มมาก
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ขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะการจัดทำส่ือจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (3) ครูมีข้อจำกัดใน
การจัดการเรียนรู้ การฝึกงาน การเขียนให้แก่นักเรียนในระดับช้ัน ป.1 – ป.2 อ่านออก เขียนได้ ทำได้ยากมี
ข้อจำกัดมาก และอาจก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีผิดวิธีในช่วงเริ่มต้น และนำไปสู่ปัญหาในเรื่องการอ่านและการ
เขียนในลำดับต่อไป 

ด้านนักเรียน (ผลกระทบด้านลบ) มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้  (1) 
นักเรียนขาดการฝึกทักษะ เรียนรู้โดยวิธีการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (2) ภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 นักเรียนขาดการเน้นย้ำ อบรมบ่มเพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  (3) นักเรียนไม่ได้
ร่วมกิจกรรมท่ีควรได้รับการพัฒนาเสริมในทุกๆ ด้าน เช่น การแข่งขันกีฬา การศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ด้านโรงเรียน มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) โรงเรียนขนาดใหญ่ควรท่ี
จะสลับการมาเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 อย่างเข้มงวด (2) โรงเรียนได้เรียนรู้และปรับกระบวนการ
ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) โรงเรียนได้แนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านครู มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สำหรับครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 (2) ครูควรปรับวิธีการเรียน
การสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ค้นคว้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านส่ือต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น (3) ครูควรจัดเก็บร่องรอยผลการปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

ด้านนักเรียน มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานใน3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ควรมีการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน (2) ควรคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนในแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน (3) ทำให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

 

คำสำคัญ  : ถอดบทเรียน, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา , การบริหารจัดการ , การจัดการเรียนการสอน , 
สถานการณ์ COVID-19, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 , 
เหตุปัจจัยสำคัญ, ภาพอนาคต, แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, เหตุปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา, แบบสัมภาษณ์, การสนทนากลุ่ม, จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site, จัดการเรียนการ
สอนแบบ On-Air, จัดการเรียนการสอนแบบ On-Line, จัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand, จัดการเรียน
การสอนแบบ On-Hand 
 

บทนำ 
 เนื่องจากเมื่อวันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ประชากรท่ัวโลกได้รับรู้ว่ามีโรคติดต่อ
ปริศนาโดยได้รับการยืนยันจากทางการจีนเมื่อวันท่ี 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ว่าเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ต่อมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ “Pandemic” และ ได้ประกาศช่ือท่ีเป็น
ทางการสำหรับ  ใช้เรียกโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า "โควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)" 
(BBC NEWS ไทย, 2020) หลังจากเช้ือมีการลุกลามไปอย่างรวดเร็ว ในทุกภูมิภาคของโลกโดยการติดเช้ือไวรัส
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โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส ( International 
Committee on Taxonomy of Viruses) ได้กำหนดให้ใช้ช่ือไวรัส ท่ีทำให้เกิดโรค COVID-19 ว่า SARS-Cov-2 
หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรงชนิดท่ีสอง (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเช้ือไวรัสโรคซาร์ส ส่วนสถานการณ์ใน
ไทย กระทรวงสาธารณสุขไทย   ได้ประกาศ โรคดังกล่าวโดยใช้ช่ือว่า “โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019” หรือ 
“โรคโควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่
วันท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น โดย “UNESCO” ได้คาดการณ์ว่าขณะนี้  มีนักเรียน 
นักศึกษากว่า 363 ล้านคนท่ัวโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และประมาณการว่ามีสถาบันการศึกษาใน 15 ประเทศ ท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ ได้
ปิดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน ขณะท่ีสถาบันการศึกษาในหลายประเทศนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเปิดการเรียน
การสอนผ่านออนไลน์ โดยท่ี “ประเทศจีน” เป็นประเทศแรกท่ีประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยส่งผลให้ท้ัง “ครู นักเรียนและนักศึกษา” หันไปใช้หลักสูตรการเรียนการสอน  “ออนไลน์”               
ส่วน“สหรัฐอเมริกา” เริ่มปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
มหาวิทยาลัยช้ันนำของโลกในสหรัฐอเมริกา  

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งเริ่มออกประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
นับต้ังแต่เกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ“Coronavirus” (ไวรัสโคโรนา) ได้สร้างผลกระทบใน
ทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็วและรุนแรง หนึ่งในนั้นคือ “ภาคการศึกษา” อย่างไรก็ตามถึงแม้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จะส่งผลกระทบกับภาคการศึกษา แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งได้สร้างอัตราเร่ง  ในการปฏิรูป “วงการศึกษา” ท่ัวโลก
ครั้งใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะมิติของการนำ “เทคโนโลยี” มาใช้กับระบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อทำให้ภาค
การศึกษาท่ัวโลกยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด ไม่ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะอยู่ในท่ีแห่งใดก็สามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ 
  จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาทำให้มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน 
(มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนท้ังหมด) ท่ัวโลก  ส่วนประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในช่วง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน แต่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีการเรียน การสอนอยู่  จึงส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ซึ่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย  ได้ทำการวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็น 3 
ประการ (มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย, 2563) ดังนี้ 1. ความเหล่ือมล้ำและไม่เท่าเทียมทางการศึกษาท่ีอาจเพิ่มมากขึ้น 
ช่องว่างระหว่างโอกาสเข้าถึงการศึกษา และความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รองรับการเรียน  ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนท่ียังไม่เพียงพอ ซึ่ง
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ยังไม่เพียงพอ ผู้สอนไม่กี่ท่านท่ีมี
ความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน รวมถึงอาจขาดเทคนิคในการสอนออนไลน์  ทำให้ผู้เรียนอาจเกิด
การเบื่อหน่ายและนักเรียนจะขาดโอกาสในการฝึกฝนปฏิบัติ 3. ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลน์ของ
ครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ ซึ่งผู้สอนไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นวิธีสอนผ่านออนไลน์อย่างไร รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า
การเรียนรู้และประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาจะเป็นอย่างไร 
 เมื่อวันท่ี 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยมีเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเช้ือ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นท่ีในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกท้ังเพื่อลดปัจจัยเส่ียง และลดโอกาสการ
แพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 จึงทำให้สถานศึกษาทุกแห่ง ท้ังของรัฐและเอกชน ท้ังในระบบและนอกระบบ 
ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  
(ศบค.) กำหนดใน 28 จังหวัด ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. ตาก 3. นนทบุรี 4. ปทุมธานี 5. พระนครศรีอยุธยา 6. 
สระบุรี 7. ลพบุรี 8. สิงห์บุรี 9. อ่างทอง 10. นครนายก 11. กาญจนบุรี 12. นครปฐม 13. ราชบุรี 14. สุพรรณบุรี 15. 
ประจวบคีรีขันธ์  16. เพชรบุรี 17. สมุทรสงคราม 18. สมุทรสาคร 19. ฉะเชิงเทรา 20. ปราจีนบุรี 21. สระแก้ว 22. 
สมุทรปราการ   23. จันทบุรี 24. ชลบุรี 25. ตราด 26. ระยอง 27. ชุมพร 28. ระนอง  ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ต้ังแต่วัน
จันทร์ท่ี 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศ
เปล่ียนแปลง กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  (ศบค.) ประกาศพื้นท่ีควบคุมสูงสุดเพิ่มเติมให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีอำนาจส่ังการให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม 
ท้ังนี้ในระหว่างท่ีสถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การส่ือสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอน  โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยส่ังใบ
งานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563) 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นท่ีซึ่งมี อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ และ
อำเภอชะอวด ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด รวม 225 แห่ง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามท่ีมาตรฐานท่ี 9 ให้
ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามแนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด (Children Center) กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สะท้อนให้เห็นว่าครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทางท่ีกำหนด อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามปฏิรูป การพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษายุคใหม่หลาย ๆ รูปแบบ แต่พบว่ายังมีอุปสรรค เช่น โรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครูขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และนักเรียนขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงได้จัดประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference) ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน 
โดยวิธีการ 5 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site คือการเรียนท่ีโรงเรียน ในเฉพาะพื้นท่ีสีเขียวและสีเหลือง 
2. จัดการเรียนการสอนแบบ On-Air คือ การเรียนผ่าน DLTV 
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Online คือ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
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4. จัดการเรียนการสอนแบบ On Demand คือการเรียนผ่านแอปพลิเคช่ัน    
5. จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand คือ การเรียนท่ีบ้านสำหรับนักเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการเรียนแบบใช้หนังสือและใช้แบบฝึก อาศัยครูและผู้ปกครองแนะนำในการเรียน  
     จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จึงสนใจท่ีจะถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช     
เขต 3 
  2. เพื่อกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์  COVID-19 ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 
  3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช     
เขต 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้  ดำเนินการในลักษณะของการวิจัย แบบผสานวิธี  (Mix Method)          
ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ศึกษาการถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พร้อม
ท้ังหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ในการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
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  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนละ 1 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
3 รวมจำนวนประชากรท้ังหมด 450 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ท้ังหมดของประชากร 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี การถอดบทเรียน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ด้าน คือ ผลกระทบ
ด้านบวกและผลกระทบด้านลบ สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน ด้านครู และด้านนักเรียน กำหนด
เป็นคำนิยามศัพท์ นำนิยามศัพท์ในแต่ละด้านไปสร้างเป็นแบบสอบถาม ด้านละ 20 ข้อ รวมท้ังส้ิน 40 ข้อ เป็น
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) ปลาย เปิดใช้แนวคิดของ  Likert 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ โดยลักษณะของแบบสอบถาม จำแนกเป็น 2 
ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ Likert ซึ่งแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
และวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ีย  (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ในการแปลความหมายผู้วิจัยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (วัน เดชพิชัย, 2535) ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

2. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
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  2.1 นำแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  2.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แล้วส่งให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 7 คน ซึ่งมีคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญ มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

    1) เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ            
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามจำนวนท่ีค้นพบ
งานวิจัยการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ         
    2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้พิจารณาข้อความ ท่ีปรับ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญในครั้งแรกเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามวิธีการของพวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ (2540) พบว่าทุกข้อมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 
  2.3 นำแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ 
(Try out) กับผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน     ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
  2.4 นำแบบสอบถามท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha coefficient) (Cronbach, 
อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, 125-126) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.86 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
      3.1 ขอหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการวิจัย 
  3.2 นำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถาม  (Google Form) 
ไปให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขอความร่วมมือส่งไปยังโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มประชากร จำนวน 225 โรงเรียน รวมจำนวน 450 คน โดยผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ได้รับการตอบแบบสอบถาม จำนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 และนำข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ียทางสถิติต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดภาพอนาคตในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ร่วมกันกับข้อมูลท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดภาพอนาคต การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
   2. ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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    3. จัดกิจกรรมการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 17 คน เพื่อรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุง เพื่อกำหนดภาพอนาคตในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้มีความสมบูรณ์ โดยคุณสมบัติของผู้รับการสัมภาษณ์ มีเงื่อนไขอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
       1) เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19  จากสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3   ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ
เช่ียวชาญ ในด้านการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 จำนวน 17 คน         
       2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
    4. นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง              
เพื่อกำหนดภาพอนาคตในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้มีความ
สมบูรณ์ 
      5. ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญและถอดออกมาเป็น    
ความเรียง 
  ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ร่วมกันกับข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อนำมาเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 
  2. ใช้แบบคำถามปลายเปิดเพื่อสนทนากลุ่ม การวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
  3. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีคณะวิจัยเป็นผู้จุดประเด็นคำถาม
ให้กับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 17 คน เพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้สมบูรณ์ โดย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)    มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

     1) เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการถอดบทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19  จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญ ในด้านการถอด
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บทเรียน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
จำนวน 17 คน         
         2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  
  4. นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษามาปรับปรุง
เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
  5. ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม นำมาวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญและถอดออกมาเป็น   
ความเรียง 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 17 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ท้ังหมดของประชากร 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบคำถามปลายเปิดท่ีแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-
19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการถอดบทเรียน การพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท้ัง 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
 2. นำหนังสือขอความอนุเคราะห์ การสนทนากลุ่มใหป้ระธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท้ัง 17 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากได้รับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญและถอดออกมา
เป็นความเรียง ก่อนนำเสนอรายงานการวิจัยในลำดับต่อไป  
 

สรุปการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้สถานการณ์  COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
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 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   
เขต 3  

  ผลจากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   
เขต 3 ซึ่งแบบสอบถามได้สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีแนวคิดหลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแ ละได้นำ
แบบสอบถามให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   
เขต 3 โดย พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 (ผลกระทบด้านบวก) จำนวน 3 ด้าน ด้านโรงเรียน 
ด้านครู และด้านนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดทุกด้านเรียงตามลำดับ คือ (1) ด้านนักเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด (2) ด้านครูและ (3) ด้านโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านบวก) ด้านโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกข้อ โดยโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานในการจัดการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียสูงสุด และโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์  COVID-19 มีค่าเฉล่ียต่ำสุด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านบวก) ด้านครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยครูมีการใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมกับนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียสูงสุด และครูมีการจัดทำ
เอกสารและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19   
ด้านครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านบวก) ด้านนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Learning) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด และนักเรียนสามารถ
สะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้มีค่าเฉล่ียต่ำสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านลบ)  จำนวน 3 ด้าน ด้านโรงเรียน  ด้านครู  และ
ด้านนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน
เรียงตามลำดับ คือ ด้านนักเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาด้านครู และด้านโรงเรียนมีค่าเฉล่ียต่ำสุด  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านลบ) ด้านโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยการวางแผนในการปฏิบัติงานในช่วงของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการนิเทศ กำกับและติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียสูงสุด และด้านงบประมาณในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียต่ำสุด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านลบ) ด้านครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยความรู้และความสามารถในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียสูงสุด และการติดต่อ
ประสานงานระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงสถานการณ์ COVID-19   
มีค่าเฉล่ียต่ำสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ผลกระทบด้านลบ) ด้านนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยความรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียสูงสุด และประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
ในช่วงของสถานการณ์ COVID-19 มีค่าเฉล่ียต่ำสุด  

2. เพื่ อกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน            
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
   ด้านโรงเรียน (ผลกระทบด้านบวก) จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/ตัวแทน
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3              
มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1)การพัฒนาด้านส่ือ นวัตกรรมใหม่ เกิดการเรียนรู้ 
การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ (2) ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 (3) ได้ปรับรูปแบบการบริหารการเรียนรู้ในมิติใหม่ โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ     
ในการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  ด้านครู (ผลกระทบด้านบวก) จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา เหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาส่ือและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์  COVID-19 (2) การแก้ปัญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ด้วย
รูปแบบต่างๆ (3) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  ด้านนักเรียน (ผลกระทบด้านบวก) จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เหตุปัจจัย
ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียน ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการใน         
3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม        
(2) นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้  แบบใหม่ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน
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รายบุคคลหรือรายโรงเรียน (3) นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและช่องทางต่างๆ 
ในการจัดการเรียนรู้ การส่ือสาร การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  

 ด้านโรงเรียน (ผลกระทบด้านลบ)จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา เหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
มีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในการจัดทำส่ือ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (2) สถานศึกษายุ่งยากในการจัดการศึกษา 
ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการในการดำเนินการการใช้ส่ือ และการประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ (3) โรงเรียนมีข้อจำกัดในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลในการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

 ด้านครู (ผลกระทบด้านลบ) จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา เหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 (2) ครูมีภาระหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะการจัดทำส่ือจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (3) ครูมีข้อจำกัดในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนในระดับช้ัน  ป.1 – ป.2 
อ่านออก เขียนได้ ทำได้ยาก มีข้อจำกัดมากและอาจก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีผิดวิธีในช่วงเริ่มต้น และนำไปสู่
ปัญหาในเรื่องการอ่านและการเขียนในลำดับต่อไป 

 ด้านนักเรียน (ผลกระทบด้านลบ) จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษา เหตุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) นักเรียนขาดการฝึกทักษะ เรียนรู้โดยวิธีการ
ปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 นักเรียนขาดการเน้นย้ำ 
อบรมบ่มเพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม (3) นักเรียนไม่ได้ร่วมกิจกรรมท่ีควรได้รับการพัฒนาเสริมในทุกๆ ด้าน 
เช่น การแข่งขันกีฬา การศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3  

 ด้านโรงเรียน จากการสนทนากลุ่มประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีข้อเสนอแนะใน         
การดำเนินการ ใน 3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) โรงเรียนขนาดใหญ่ควรท่ีจะสลับการมาเรียนภายใต้สถานการณ์ 
COVID–19 อย่างเข้มงวด(2) โรงเรียนได้เรียนรู้และปรับกระบวนการในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ 
COVID–19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) โรงเรียนได้แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 ด้านครู จากการสนทนากลุ่มประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีรายละเอียดท่ีได้จากการสนทนากลุ่มใน 3 
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อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 (2) ครูควรปรับวิธีการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้  ได้ค้นคว้า
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านส่ือต่างๆ มากยิ่งขึ้น  (3) ครูควรจัดเก็บร่องรอยผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 

 ด้านนักเรียน จากการสนทนากลุ่มประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์  COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีรายละเอียดท่ีได้จากการสนทนากลุ่มใน 
3 อันดับแรกดังต่อไปนี้ (1) ควรมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน (2) ควรคำนึงถึงพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนในแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน (3) ทำให้
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
3 ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียนท้ังผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบจึงจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

2. สามารถนำไปเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โดยการนำแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านโรงเรียน ด้านครู 
และด้านนักเรียนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

3. ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ทำให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านโรงเรียน
ด้านครู และด้านนักเรียน ท้ังผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ เพื่อสามารถมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดี
ขึ้น 
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