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ชื่อเรื่อง

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ชื่อผูรายงาน นายพิทักษ เอ็นดู
ปการศึกษา 2562
บทคัดยอ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิร ินทรรมเกลา มีว ัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 2) ประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) ของ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 3) ประเมินดานกระบวนการ
(Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) ประเมินดาน
ผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช
รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) มีขั้นตอนการประเมินโครงการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การประเมินกอนดำเนินการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนา
งาน จำนวนทั้งสิ้น 31 คน เครื่องมือในการประเมินเปนแบบสอบถามประเมินดานบริบท (Context) และ
ดานปจจัยนำเขา (Input) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครู
จำนวน 113 คน โดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือในการประเมินเปนแบบสอบถาม
ประเมิน ดานกระบวนการ (Process) แบบมาตราสวนประมาณค า 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ครู จำนวน 113 คน โดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือในการประเมิน
เปนแบบสอบถามดานผลผลิต (Product) และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการประเมิน พบวา
1. ผลการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 6 รายการ เรียงลำดับจากมากไปหานอย
3 ลำดับ ไดแก วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกั บความมุงหมายของพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2542 สอดคลองกับสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) และโครงการนี้สามารถที่จะ
นำไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง
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2. ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 8 รายการ เรียงลำดับจากมากไป
หานอย 3 ลำดับ ไดแก ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการการสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอกโรงเรียน และการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง
3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิ น
เมื่อพิจารณารายขั้นตอนการทำงาน พบวา ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน
4. ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา
4.1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา ครูจำนวน 160 คน ทำวิจัยในชั้นเรียน 134 เรื่อง คิดเปนรอยละ 83.75
จากจำนวนครูทั้งหมด ผานเกณฑการประเมิน
4.2 ผลการพั ฒนาครู ก  อนและหลั งการดำเนิ นโครงการพัฒนาการจั ดการเรี ยนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนินโครงการ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผานเกณฑการประเมิน
4.3 ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน นักเรียน
มีความสามารถ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมีพฤติกรรม
การเรียนรูเหมาะสม ผานเกณฑการประเมิน
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา
2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 ผานเกณฑการประเมิน
4.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม ครูมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน
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Abstract
The objectives of this report were: 1) to evaluate the context of teaching and learning
development project using classroom research process, 2) to assess the inputs of teaching and learning
development project using classroom research process, 3) to measure the process of teaching and
learning development project using classroom research process, and 4) to assess the product of
teaching and learning development project using classroom research process. Thus, based on CIPP
Model evaluation approach, the assessment’s procedures consisted of 3 phases. Phase I: Preliminary
Evaluation; 31 people were selected as a sample under the project included one school executive,
school department heads and supervisors. A tool applied for the assessment of context and input
evaluation was a 5-rating-scale evaluation questionnaire. The statistical values used in this phase were
percentage, mean and Standard Deviation. Phase II: Formative Evaluation; the representative
samples were 113 teachers selected through Krejcie & Morgan’s Table. The research instruments
for process evaluation were a 5-rating-scale evaluation questionnaire and percentage meanwhile
mean and Standard Deviation were used as statistical values respectively. Phase III: Summative
Evaluation; the representative samples were 113 teachers selected through Krejcie & Morgan’s Table.
Applied tools were product evaluation questionnaire and satisfaction questionnaire with 5-rating-scale
evaluation measurement. The statistical values used in this phase were percentage, mean, Standard
Deviation and t-Test.
The Assessment Result were as follows :
1. The contextual assessment results of the Teaching and Learning Development Project
Using Classroom Research Process revealed that the appropriateness in overall image was at the highest
level and passed the evaluation criteria. Whereas the evaluation result of subsequent steps of the
assessment, sorted from most to least, showed that 6 items were assessed at the highest level. The
first three were: The objectives of this project were concordantly corresponded with the objectives of
the National Education Act B.E. 2542, the internal situations or obstacles occurred in school, the
educational quality development as well as the internal and external educational quality assessments
(ONESQA). Moreover, this project was potentially contributed to problem solving and learning
development.
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2. The input assessment result of using the classroom research process revealed that
overall image of appropriateness was assessed at the highest level and passed the evaluation
criteria. Regarding the evaluation result of subsequent steps of the assessment, sorted from most to
least, showed that 8 items were assessed at the highest level. The first three were; school directors,
teachers and stakeholders had participated in educational activities which were hold by
organizations outside school. In addition, the project operational scopes were clear and
applicable in real contexts.
3. Findings of Process Evaluation of the teaching and learning development project
using the classroom research process showed that appropriateness was assessed at the highest
level for overall image and passed evaluation criteria. According to working process assessment, the
study showed that in preparation, conduction, evaluation and improvement steps were assessed at
the highest level and passed evaluation criteria.
4. The results of the productivity assessment of the teaching and learning development
project using the classroom research process demonstrated:
4.1 According to teacher’s classroom action research, the conclusion of classroom action
research conducted in each department including learner’s development activities, Academic year
2019, showed that 160 teachers had individually created personal 134 titles of classroom action
researches or 83.75% in a calculation that passed the assessment criteria.
4.2 The result of teacher’s development before and after participating in the teaching
and learning development project using the classroom research process revealed that the
productivity of teacher’s development was higher than before entering the project and there was
overall significantly different at the statistical level of .05 which passed the assessment criteria.
4.3 The result of student’s development before and after completion of the teaching
and learning process arranged by teachers those utilized the classroom research process in Academic
year 2019 revealed that the result of student’s development after completion the process, student’s
ability, skills, achievement, and Moreover, student’s learning behavior was appropriately changed
and passed the assessment criteria.
4.4 Student’s achievement using classroom research process in academic year 2019
was higher than in 2018 and passed the assessment criteria.
4.5 For overall image, teachers’ satisfaction towards teaching and learning development
project using classroom research was reported at the highest level and passed the assessment criteria.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงกำหนดความมุงหมายในการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่ อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และไดกำหนดแนวทาง
การจัดการศึกษาหมวด 4 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยมุงใหผูเรียนเปน
คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จะชวยใหผูเ รีย นเกิด
สมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหาการใชทักษะชีวิต และการใช
เทคโนโลยี โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ การสราง
องคความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกทั้งตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในมาตรฐานทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญตามมาตรฐานที่ 3 วา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญนั้น
ครูตองจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตได ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรี ยน
เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
การจัดการศึกษาในปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู
การพัฒนาชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน การปรับเปลี่ยนการเรียนรูที่ไปไกลกวาการไดรับ
ความรูแบบงาย ๆ ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะ
องคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
และคานิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดลอม และที่สำคัญคือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค ถือเปนทักษะที่สำคัญจำเปน
สำหรับการเปนนักเรียน ถือเปนสิ่งที่ทาทายในการที่จะพัฒนาการเรียนรูเพื่ออนาคต ใหนักเรียนมี

2
ทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก ที่มีทั้ง
ความสำเร็จและมีความสุข (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2562) ดังนั้น การจัดการเรียนรูในยุคการเปลี่ยนแปลง
ครูจำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการวิจัย สามารถสรางความรูและแกปญหาอยางมีระบบเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนของตนในขณะที่มีความรูตาง ๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีความรูในเรื่องของการวิจัย
จึงเปนอาวุธสำคัญใหครูใชในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งเปนไปตามแนวการจัดการศึกษา มาตรา 30
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กำหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และคุรุสภาไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานวิชาชีพครูตองมี
มาตรฐานความรู ดานการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สามารถปฏิบัติการวิจัยและใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา, 2544)
การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุงคนหาคำตอบ คำอธิบาย แนวทาง
การแกไขสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการลงมือปฏิบัติของครูเพื่อแกไขปญหาหรื อ
พัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ พฤติกรรม และทักษะกระบวนการ มีการดำเนินการ
อยางเปนระบบตอเนื่ อง และเชื่อถือได พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการวิจัยที่ไดอยางสรางสรรค
เพื่อสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) ครูที่ทำวิจัย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน จึงอาจเรียกไดวาเปน “ครูนักวิจัย” (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2562) ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน
จึงเปนนวัตกรรมที่บุคคลหลายฝายคาดหวังวาจะชวยแกป ญหาในการเรียนการสอนได เพราะการวิจัย
ในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่มีหลักการและวิธีการที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน ทำใหครูยังคงมี
บทบาทเปนครูปฏิบัติการในหองเรียนและขณะเดียวกันก็เปนนักวิจัยที่ทำหนาที่คนหาวิธีการแกปญหา
ในหองเรียนดวยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนวิธีการที่ผูเกี่ยวของไมวาจะเปนนักวิชาการ นักการศึกษา
ครู หรือผูบริหารโรงเรียนมุงหวังจะใชเปนยุทธวิธีในการพัฒนาศาสตรของวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็งขึ้น
ทำใหครูมีความเปนครูอาชีพมากยิ่งขึ้น (สุวิมล วองวาณิช, 2555)
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูรายงานเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดานจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น และการสงเสริมใหสถานศึกษามีคุณภาพสงผลตอผูเรียน
โดยตรง นั้น คือ การนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูและ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ โดยเห็นวาการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจั ย
ในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอผูเรียนโดยตรง และเปนการนิเทศ
ติดตาม เพื่อตรวจสอบความสอดคลองในการแกป ญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให มี
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ประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ ผูรายงานจึงไดประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ซึ่งสอดคลองกับผูรายงานยายมาดำรง
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในปการศึกษา 2561 ไดดำเนินการสังเคราะหงานวิจัย
ในชั้นเรียนและสำรวจปญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา ครูมี
การทำวิจัยในชั้นเรียนแบบเต็มรูปแบบ 5 บท ทุกกลุมสาระการเรียนรู จำแนกตามปการศึกษา ดังนี้
ระหวางปการศึกษา 2557 – 2561 มีจำนวนงานวิจ ัยในชั้นเรียนของครูดังนี้ ปการศึกษา 2557
จำนวน 139 เรื่อง ปการศึกษา 2558 จำนวน 108 เรื่อง ปการศึกษา 2559 จำนวน 62 เรื่อง
ปการศึกษา 2560 จำนวน 48 เรื่อง และปการศึกษา 2561 จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งจะเห็นวามีจำนวน
ลดลงทุกป และพบวาครูสวนมากตระหนักเห็นความสำคัญและประโยชนของการทำวิจัยในชั้นเรียน
แตขาดการสนับ สนุ น นิเทศ ติดตาม ไมมีกลุมเพื่อน ทีม งานชวยเหลือ ในการทำวิจ ัย ในชั้นเรี ยน
ขาดความรวมมือจึงทำใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนลดลง (โรงเรียนเทพศิรนิ ทรรมเกลา, 2561)
จากปญหาดังกลาว จึงทำใหผูรายงานและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา ตระหนักถึงการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู รวมถึงพัฒนาสงเสริม
สนับสนุนใหครูมีสวนเกี่ยวของในการทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถใชการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง
พั ฒ นาการเรี ยนการสอนและพัฒนาตนเอง จึงได จ ั ดทำโครงการพั ฒนาการจัดการเรี ยนรูโ ดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุน
การวิจัยในชั้นเรียนแกครูที่เขารวมโครงการ และเพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผูเขา รว มโครงการ เพื่อเปนการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ผูรายงานจึงดำเนินการ
ประเมินผลโครงการดังกลาว โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) เพื่อประเมินดาน
บริบท (Context) ประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) ประเมินดานกระบวนการ (Process) และ
ประเมินดานผลผลิต (Product) ตาง ๆ ของโครงการเพื่อใหไดสารสนเทศที่เอื้อตอการพัฒนาปรับปรุง
โครงการตอไป
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2. วัตถุประสงคของการประเมิน
2.1 เพื่อประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน
2.2 เพื่อประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน
2.3 เพื่อประเมินดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน
2.4 เพื่อประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน
3. ขอบเขตของการประเมิน
ในการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีขอบเขต
การประเมิน ประกอบดวย ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ขอบเขตดาน
ระยะเวลา ดังนี้
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การประเมิ นโครงการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู โดยใช กระบวนการวิจ ั ยในชั้ นเรี ย น
มีขอบเขตดานเนื้อหา ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ
3.1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม
ของวัตถุประสงคของโครงการกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน
ความตองการและความคาดหวังของโรงเรียน
3.1.2 ดานปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอ
ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากรในการดำเนินงาน
งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ
3.1.3 ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข
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ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
3.1.4 ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย
1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ปการศึกษา 2562
2) ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3) ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ดังตาราง 1–1
ตาราง 1–1 จำนวนประชากร
ขั้นตอนการประเมิน
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ

ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ

ประชากร
ผูบริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนางาน
ครู
ครู

จำนวน (คน)
1
9
21
160
160

2) กลุมตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) เปนการกำหนดจากจำนวน
ประชากรโดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำการสุม
(Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา
และ บุญมี พันธุไทย, 2545) ไดดังนี้
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ตาราง 1–2 จำนวนกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนการประเมิน
กลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ จำนวน ผูบริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนางาน
ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ
ครู
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ครู
3 ระยะ ดังนี้

จำนวน (คน)
1
9
21
113
113

3) ขอบเขตดานระยะเวลา ผูรายงานไดกำหนดระยะเวลาในการประเมินออกเป น

ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ เปนการประเมินขั้นเตรียมการโดยประเมิน
ดานบริบทและดานปจจัยนำเขา ในวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562
การประเมินดานบริบทของโครงการ เปนการประเมินดานความเหมาะสมของบริ บท
โครงการ นำขอมูลที่ไดมาวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
การประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการ เปนการประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ
ของบุคลากร งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ นำขอมูลที่ไดมาใช
ในการดำเนินการจัดหาปจจัยนำเขาในการดำเนินงานใหเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ
ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินโครงการ เปนการประเมินขั้นดำเนินการและ
ขั้นติดตามผล โดยประเมินดานกระบวนการระหวางวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
นำขอมูลที่ไดมาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาใชในการปรับปรุ ง
การดำเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยประเมินดานผลผลิตระหวางวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2563
4. คำนิยามศัพทเฉพาะ
4.1 การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดวยรูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) ซึ่งประกอบดวย การประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนำเขา (Input)
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4.1.1 การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความสอดคลอง
และความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหา
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความตองการและความคาดหวังของโรงเรียน
4.1.2 การประเมิ นดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ
ความเหมาะสมหรือความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและ
ความพอเพียงของบุคลากรในการดำเนินงาน งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ
4.1.3 การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ
ความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข
4.1.4 การประเมิ นดา นผลผลิ ต (Product Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ
ผลผลิตโครงการ โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ ประกอบดวย
1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ปการศึกษา 2562
2) ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3) ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
4.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รายละเอียด
การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดำเนินการงบประมาณ การประเมินผล
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการรวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเปนโครงการสงเสริมใหครูโรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา เกิดพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4.3 การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการที่
ครูผูสอนเปนผูวิจัยเพื่อมุงหวังพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในดานตาง ๆ ดวยการคนหาและใชวิธีการตาง ๆ
ไปเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของระบบการเรียนการสอนที่เปนปญหาหรือตองการพัฒนาใหดีขึ้น หรือ
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ปองกันไมใหเกิดขึ้นในระบบการเรียนการสอนหรือเพื่อคนพบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีแนวโนมสงผลต อ
กระบวนการเรียนรูทำใหผลผลิตในระบบมีคุณภาพต่ำ
4.4 ครู หมายถึง ครูและครูอัตราจางโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา
2562
4.5 ผูบริหาร หมายถึง รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ รองผูอำนวยการกลุมบริหาร
งบประมาณ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล และรองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป โรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา
4.6 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง ครูผูไดรับการแตงตั้งจากโรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลาใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประจำปการศึกษา 2562 ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูว ิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรีย นรูคณิตศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรีย นรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.7 หัวหนางาน หมายถึง ครูผูไดรับแตงตั้งจากโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใหปฏิบัติหนาที่
หัวหนางาน ประจำปการศึกษา 2562 ประกอบดวย หัวหนางานวิจัยในชั้นเรียน หัวหนางานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หัวหนางานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี หัวหนางานวัดผลและประเมินผล หัวหนา
งานนิเทศการเรียนการสอน หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนางานมาตรฐานสากล หัวหนาแผนงาน
วิชาการ หัวหนาสำนักงานวิชาการ หัวหนางานแนะแนวและการใหคำปรึกษา หัวหนางานหองสมุด หัวหนางาน
กำหนดนโยบาย หัวหนางานแผนงาน หัวหนางานการเงิน หัวหนางานกิจการนักเรียน หัวหนางานพัฒนา
บุคลากร หัวหนางานวิทยฐานะ หัวหนางานประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหนางานพัฒนากระบวนการเรียนรู
หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และหัวหนางานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
4.8 ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง การประเมิน
เปรียบเทียบผลที่เกิดกอนครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนกับผลที่เกิดหลังครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
5.1.2 นักเรียนไดรับการแกไขปญหาทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
5.1.2 นักเรียนไดรับการแกไขและพัฒนาพฤติกรรมในทางลบขณะเรียนลดลง
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5.2 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับครู
5.2.1 ครูมีความรูความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนไดสำเร็จ
5.2.2 ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพตามแนวการปฏิรูปการศึกษาไดจริง
5.2.3 ครูเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองเปนผลงาน
ทางวิชาการไดจริง
5.2.4 ครูมีเครือขายการทำวิจัยในชั้นเรียน และไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย 1,000 บาท/คน
5.3 ประโยชนที่เกิดแกผูบริหาร
5.3.1 เปนแนวทางในการวางแผนการดำเนินโครงการตาง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาแกไข
หรือปรับปรุงพฤติกรรมดานอื่น ๆ ของนักเรียนตอไป
5.3.2 นำขอมูลสารสนเทศที่ไดจากโครงการไปใชวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
“โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา”
ใหดียิ่งขึ้น
5.4 ประโยชนที่เกิดแกโรงเรียน
5.4.1 โรงเรียนมีผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรแกผูสนใจ
5.4.2 โรงเรียนไดรับชื่อเสียงและเปนแบบอยางสำหรับหนวยงานอื่น ๆ ไดนำไปพัฒนางาน
ในหนวยงานของตนเองตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาครั้งนี้ ผูร ายงานไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู
1.2 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู
1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู
1.4 องคประกอบของการจัดการเรียนรู
1.5 หลักพื้นฐานของการจัดการเรียนรู
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
2.3 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
2.4 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2.5 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
3.2 จุดมุงหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ
3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
3.4 กระบวนการประเมินโครงการ
3.5 รูปแบบการประเมินโครงการ
4. รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา
6. บริบทโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยตางประเทศ
8. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู (Learning Management) เปนกระบวนการหรือวิธีการใด ๆ ก็ตาม
ที่ผูสอนนำมาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดการพัฒนาตนในทุก ๆ ดานอยางเต็มศักยภาพ
เรียกไดวาเปนการจัดการเรียนรู ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของการจัดการเรียนรูไวดังนี้
Hough and Duncan (1970) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรคเพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรู และมีความผาสุก ดังนั้น
การจัดการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมในแงมุมตาง ๆ 4 ดาน ดังนี้
1) การจัดการหลักสูตร (Curriculum)
2) การจัดการเรียนการสอน (Instruction)
3) การวัดผล (Measuring)
4) การประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) หลังการเรียนการสอน
Hill (1982) กลาววา การจัดการเรียนรู คือ กระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียน ซึ่งตองอาศัย
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
Moore and Esselman (1992) ไดใหความหมายของการจั ดการเรียนรู ไวว าการจั ด
การเรียนรู คือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามชวยใหบุคคลอื่นไดเกิดการพัฒนาตนในทุกด าน
อยางเต็มศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ (2553) ไดใหความหมาย
การจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรูมีความหมายครอบคลุมทั้งดานวิธีการ กระบวนการและ
ตัวบุคคล ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการจัดการเรียนรูไดวาการจัดการเรียนรูคือกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อทีจ่ ะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอน
เบญจวรรณ กี่สุขพันธ (2559) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไววา การจัด
การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม ไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร
และพฤติกรรมใหมที่เกิดขึ้นนี้ ตองเปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกฝน
กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไววา การจัด
การเรีย นรู หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ในการดำเนินงานของผูสอนตั้ง แตการวางแผนการจัด
การเรียนรูจนสิ้นสุด การประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและเกิดทักษะหรือสมรรถนะตาง ๆ ตามจุดประสงคที่กำหนดไว
จากความหมายในขางตนสรุ ปได ว  า การจั ดการเรียนรู คื อ กระบวนการที ่ผ ู สอน
จัดสถานการณ สภาพการณ หรือกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ โดยผานการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
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กับผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว และสามารถนำประสบการณ
การเรียนรูนั้นไปใชได
1.2 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ทำให
ผูเรียนมีพัฒนาการที่เจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา โดยภาพรวม
การจัดการเรียนรูมีความสำคัญหลายประการดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) ไดกลาวถึง ความสำคัญ
ของการจัดการเรียนรูว า การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมให ผูเรียนรักการเรียน
ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสำเร็จในชีวิต
หรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดีของผูสอนหรือผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอน
รูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอ การเรียนของผูเรียนดังนี้ คือ
1) มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมทีเ่ รียนรู
2) เกิดทักษะหรือมีความชำนาญในเนือ้ หาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู
3) เกิดทัศนคติที่ดีตอสิง่ ทีเ่ รียน
4) สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
5) สามารถนำความรูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไปอีกได
กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ไดกลาวถึง ความสำคัญของการจัดการเรียนรู ดังนี้
1) การจัดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม ในการจัด
การเรียนรูแตละครั้งโดยทั่วไป ผูสอนจะกำหนดจุดประสงคในการเรียนรูเอาไวเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่ดีขึ้นหรือตองการใหผูเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงคทั้งดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา
2) การจัดการเรียนรูชวยทำใหจุดมุงหมายการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย
ทั้งนี้การกำหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไวในหลักสูตรแตละระดับการศึกษาของสังคมไทย
อาจจะมีทั้งความเหมือนกันและตางกัน แตไมวาจุดมุงหมายของการศึกษาในแตละระดับจะกำหนดไว
อยางไรสิ่งที่สำคัญที่จะทำใหจุดมุงหมายของการศึกษาบรรลุผลก็คือ การจัดการเรียนรู ซึ่งการจัด
การเรียนรูที่ดมี ีประสิทธิภาพจะสงผลทำใหการศึกษามีคุณภาพ
3) การจัดการเรียนรู ชวยเสริมสรางทั กษะต าง ๆ ใหผูเรียนสามารถที่จะนำไปใช
ในการดำรงชีวิตอยางมีความสุข ซึ่งทักษะที่สำคัญและจำเปนสำหรับผูเรียนที่สถานศึกษาควรจัดใหกับ
ผูเรียนมีหลายทักษะดวยกัน เชน ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะทางวิทยาศาสตร ทักษะการใชเทคโนโลยี เปนตน
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4) การจัดการเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำใหผูเรียน
เปนคนที่สามารถแยกดีชั่วถูกผิดออกอยางมีเหตุผล มีหลักยึดปฏิบัติในการใชชีวิตอยูบนพื้นฐานของ
ความถูกตองดีงามและทำใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค
5) การจัดการเรียนรูทำใหผูเรียนรูจักเอาตัวรอด เนื่องจากการเรียนรูเปนปจจัยที่สำคัญ
ในการสรางองคความรูพัฒนาใหผูเรียนมีสติปญญาที่ชาญฉลาด รวมทั้งพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จำเปน
สำหรับผูเรียน และยังสามารถชวยเสริมสรางประสบการณตาง ๆ ที่หลากหลายใหผูเรียนนำไปประยุกตใช
ไดจริงในการดำรงชีวิตใหมีความสุขในสังคม ดังนั้น เมื่อผูเรียนไดรับทั้งความรูประสบการณและทักษะตาง ๆ
จากการศึกษาและการจัดการเรียนรูจะทำใหผูเรียนสามารถนำสิ่งดังกลาวมาใชใหเปนประโยชนและ
รูจักที่จะเอาตัวรอดอยูในสังคมไดอยางรูเทาทัน
จากที่กลาวมาในขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมื อ
ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานไปสูความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้
ผูเรียนจะประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอนเปนสำคัญ
หากผูสอนเลือกใชวิธีการการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูเรียนยอมสงผลให
ผูเรียนสามารถนำความรูและประสบการณที่ไดไปปรับใชในการดำรงชีวิตประจำวัน
1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู
มีนักวิชาการกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววา การจัดการเรียนรู
จะเกิดขึ้นไดจะตองมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรู
และการจัดการเรียนรูจะประสบผลสำเร็จไดดีผูสอนตองมีทั้งความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู
อาภรณ ใจเที่ยง (2553) จัดการเรียนรูมีลักษณะที่เดนชัดอยู 3 ลักษณะ คือ
1) การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ซึ่งหมายความวา
การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกัน และเปนปฏิสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
2) การจัดการเรียนรูมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค
ที่กำหนดไว โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก
(1) ดานความรู ความคิดหรือดานพุทธิพิสัย
(2) ดานทักษะกระบวนการหรือดานทักษะพิสัย
(3) ดานเจตคติหรือดานจิตพิสัย
3) การจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดดีจำเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอน
ซึ่งหมายความวาการจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดหรือไมนั้นตองอาศัยความรู ความสามารถ
ของผูสอนทั้งดานวิชาการ (ศาสตร) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู (ศิลป) เปนสำคัญ
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ศุภลักษณ ทองจีน (2560) กลาววา การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจะตองมีกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูจะประสบ
ผลสำเร็จไดดี ผูสอนตองมีทั้งความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู
สรุปไดวา ลักษณะของการจัดการเรียนรูจะตองมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตองอาศัยความรูความสามารถ
ของผูสอนทั้งดานวิชาการ (ศาสตร) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู (ศิลป) เปนสำคัญ
1.4 องคประกอบของการจัดการเรียนรู
มีนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้
ประไพ ฉลาดคิด (2548) ไดกลาวองคประกอบของการสอนไวดังนี้
1) ผูสอน ผูสอนเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งตอการสอน เพราะตองเปนผูรูหลักสูตร
และนำเนื้อหาสาระมาดำเนินการสอน มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูตลอดเวลาของการเรียน
การสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในบทเรียน มีทักษะ
กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีตามเจตนารมณของบทเรียนและหลักสูตร นอกจากนั้นครูยังตอ งมี
ความสามารถใชสื่อประกอบการสอน และสอนใหตรงตามจุดประสงคที่ไดวางไวทำใหการสอนดำเนินไปได
อยางราบรื่น
2) ผูเรียน ผูเรียนเปนองคประกอบสำคัญของการสอน เพราะการสอนจะเกิดขึ้นได
จำเปนตองมีผูเรียนเปนผูไดรับความรู ความเขาใจ และประสบการณตาง ๆ ที่ผูสอนจัดให ทำให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนไปตามจุดประสงคของการสอนที่ตั้งไว
3) กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเปนองคประกอบอีกประการหนึ่ง
ที่มีความสำคัญมากตอการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นออกแบบโดยผูสอนและผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ จนเกิดความรู ความเขาใจ มีการวัดผลและประเมิลผลตามที่ผูสอนไดวางแผนไว
4) บริบทในการเรียนการสอน ในการสอนที่ตองการใหเกิดผลที่ดีทั้งตอผูสอนและ
ผูเรียนนั้น สภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนก็มีความจำเปน อยางยิ่งที่ตองคำนึงถึงอันไดแก
ความเหมาะสมของสีในหองเรียน การถายเทของอากาศ ทิศทางลม เสียงรบกวนจากภายนอกหองเรียน
เชน เสียงรถยนตวิ่งผานไปมา กลิ่นเหม็นจากตลาดสด เปนตน
อัชรา เอิบสุขสิริ (2556) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปนตองคำนึงองคประกอบ 4 อยาง ไดแก
1) ลักษณะของผูเรียนอันประกอบดวยลักษณะทางกายภาพ จิตใจ สติปญญา จริยธรรม
คานิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมสวนตัว พฤติกรรมกลุม ความตองการพิเศษ เพศ และวัฒนธรรมที่ติดตัวมา
2) ลักษณะของผูสอนอันประกอบดวยเจตคติตอการเรียนรู เจตคติตอผูเรียน เจตคติตอ
ตนเอง และความเขาใจในงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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3) กลยุทธ แผนการสอน เทคนิคที่หลากหลาย วินัยของผูเรียน การใชแบบทดสอบ
4) เนื้อหาวิชาอันประกอบดวยการนำทฤษฎีการเรียนรูมาปฏิบ ัติจริง วิธีสอนและ
ตนแบบ วิธีสอนเฉพาะรายบุคคล โครงสรางที่สำคัญ แนวคิดพื้นฐานของเนื้อหาที่จะสอน ลำดับของ
เนื้อหา การเลือกเนื้อหาในการสอน ระดับความสำคัญของเนื้อหาในแตละสวน ฯลฯ
กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวคือ
การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางดวยกัน จึงจะสามารถทำใหการจั ด
การเรียนรูประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว สำหรับองคประกอบ
ของการจัดการเรียนรูที่สำคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1) หลักสูตร คือ มวลประสบการณตาง ๆ ที่จัดไวอยางเปนระบบเพื่อนำไปใชพัฒนา
ผูเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูผูสอนจำเปนจะตองศึกษารายละเอียดทั้งหมดในหลักสูตรเพื่อทำ
ความเขาใจ และสามารถนำสิ่งตาง ๆ ที่บรรจุไวในหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
และบรรลุจุดมุงหมาย ตามที่หลักสูตรกำหนด ที่สำคัญถาผูสอนไมไดมีการศึกษาเรียนรูรายละเอียดตาง ๆ
ในหลักสูตรก็ไมสามารถที่จะรูไดวาจะสอนเนื้อหาอะไร เพื่ออะไร และวัดผลประเมินผลอยางไร
2) จุดประสงคการจัดการเรียนรูเริ่มตนจะตองมีการกำหนดจุดประสงคการเรียนรู
ทุกครั้ง เพราะจะทำใหเปนการจัดการเรียนรูที่มีเปาหมาย สามารถทราบวาผูเรียนจะเกิดพฤติกรรม
ใดบาง รวมทั้งสามารถวางแผนเตรียมเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ทำใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
3) การจัดการเรียนรู เปนองคประกอบที่สำคัญเชนเดียวกัน เพราะจะทำใหผูสอน
ทราบวาจะจัดการเรียนรูอยางไร ใชวิธีการใดบาง โดยการจัดการเรียนรูจะตองเลือกวิธีการที่นาสนใจ
มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4) สื่อการเรียนรู การนำสื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนรูจะชวยใหผูสอนทราบวา
จะจัดการเรียนรูอยางไร ใชวิธีการใดบาง โดยการจัดการเรียนรูจะตองเลือกวิธีการที่นาสนใจมีความเหมาะสม
กับเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
5) การวั ดผลและประเมินผล จะทำให ทราบว าผูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู บรรลุผลตาม
จุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดไวหรือไม นอกจากนี้ยังสามารถชวยทำใหผูสอนนำขอมูลที่ไดจากการวัดผล
และประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำปญหา
ที่คนพบ มาใชในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
6) ผูสอน หรือครูเปนองคประกอบสำคัญที่จะทำใหการจัดการเรียนรูเกิดขึ้นและเปน
ผูนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ
ในการที่จะถายทอดองคความรูและประสบการณตา ง ๆ ไปสูผูเรียน
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7) ผูเรียนหรือนักเรียน เปนองคประกอบที่สำคัญเทากับผูสอน เพราะถาไมมีผูเรียน
หรือผูรับ ความรู และประสบการณ การจัดการเรียนรูก็ไมสามารถที่จะเกิดขึ้นไดเพราะไมมีผูรับ
ศุภลักษณ ทองจีน (2560) กลาววา องคประกอบของการจัดการเรียนรู ผูสอนเปนผูที่
มีความสำคัญในการที่จะแปลมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่เปนตัวหนังสือใหเปนกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสม นาสนใจ และมีกระบวนการเรียนรูหลากหลายวิธีอยางอิสระ จะตองรูจักเลือก
ปรับปรุงเทคนิคและวิธีการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนโดยไมใช
วิธีการเดียว ควรมีการดัดแปลงและเลือกใชวิธีการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาในแตละเรื่อง
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู
สรุปไดวา องคประกอบของการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1) ผูสอน เปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งตอการสอน เพราะตองเปนผูรูหลักสูตรและนำเนื้อหา
สาระมาดำเนินการสอน มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตลอดเวลาของการเรียนการสอน
2) ผูเรียน เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญตอการจัดการเรียนรู ซึ่งผูเรียน
แตละคนมีความแตกตางกันทั้งบุคลิกภาพ สติปญญา ความถนัด ความสนใจและความสมบูรณของรางกาย
อีกทั้งการสอนจะเกิดขึ้นไดนั้นจำเปนตองมีผูเรียนเปนผูไดรับความรู ความเขาใจ และประสบการณ
ตาง ๆ ที่ผูสอนจัดให
3) เนื้อหาวิชาตาง ๆ ซึ่งผูสอนจะตองจัดเนื้อหาวิชาใหมีความสัมพันธกัน มีความนาสนใจ
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น รวมทั้งสภาพสิ่งแวดลอมของการจัดการเรียนรู
4) สื่อ/แหลงการเรียนรู ไดแก อุปกรณชวยในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู ในการสอนที่ตองการใหเกิดผลดีทั้งผูสอน
และผูเรียนนั้น สภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนก็มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองคำนึงถึง
1.5 หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
นักวิชาการไดกลาวถึงหลักพื้นฐานของการจัดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ไดกำหนดหลักสำคัญในการจัดการเรียนรู
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1) มุงประโยชนสูงสุดของผูเรียน
2) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
4) ผูเรียนสามารถนำวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริง
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5) ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียนและควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญ
ตอการจัดกระบวนการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สมองของมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงสุด ผูสอนจะตองสนใจและใหผูเรียน
ไดพัฒนาความสัมพันธระหวางสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุขภาพองครวม (Health)
(2) ความหลากหลายของสติปญญา การจัดกระบวนการเรียนรู ควรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมศักยภาพ ความเกง ความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรง กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ครูทำหนาที่เตรียมการจัดสิ่งเรา ใหคำปรึกษาวางแนวกิจกรรมและ
ประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) ไดกลาวถึง หลักการจัด
การเรียนรูเปนความรูพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผูที่จะเปนผูสอน แมวาผูสอนแตละคนจะมีเทคนิคการจั ด
การเรียนรูเฉพาะของตน แตก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มีนักการศึกษา
ไดแสดงทรรศนะไวหลายทาน สรุปได 4 ประการ คือ
1) หลักการเตรียมความพรอมพื้นฐาน ไดแก การเตรียมตัวผูสอนดานความรู ดานทักษะ
การจัดการเรียนรูและดานการแกปญหาการจัดการเรียนรู
2) หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู ไดแก การเตรียมเขียนแผนการจั ด
การเรียนรู การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซอมสอน
3) หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลักการ
เราความสนใจ หลักการเสริมแรง
4) หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรู
การสรางและการใชเครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน
ศุภลักษณ ทองจีน (2560) ได กลาวถึง หลักพื้นฐานของการจัดการเรียนรูไววา ครูผูสอน
ตองมีความรูความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายใหเหมาะสมกับ
กลุมผูเรียนแตละศักยภาพ ทั้งนี้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองตอ
การเรียนรูของแตละกลุมผูเรียน เปนปจจัยสำคัญตอการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู ดวยหลักการใชจิตวิทยา
การเรียนรู การจะจัดการเรียนรูอยางไรกับกลุมผูเรียนใด ครูผูสอนตองมีพื้นฐานความรูทางดานจิตวิทยา
การเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีสมอง จิตวิทยาแนะแนวและการใหคำปรึกษา เพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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สรุปไดวา หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองมีความรู ความสามารถ
ในการวางแผนการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย วางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู
ใชจิตวิทยาการเรียนรูในการจัดการเรียนรู มีหลักการประเมินผลและรายงานผล คำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
Calhoun (1994) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนวิธีการที่มีหนทางหลากหลาย เชน ทำใหรู
สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในหองเรียนและสามารถนำไปตัดสินใจถึงวิธีการที่จะทำใหดีขึ้น
Mclean (1997) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการวิจัยที่ครูกระทำการทดลอง
วิธีการตาง ๆ ที่มีอยู การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เปนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง
โดยการเรียนรูดวยตนเองของครูและผูอื่นรวมกันและเปนกระบวนการที่สามารถสรางการมีสวนรวม
ของครูในโรงเรียนกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
Gabel (1999) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการวิธีการ
ปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงาม
ในดานการศึกษาชวยใหนักการศึกษาไดพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของตนไดพัฒนานักเรียนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
Sagor (2011) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการสืบสวนหาขอเท็จจริงโดย
ผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง
McNiff and Whitehead (2011) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนรูปแบบของการสืบสวน
หาขอเท็จจริงที่ผูปฏิบัติงานใชในการศึกษาตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อปรับปรุง
การเรียนรูของตนเองและมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูอื่นดวย
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ทำโดย
ครูในชั้นเรียนมีจุดประสงคเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำเนินการที่มีแบบแผนชัดเจน
ดำเนิน อยางรวดเร็วสามารถนำผลมาใชไดทันทีและในระหวางการทำวิจัยจะมีการสะทอนขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งผลที่ไดนั้นจะนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน
กนิษฐา เชาววัฒนกุล (2553) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนทำโดยครูผูสอนในหองเรียน
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน และนำผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน การวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะตองดำเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อนำผลการวิจัยไป
ใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับ การปฏิบ ัติงานตาง ๆ ของตนเองใหทั้งตนเอง และกลุมเพื่อน
รวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาส อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติ และผลที่
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
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สุวิมล วองวาณิช (2555) การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการที่ทำโดยครูผูสอนในชั้นเรียน
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนำผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหดีขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนเปนการวิจัยที่ตองทำอยาง รวดเร็ว นำผลไปใช
ทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของตนเองและกลุมเพื่อนรวมงานในโรงเรียน
มีโอกาส วิพากษ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ทั้งของครูและผูเรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัย
ปฏิบัติการที่มีเปาหมายเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยครูเปนผูมีบทบาทสำคัญ
ในการวางแผนแกปญหา โดยศึกษาสภาพการณหรือปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน และครูแสวงหาวิธีการ
หรือนวัตกรรมในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู ปฏิบัติการแกปญหาหรือพัฒนา สังเกตผลหรือ
ตรวจสอบผลการแกปญหา และสะทอนผลกลับตอการแกป ญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรี ยน
เพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของการแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
กัสมัสห ดาแอ (2561) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการวิจัยปฏิบัติการที่มีเปาหมาย
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น โดยครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการวางแผน
แกปญหา โดยศึกษาสภาพการณหรือปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและครูแสวงหาวิธีการหรือ
นวัตกรรมในการแกปญหา ปฏิบัติการแกปญหาหรือพัฒนา สังเกตผลและสะทอนผลกลับตอการแกป ญหา
หรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ
ภณิดา ชูชวยสุวรรณ (2562) สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช
กระบวนการหรือวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนำผลมาใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ
มีการดำเนินการอยางรวดเร็ว สามารถนำผลมาใชไดทันที มีการสะทอนขอมูลการปฏิบัติงาน เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนในชั้นเรียนไมเนนการอางอิงผลการวิจัยไปยังประชากร การวิจัยในชั้นเรียน
มีเปาหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลที่ดีที่สุด และหากครูคนใด
ไดทำการวิจัยในชั้นเรียนแลวก็ยอมเกิดผลสำคัญ 2 ประการคือ 1) พัฒนาคน คือ การพัฒนาผูเรียนให
มีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรไดกำหนดไวและ
2) พั ฒนาตน คือ การพัฒนาความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู ของครูผูสอนเอง
ซึ่งถือเปนการพัฒนาวิชาชีพของตน
จากความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การวิจัย
ในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ดำเนินการโดยครูผูสอนในหองเรียนที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อแกปญหา
หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว
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2.2 ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
มีผูกลาวถึงความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไวหลายทาน ดังนี้
Kincheloe (2003) สรุปขอเขียนของ Dewey ซึ่งเขียนไวเมื่อป ค.ศ. 1908 วา บุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนไมวาจะเปนครูในโรงเรียน อาจารยในมหาวิทยาลัย ครูผูชวยสนับสนุนการสอน
ควรตองทำวิจัยและสามารถนำผลการวิจัยไปใชปรับปรุงงานในหนาที่ของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น การวิจั ย
เปนหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไมควรจำกัดขอบเขตเฉพาะนักวิชาการผูมีความรูสูง ๆ เทานั้ น
สถานศึกษาใดที่มีครูปฏิบัติงานตามคำสั่งเหมือนเครื่องจักร สถานศึกษานั้นจะไมมีโอกาสพัฒนา และ
ไมสามารถผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ ตรงกันขามสถานศึกษาที่เปดโอกาส และกระตุนสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดมีโอกาสแสวงหาความรู ไดวิจัยเพื่อนำผลมาใชปฏิบัติงานปรับปรุงงานในหนาที่
ใหมีคุณภาพมากขึ้น สถานศึกษานั้นจะมีผลงานการจัดการศึกษาที่โดดเดนและรุดหนามากขึ้น
สุวิมล วองวาณิช (2555) กลาวถึง ความสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้
1) ใหโอกาสครูผูสอนในการสร างองคความรู ทักษะการทำวิจ ั ย การประยุ กต ใช
การตระหนักถึงทางเลือกที่เปนไปไดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีขึ้น
2) เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
3) เปนประโยชนตอผูทำวิจัยในการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
4) ทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย
ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกร และนำไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและการแกปญหา
5) เปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติ จึงทำใหเกิดการยอมรับในด าน
ความรูของผูปฏิบัติ
6) เปนการชวยตรวจสอบวิธีการทำงานของครูที่มีประสิทธิผล
7) ทำใหครูเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) กลาวถึงลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดเริ่มตนของ
การวิจัยในชั้นเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน หรือมีปญหาเกี่ยวกั บ
การจัดการเรียนรูของครู แลวครูเกิดความคิด ความตองการหรือมีความเปนกัลยาณมิตร มีความปรารถนาดี
ตอศิษยหรือผูเรียนโดยจะหาทางแกไขปญ หาหรือชวยเหลือผูเรีย นดวยการแสวงหาวิธ ีการ หรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู จุดเริ่มตนที่แทจริง
ของการวิจัยในชั้นเรียนจึงอยูที่ครูเปนสำคัญ เพราะปญหาการเรียนรูจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนอยูตลอดเวลา
หากครูผูสอนไมสนใจปญหาการเรียนรูเหลานั้นก็จะไมเกิดการแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรี ยนรู
การวิจัยในชั้น เรียนก็จ ะไมมีวันเกิดขึ้นอยางแนนอน แตถาครูมี ความรัก ความเมตตาตอผูเ รียน
อยากเห็นผูเรียนเปน คนดี คนเกง และมีความสุข ครูก็ตองหาทางแกไขปญหาการเรียนรู ชวยเหลือ
พัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ การวิจัยในชั้นเรียนก็จะเกิดขึ้น การวิจัย

21
ในชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นเพราะ “ความคิดและจิตใจของครู” ที่มีความปรารถนาดีตอผูเรียน ตอผูปกครอง
ตอประชาชนและประเทศชาติโดยสวนรวม นอกจากนี้ขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี้
1) ปญหาวิจัย (Research Problem) หรือคำถามวิจัย (Research Question) ปญหาวิจัย
หรือคำถามวิจัยคือ ประเด็น ขอสงสัย หรือโจทยที่ครูนักวิจัยกำหนดขึ้นเพื่อตองการหา คำตอบดวย
วิธีการที่เปนระบบและเชื่อถือไดหรือดวยวิธีการวิจัยนั่นเอง ปญหาวิจัยในชั้นเรียนเปน ปญหาเกี่ยวกับ
การเรียนรู พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่ครูนักวิจัยตองการหาคำตอบหรือ แกไขปญหา
เฉพาะการเรียนการสอนในชั้นเรียนหนึ่ง ๆ เรื่องที่ทำวิจัยเปนประเด็นที่เล็ก ไมกวางเกินไป แตมีความสำคัญ
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือการจัดการเรียนรูของครู
2) ประชากร (Population) หมายถึง นักเรียนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่มีปญหา เกี่ยวกับ
การเรียนรูซึ่งครูนักวิจัยตองการจะศึกษา แกปญหาหรือพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนจะมุงเนนศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรู พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตลอดจน บริบท
ของชั้นเรียน (Classroom Context) ในการศึกษาหรือพัฒนาอาจมุงเนนผูเรียนเปนรายบุคคล รายกลุม
หองเรียน หรือหลายหองเรียน ที่ครูนักวิจัยเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู
3) ลักษณะขอบขายของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนประกอบดวยขอบขายลักษณะ
ของการวิจัยที่สำคัญ 2 ลักษณะ คือ
(1) การวิจัยที่มุงทำความเขาใจเกี่ยวกับปญหาหรือสภาพการเรียนรูในชั้นเรียนของผูเรียน
เปนการวิจัยเพื่อรูหรือใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูเรียน สภาพการณ เหตุการณ และปรากฏการณตาง ๆ
ทีเ่ กิดขึ้นในชั้นเรียน ประกอบดวย การสำรวจชั้นเรียน การวิเคราะหพฤติกรรมในชั้นเรียน และการศึกษา
เฉพาะกรณี การวิจัยลักษณะนี้เปนการวิจัยเพื่ออธิบายโดยใชว ิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive
Research)
(2) การวิจัยที่มุงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแกไขปญหาหรือพัฒนา
ผูเรียน เปนการวิจัยที่มุงคิดคนวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมี คุณภาพหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพการวิจัยในลักษณะนี้เปนการวิจัยเพื่อ การพัฒนาโดย
ใชวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) กลาววา การวิจัยชั้นเรียนมีเปาหมายสูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน และผลพลอยไดคือการพัฒนาตนเองของครูผูสอน สรุปความสำคัญของการวิจัย ไดดังนี้
1) ชวยพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) ชวยทำใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ จัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
(Continuous Quality Improvement) ที่เปนประโยชนทั้งตัวผูเรียนและผูสอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผานกระบวนการวิจัย
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3) ชวยใหครูมีวิถีชีวิตการทำงานอยางเปนระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนวมีการตัดสินใจ
ที่มีคุณภาพ ชวยพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher)
4) เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community) ที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูของการวิจัย
5) นำไปสูการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ภายในองคกรที่มีความรู
เปนฐานของการพัฒนา (Knowledge–Based Development)
ภณิดา ชูชวยสุวรรณ (2562) สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียนมีความสำคัญตอการเรียน
การสอน เปนวิธีการที่ครูใชในการแกไขปญหา พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและวิธีการสอน
อยางเปนระบบเชื่อถือได นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใหผูวิจัยพัฒนางานตนเองดานวิชาชีพ ทำให
การทำงานของครูมีประสิทธิผลเกิดการยอมรับในผลงานและองคกรมีการพัฒนา
สรุปไดวา การทำวิจัยในชั้นเรียนชวยสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งสำคัญของครูผูสอน ตองกระทำอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนอง
การปฏิรูปการศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ ที่จะสงผลตอ
การพัฒนาผูเรียน คือ ครู ผูบริหาร จะตองมีความรอบรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคูกับการวิจัย อีกทั้งเปนการพัฒนา
วิชาชีพครูใหเปนครูมืออาชีพ
2.3 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยที่มุงศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธีการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงมีลักษณะดังที่มี
นักวิชาการ หลายทานไดกลาวไวดงั ตอไปนี้
กุสุมา ศรีจันทร (2555) ไดสรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนวา การวิจัยใน
ชั้นเรียนโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้ คือ เปนงานวิจัยขนาดเล็ก ๆ ที่ผูกระทำเปนครูผูสอนที่ประสบกับปญหา
หรือตองการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในชั้นเรียน การวิจัยทำไปพรอมกับการเรียนการสอนปกติ
วิธ ี การดำเนิ นวิ จั ยเป นแบบง าย ๆ ตามความเหมาะสมของผู เรี ยน ธรรมชาติ ของวิ ชาและสภาพแวดล อม
มีความยืดหยุนในการดำเนินงานสูง ไมตองใชสถิติยุงยาก ซับซอนในการแปลผล ครูจึงสามารถทำการวิจัย
ไดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน และเมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว สามารถนำไปเผยแพรเปนแนวทาง
การแกไขปญหาที่คลายกันกับเพื่อนครูได ฉะนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนประโยชนตอครูผสู อนอยางยิง่
สุวิมล วองวาณิช (2555) ไดสรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไววา เปนการวิจัย
ตองมีการดำเนินงานที่เปนวงจรตอเนื่อง มีกระบวนการทำงานแบบมีสวนรวม และเปนกระบวนการ
ที่เปนสวนหนึ่งของการทำงานปกติ เพื่อใหไดขอคนพบเกี่ยวกับการแกปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริง
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มีดังนี้

วิชัย วงษใหญ และ มารุต พัฒผล (2562) ไดกลาวถึง ลักษณะการวิจ ัยในชั้นเรียน

1) ดำเนินการโดยผูสอนมุง แกปญหาที่เกิดกับผูเรียน
2) ดำเนินการควบคูก ับการจัดการเรียนรู
3) ใชกระบวนการวิจัยทีเ่ ปนวงจร
4) ลงทุนนอยแตไดประโยชนมาก
5) มีการสะทอนผล โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู
การวิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียน มีลักษณะเดนทีไ่ มเหมือนการวิจัยโดยทั่วไป สิง่ ทีเ่ ปนจุดเนน
ของการวิจัยนี้ คือ กระบวนการวิจัยที่มีลักษณะเปนวงจร ดังนี้ การวิจ ัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเริ่มตน
จากการที่ผูสอน พบปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งอาจเปนปญหาของผูเรียนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมผูเรียนสวนหนึ่ง หรือทั้งชั้นเรียน ดำเนินการวิจัย
ตามวงจรการวิจัย ตามลำดับ ไดแก 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และ
4) การสะทอนผลสูการปรับปรุง
จากที่กลาวมา สรุปไดวา ลักษณะของการทำวิจัยในชั้นเรียนเปนงานวิจัยที่ผูกระทำเปนครู
ผูสอนที่ประสบปญหา หรือตองการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในชั้นเรียน ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนั้น
ทำไปพรอมกับการเรียนการสอนปกติสถิติที่ใชในการวิจัยก็ไมยุงยากซับซอน ในการแปลผลและเมื่อดำเนิน
การวิจัยเสร็จแลว สามารถนำผลการวิจัยไปเผยแพรเปนแนวทางการแกปญหาของผูอื่นที่ทำการวิจัย
ที่คลายกันได
2.4 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
Kemmis and Mc Taggart (1998) กลาวถึง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนวงจร โดยมี
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan) คือ แนวทางปฏิบัติซึ่งตั้งความคาดหวังไวเปนการมอง
ไปในอนาคตขางหนา การกำหนดแผนทั่วไปตองมีความยืดหยุน เพื่อที่จ ะสามารถปรับใหเขากั บ
ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได กิจกรรมที่เลือกเขามากำหนด ในการวางแผนตอง
ไดรับความรวมมือในการอภิปราย เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและปรับปรุงการกำหนดแผนงานที่จ ะ
สามารถปฏิบัติไดจริงในสภาพการณที่เปนอยู
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Act) การปฏิบัติจะดำเนินตามแผนที่ไดวางแผนไวอยางมี เหตุผล
และมีการควบคุมอยางสมบูรณ แตการปฏิบัติจากแนวทางที่วางไวมีโอกาสพลิกผันแปรตามสถานการณ
และบุคคล แผนที่วางไวสำหรับการปฏิบัติจะตองสามารถปรับแกไขได และสามารถปรับปรุงไปได
เรื่อย ๆ ตามผลการตัดสินเกี่ยวกับการกระทำนั้น ๆ
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ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observe) ทำหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน
มีรายงานหลักฐานที่มาจากวิจ ารณญาณการสังเกตอยางรอบคอบและระมัดระวัง เปนสิ่งจำเป น
เนื่องจากการปฏิบัตินั้นจะมีขอจำกัด ขอขัดแยงของสภาพความเปนจริง และขอขัดแยงทั้งหมดเหลานี้
ไมคอยชัดเจน และไมมีทางคาดการณไวลวงหนา ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะตองมาจากการมองหลายแง
หลายมุมในทุก ๆ ดาน ผูวิจัยเชิงปฏิบัติการตองรายงานผลการสังเกตกระบวนการของการปฏิบ ั ติ
และผลของการปฏิบัติ สังเกตสถานการณของขอขัดของของการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แผนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 4 การสะทอน (Reflect) การสะทอนทำใหหวนคิดถึงการกระทำตามที่ไดบันทึก
ไวจากการสังเกตและการเก็บขอมูลอื่น ๆ ประกอบ การสะทอนภาพจะมีลักษณะเปน การประเมิน
อยางหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยเชิงปฏิบัติการจะตองตัดสินใจจากประสบการณของตนวา ผลของการปฏิบัตินั้น
เปนสิ่งที่ตองตามประสงคหรือไม และสามารถใหขอแนะนำในการปฏิบัติตอไป นอกจากนั้นการสะทอน
ยังหมายถึงการสำรวจขอมูลเบื้องตนกอนที่จะดำเนินการจริงอีกดวย การสะทอนขอมูลนี้จะชวย
ในการวางแผนการดำเนินการในขั้นตอไป ที่จะเปนไปไดสำหรับกลุม และสำหรับแตละบุคคลดวย
ซึ่งการเคลื่อนไหวลักษณะ “เกลียวสวาน” ไปทั้ง 4 ขั้นตอนไมอยูนิ่ง เมื่อครบวงจร หนึ่ง ๆ จะพิจารณาปรับปรุง
เพื่อนำไปปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาการเปลี่ยนแปลงจะไดผลเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้วิธีการปฏิบัติจะตองมี
การรวมมือซึ่งกันและกัน
ประวิต เอราวรรณ (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนดังนี้
1) การสำรวจสภาพการปฏิบัติงาน (Reconnaissance) เปนขั้นตอนของการสำรวจ
สภาพการปฏิบัติงานของครูวามีปญหาอะไรบาง แลววิเคราะหวาปญหาเหลานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
และจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขสภาพการปฏิบัติงานในสวนใดบาง
2) การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค กำหนด
วิธีการและวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ (Action) ใหคนควาคำตอบหรือพัฒนานวัตกรรมและการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงานที่เปนปญหา
3) การลงมือปฏิบัติ (Action) เปนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว
4) การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) หลังจากที่มีการปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุง
และพัฒนาตนตามแผนจนปรากฏผล แลวนักวิจัยตองมีการสะทอนผลการปฏิบัติวามีสิ่งใดที่เกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปบาง เพื่อสรุปผลและวางแผนปรับปรุงใหมหรือแกปญหาใหมตอไป
พิมพันธ เดชะคุปต (2554) ไดกลาวถึงขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน
ไดวา มีทั้งหมด 5 กาวสูความสำเร็จการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ดังนี้
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กาวที่ 1 ระบุปญหาวิจัย/คำถามวิจัย
กาวที่ 2 วางแผนดำเนินการแกปญหา
กาวที่ 3 ลงมือปฏิบัตกิ าร/เก็บรวบรวมขอมูล
กาวที่ 4 สรุปผลการวิจัย
กาวที่ 5 การสะทอนความคิดในการวิจัย
จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) กลาววา การออกแบบการวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูนักวิจัยมีกิจกรรม
8 ขั้นตอน ที่ควรใหความสำคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปญหาวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การตั้งวัตถุประสงคและชื่อเรื่องวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดตัวอยาง (Sampling Design)
ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบเครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 การเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 8 การเขียนรายงานวิจัย
ภณิดา ชูชวยสุวรรณ (2562) จากกระบวนการดังกลาวพอสรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียน
เปนการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยผูสอนคนหาสาเหตุที่สำคัญ
ของปญหา จัดลำดับความสำคั ญของปญหาและเลื อกสาเหตุ หลั กที่สำคัญมาใชแกป ญหาโดยการกำหนด
วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมโดยการศึกษา เอกสาร ตำรา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของนำมาวางแผน
การแกปญหาอยางเปนระบบ และนำวิธีการและนวัตกรรมไปใชมีการจดบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง
เปนระบบและนำขอมูลมาวิเคราะหสรุปผลดำเนินการ
จากที่ไดกลาวขางตน สรุปไดวา ครูพัฒนาการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งครูมุงแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ปญหาการวิจัยเกิดจากสภาพปญหาที่เปนจริงในขณะนั้น ครูไมสามารถใชว ิธีการเดิม ๆ แกปญหาได
จำเปนตองคนควาหาวิธีการใหมๆ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนตองเปนไปอยางงาย ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การวางแผนการวิจัย การแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรม นำวิธีการ
หรือนวัตกรรมไปใชและการสรุปประเมินผล
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2.5 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจ ัยในชั้นเรียนนับวาเปนแนวทางหนึ่ง
ที่เกิดประโยชนตอผูเรียนมาก เมื่อครูทุกคนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได ความสำเร็จของการจัด
การศึกษาของประเทศไทยยอมบรรลุเ ปาหมายทุก ประการ ผูรายงานจึงนำเสนอเอกสารแนวคิ ด
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี้
2.5.1 นโยบายและแนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
สำนั กวิ ชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2559) เสนอแนวทางพั ฒนาและส งเสริ ม
การวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
1) การกำหนดบทบาทและทิศทางของการวิจัยในชั้นเรียน
(1) การจัดอบรมเพื่อสงเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นอยูกับ
การวางแผนการประสานงาน และงบประมาณที่จัดสรรลงสูหนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม
(2) หนวยงานการศึกษาตองมีนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนตอการกำหนด
บทบาท และหนาที่ในการนำเทคนิคการวิจัยนำหนาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิ ด
การพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ
(3) บทบาทของผูว ิจัยในชั้นเรียนควรเปนการวิจัยปฏิบัติการ
(4) การสรางความเขาใจระหวางผูบริหารกับผูวิจัยในการทำผลงานวิชาการ
ใหเขาใจตรงกันโดยเฉพาะการนำเทคนิคการวิจัยไปใชในระบบโรงเรียน
(5) การแตงตั้งศูนยประสานงานเครือขายการวิจัย การกำหนดเครือขายองคกร
ใหคำแนะนำปรึกษาในการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น กระทรวงศึกษาธิการตองกำหนด
นโยบายใหชัดเจน
(6) ผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษาตองทำหนาที่เปนผูสงเสริมและยั่วยุ
ใหครูเกิดความตองการสรางสรรคผลงาน เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและการเลื่อนตำแหนง
หนาที่การงาน
2) นโยบายการพัฒนาครูเพื่อการวิจัยในโรงเรียน
(1) ควรใชหลักนิเทศภายในโรงเรียนใหครูเกิดความตระหนักในการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอนซึ่งจะเปนผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหนงไดดวย
(2) การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อครูจะได
นำไปใชเปนฐานขอมูลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในระดับชั้นเรียน
(3) การนำระบบขอมูลการวิจัย โดยใหศูนยสารสนเทศการวิจัยในหนวยงานหลัก
ระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัดอยางจริงจัง
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(4) การใหความสำคัญตอผลการวิจัยในชั้นเรียนโดยการชวยกันเผยแพร และ
ยกยองเชิดชูผูผลิตผลงานอยางตอเนื่อง
(5) ตองกำหนดเปนนโยบายหลักที่ชัดเจนวา การสนับสนุนและสงเสริมใหครู
พัฒนาการเรียนการสอนเปนหนาที่ของผูบริหาร
3) นโยบายดานสงเสริมและสนับสนุนใหทำวิจัย
(1) การสรางบรรยากาศทางวิชาการ ไดมีการจัดบรรยายทางวิชาการตามหนวยงาน
ตาง ๆ การจัดรางวัลสำหรับผูทำผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ สวนการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยยังมิไดดำเนินการ
(2) การสนับสนุนการทำวิจัยและการอำนวยความสะดวกการทำวิจัย การจัดทำ
แผนการติดตามโครงการวิจัย แผนการติดตามภาพรวมความสำเร็จของนโยบาย การหาทุนอุดหนุ น
การประกาศทุนอุ ดหนุน สวนการสนับสนุนด านการพัฒนางานในความรับผิดชอบและการจั ดทำ
สิ่งอำนวยความสะดวกยังทำไดไมจำกัด
(3) การประชาสัม พันธระหวางบุคคล หนวยงานการวิจัยไดม ีการแต งตั้ ง
ผูประสานงานวิจัยผูใหคำปรึกษาวิจัย การจัดตั้งชมรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สวนการจัดทำ
ระบบฐานขอมูล การสงเสริมการวิจัยเชื่อมโยงระหวางสวนกลางและภูมิภาคกระทำไดจำกัด
4) นโยบายดานสงเสริม เผยแพรและประยุกตใชงานวิจัย
การใชขอมูลจากการทำวิจัยและพัฒนาออกเผยแพร และนำมาจัดทำแผนการวิจัย
สงเสริมการพัฒนาเทคนิคการเขียนรายการวิจัยฉบับยอ พัฒนาระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธงานวิจัย
ในรูปแบบตาง ๆ ใหถึงมือผูใช
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามมาตรา 24 ดังนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณและประยุกต
ความรูมาใช
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได
คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
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(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน
และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับ
บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กลาววา แนวทางการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดานการวางแผน
งานดานวิชาการโดยไดกำหนดบทบาทและหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทและหนาที่
ของสถานศึกษา ไวดังนี้
(1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษาประเภทที่ 1
– จัดทำแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
– จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญพัฒนาคุณธรรมนำความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู
– จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอื้อตอการเรียนรู
– สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
– สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการ
ดอยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ
(2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
บทบาทและหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
– สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา
– สงเสริมและสนับสนุน และยกยองครูที่ม ีความสามารถในการจัดและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
– สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
– เปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษาประเภทที่ 1
– จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
– ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา
– จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทำได
คิดเปน ทำเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
– จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
– สงเสริมสนับสนุนใหผ ูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล อมสื่ อการเรี ยน
และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
– จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
– ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนา
เพื่อเปนผูนำการจัดกระบวนการเรียนรูและเพื่อเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น
– การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
บทบาทและหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– สงเสริมและสนับสนุนการวิจ ัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนการสอน
สื่อและแหลงการเรียนรู
– ดำเนิ นการใหม ี การพั ฒนาบุ คลากรในเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาและสถานศึ กษา
ใหสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
– รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– สงเสริม สนับสนุน และยกยองครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารที่ทำ
ผลงานวิจัย
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บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษาประเภทที่ 1
– กำหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษา
– พัฒนาครู และนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูที่ซับซอนขึ้น
ทำใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา การผสมผสานความรู แบบสหวิทยาการ
และการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ
– พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย
– รวบรวมและเผยแพรผลการวิจ ัยเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสนับสนุนใหครูนำผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
สรุปไดวา กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา จึงมีความสอดคลองทั้งดานนโยบายและแนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัย
ในชั้นเรียนจากหนวยงานรับผิดชอบ หรือผูเกี่ยวของอยางชัดเจนจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตามลำดับ
2.5.2 แนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน
นักวิชาการไดเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนไวหลายทาน ดังนี้
Zuber–Skerritt (1992) ไดอธิบายขั้นตอนทั้งสี่ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวา
ในการปฏิบัติจริง อาจกำหนดขั้นตอนอยางละเอียด ดังนี้
1) กำหนดและวิเคราะหปญหาที่ตองการแกไข
2) ออกแบบและวางแผนยุทธศาสตรในการแกปญหา
3) ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร
4) ประเมินผลจากการปฏิบัติ
5) เสนอผลตอคณะทำงาน
6) สรุปผลเพื่อนำไปสูการนิยามปญหาใหม
Sebatane (1994) ไดเสนอวิธีการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการเก็บ
ขอมูลตาง ๆ จากประสบการณของครู ไมวาจะเปนขอคนพบความประทับใจ ปญหาที่พบและแนวทาง
การพัฒนาการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เกิดในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเลาถึงการจัดทำวารสารครูนักวิจัย
(Teacher–Researcher) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมผลงานวิจัยของครู บันทึกประจำวันเกี่ยวกับกิจกรรม
ในชั้นเรียนของครู ประเด็นที่มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารมีมากมาย เชน การสอนในวิชาตาง ๆ
ลักษณะหัวขอเฉพาะในวิชาตาง ๆ วิธ ีการสอน ปญหาเกี่ยวกับขนาดชั้นเรียน ปญหาการสอนของนักเรี ยน
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ปญหาดานภาษา ปญหาดานบุคลิกภาพของนักเรียน การอานและการเขียน ปญหาวินัย การบริหาร
จัดการในชั้นเรียน การบริหารจัดการเรื่องเวลา การวัดและประเมินผล แรงจูงใจ ทัศนคติของนักเรียน
การทำแผนการสอน การสรางบรรยากาศการสอน สื่อการเรียนการสอน การสังเกตการสอน เปนตน
วารสารและคูมือตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะสงไปยังหนวยงานตาง ๆ ใหใชในการศึกษาและใชในการพัฒนา
หลักสูตรและผลิตครู
Brew (1995) ไดอธิบายถึงรายละเอียดของขั้นตอนทั้งสี่ในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น ขั้นตอนแรกเปนการวางแผนนั้นเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยตองพัฒนาหรือปรับปรุงอะไร
โดยอาจมีขั้นตอนยอย ๆ เชน การกำหนดปญหาและความตองการ การศึกษาขอมูลเบื้องตน การกำหนด
วัตถุประสงค เมื่อจบขั้นตอนแรกนี้แลวผูวิจัยจะไดแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได ขั้นตอนที่สอง
เปนขั้นตอนของการนำแผนไปปฏิบัติจริงในสถานการณจริงและสถานที่จริง เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีจุดมุงหมายสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน หรือพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ไมใชเพื่อการคนพบหรือสรางองคความรูใหม เชน วิจัยทางการศึกษาทั่วไป ดังนั้น ในขั้นตอนที่สองนี้
ผูวิจัยมักจะเปนผูปฏิบัติงานจริงในงานนั้นเองดวย เปนผูนำแผนไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่สามเปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยทำการสังเกต หรือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
เครื่องมือและวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล เชน การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ใชแบบ
ตรวจสอบรายการ แบบสำรวจ การศึกษาเอกสารและผลงาน เปนตน ขั้นตอนที่สี่ซึ่งเปนขั้นสุดทาย
ของวงจรแรกในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนำผลการสังเกตที่รวบรวมได
มาพิจารณาและวิเคราะห เพื่อทำความเขาใจและสรุปผลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเปนขอมูลสำหรั บ
การพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติในวงจรการวิจัยตอไป
Hafernik, Messerchmitt, and Vandrick (1997) ได เสนอแนะว าการวิจ ั ยแบบ
รวมมือกัน ทำได 2 แบบ คือ การรวมมือแบบลำดับขั้น (Hierarchical Collaboration) และการรวมมือ
แบบเทาเทียมกัน (Equal Collaboration) ถาครูจะทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวิธีการแบบแรกก็ควรจะ
เริ่มโดยอาศัยความรวมมือกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย สำหรับแบบหลังเปนการทำงานรวมกั บ
กลุมเพื่อนในโรงเรียนโดยมีสวนรวมเทาเทียมกัน คิดหาวิธีแกปญหารวมกันซึ่งจะใชวิธีนี้ไดครูและ
เพื่อนครูก็ตองมีความรูที่สามารถทำวิจัยไดในระดับหนึ่ง
Atweh, Kemmis, and Weeks (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจ โดยอาศัย
บุคคลภายนอก (Outsiders) มาชวยในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการชวยเหลือ
3 รู ปแบบ รูปแบบแรกเป นการวิจ ัยปฏิ บ ั ต ิ การเชิ งเทคนิ ค (Technical action research) บุ คคลภายนอก
เลนบทของผูทำการวิจัย โดยไมไดมีฐานจากผูปฏิบัติ วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยมาจากความคิด
ของนักวิจัยภายนอก ดังนั้น ขอคนพบที่อาจใชไมไดกับการปฏิบัติจริง สำหรับแบบที่สองนั้นเปนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีที่ปรึกษาดานกระบวนการ (Process Consultancy Role) ซึ่งเรียกวาเปนการวิจัย

32
ปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได (Practical Action Research) และรูปแบบที่สามซึ่งตางออกไป
เรียกวา เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipator Action Research) การทำงานของครู
นักวิจัยจะทำกันในกลุมของผูปฏิบัติในหองเรียน มีการคิดคนหาแนวทางการแกไขปญหา การเก็บขอมู ล
การสรุปผล การอภิปรายผลในกลุมผูเกี่ยวของ กระบวนการตัดสินใจเปนอิสระจากบุคคลภายนอก
แตถึงแมจะมีบุคคลภายนอกรวมดวย ทุกคนไมวาจะเปนครูหรือนักวิชาการตางมีสิทธิ มีเสียงในการแสดง
ความคิดเห็นเทาเทียมกัน จะไมมีผูแสดงบทบาทเปนที่ปรึกษาการวิจัยเหมือนแบบที่สอง
การพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน
โดยถูกครอบความคิดจากนักวิชาการภายนอก (Cooption) มาเปนการทำงานรวมกัน (Cooperation) และ
ก็เปลี่ยนเปนการทำงานแบบรวมมือกัน (Collaboration) ถาสามารถทำไดตามแบบหลัง ก็นับวาวิชาชีพครู
ไดรับการพัฒนาไปกาวไกลมาก
Barcelona (2020) กลาววา ครูไดรับการคาดหวังใหมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษา
และหนึ่งในผลประโยชนที่ยกระดับคุณภาพในดานการศึกษา คือ การดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบ ัติการของครู
เพื่อปรับปรุงกระบวนการสอนและการเรียนรู การดำเนินการวิจัยดานคุณภาพควรเนนย้ำถึงการมีสวนรวม
ในทฤษฎีและการปฏิบัติ และตองการความสามารถในการดำเนินการและการสะทอนกลับระหวาง
นักวิจัยและผูเขารวม เพื่อใหครูผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดานการศึกษา
อุทุมพร จามรมาน (2544) ไดอธิบายขั้นตอนของการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเรียกว า
การวิจัยของครู ประกอบไปดวยขั้นตอนสำคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้
1) การระบุขอสงสัย ขอขัดแยง ปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนของนักเรียน
กระบวนการสอนของครูในหองเรียนและนอกหองเรียน
2) การระบุปญหา ขอสงสัยที่กระชับ มีขนาดเล็กและสามารถแกไขได
3) การแสวงหาคำตอบ ความชวยเหลือ แหลงความรูเบื้องตน
4) การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
5) การปฏิบัติและบันทึกผลเปนระยะ
6) การอานสิ่งที่บันทึกและสังเกตเพิ่มเติม
7) การสรุปเปนชวง
8) การสรุปผล
9) การเริ่มตนกับเรื่องใหมที่เกี่ยวของ
10) การสรุปองคความรู

33
วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2554) ไดกลาวถึง แนวคิดของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
วา หลังจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย เลวิน ไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยในชวงป ค.ศ. 1970 สเตนเฮาส ไดนำไปประยุกตใช
พัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนของประเทศสหราชอาณาจักร จนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไดรับการยอมรับ
และนำไปใชอยางกวางขวางในฐานะที่เปนรูปแบบหรือวิธีการสำหรับใชเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาและการสอนของครู โดยเฉพาะในอุดมศึกษา มีนักการศึกษานำไปใชและศึกษาผล
กันอยางแพรหลาย เชน เคมมิสและแม็ค แทกการท (Kemmis & Mc Taggart) และซูเบอร–สเคอริทท
(Zuber–Skerrit) โดยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาและนำไปใชอยางกวางขวาง
ในวงการศึกษานั้นมีขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และ
การสะทอนผล สามารถแสดงเปนวงจรการปฏิบัติได ดังนี้
ปรับปรุง

ปรับปรุง

วางแผน
สะทอนผล

ปฏิบัติตามแผน
สังเกตผล

วางแผน
สะทอนผล

ปฏิบัติตามแผน
สังเกตผล

ภาพ 2–1 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใชในวงการศึกษา
ที่มา : วิชิต สุรัตนเรืองชัย. (2554)

การวิจัย ดังนี้

รัตนา ศรีเหรัญ (2554) กลาวถึง แนวทางในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

1) การวิจัยในชั้นเรียนเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบ เพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอน การวิจัยดานนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับ
(1) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนการสอน
(2) ทดลองสอนดวยเทคนิคและวิธีการตาง ๆ
(3) คนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียน
(4) การสรางแบบฝกหัดดานตาง ๆ ของการเรียน
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(5) เทคนิคและวิธีเสริมสรางการเรียนรู
(6) หาแนวทางในการแกปญหาขอบกพรองของผูเรียน
2) การวิจัยในชั้นเรียน เปนการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนการสอน
การวิจัยดานนี้มุงศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับ
(1) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
(2) ความรูเดิมกับการพัฒนาการของการเรียนรู
(3) การวิเคราะหหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช
(4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินผล
(5) บรรยากาศในหองเรียนกับผลการเรียนรูของนักเรียน
3) การวิจัยในชั้นเรียน โดยการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร
การวิจัยดานนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับ
(1) การประเมินหลักสูตร
(2) การติดตามการใชหลักสูตร
(3) การพัฒนาเทคนิคการวัดผลและประเมินผล
(4) วิเคราะหความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ
4) การวิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ดานนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับ
(1) การประเมินติดตามการใชแผนการสอน
(2) การทดลองใชวิธีการสอนหรือชุดการสอน
(3) การสรางสื่อ แบบฝกหัด ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม
(4) ผลการใชสื่อ แบบฝกหัด ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม
(5) การจัดหรือใชรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน
(6) เจตคติของครู – อาจารย นักเรียนที่มีตอรายการตาง ๆ
(7) บรรยากาศในหองเรียนและโรงเรียน
(8) การจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ
5) การวิจัยในชั้นเรียนโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและรูปแบบของ
การวัดและประเมินผล การวิจัยดานนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับ
(1) การสรางและพัฒนาแบบทดสอบแบบตาง ๆ
(2) การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ
(3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(4) การหาความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ
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(5) การหาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6) การวิจัยในชั้นเรียนโดยการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย
ดานนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับ
(1) การพัฒนาสื่อการสอน
(2) การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน
(3) การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบตาง ๆ
(4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน
(5) ศึกษาผลการนำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
(6) ศึกษาจากการเรียนรูที่เกิดจากการใชนวัตกรรม
(7) ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตาง ๆ ที่เกิดจาก
การใชสื่อ
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดวา
ครูผูสอนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดทุกรายวิชา ในขณะเดียวกันการทำวิจัยในชั้นเรียนยังชวย
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี เปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาการเรียน
ของผูเรียนไดเปนอยางดี
2.5.3 แนวทางสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนของครู
เพื่อใหการทำวิจัยในชั้นเรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของการทำงานในเวลาปกติ จึงมีนักการศึกษาเสนอแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
ชาตรี สำราญ (2555) เปาหมายของงานวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีเพื่อ
1) นำผลของการคนพบและแกป ญหาในชั้นเรียนของครูแตละคนมาเปนเครื่องมื อ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูคนนั้น นั่นคือ งานวิจัยในชิ้นนั้นครูผูทำวิจัยเปนผูอาน
2) งานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูคนหนึ่งทำขึ้นมาไดแลวนั้น เพื่อนครูคนอื่นในโรงเรียน
นั้น รวมทั้งผูบริหารรวมกันอานรวมกันศึกษาเรียนรูรวมกัน ชวยพิจารณาภาษาใหอานเขาใจงาย ๆ
เพื่อนำผลที่คน พบมาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนนั้น
3) ผูปกครองนักเรียนหรือผูรับผิดชอบตอโรงเรียนนั้น ๆ อาน เพื่อรวมพัฒนา
นักเรียนและโรงเรียนนั้น ๆ
จุดเริ่มตนการวิจ ัย การวิจัยมีจุดกำเนิดจากสภาพปญหา หรือขอของใจในการเรียน
การสอนที่ครูพบ ครูตองการปรับปรุงหรือแกปญหานั้น ๆ ดวยวิธีการวิจัย ปญหาวิจัยจึงเริ่มขึ้นจากความคิด
ของครูมากกวาความคิดของผูอื่นหรือจากหลักทฤษฎีโดยตรง
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ขอบเขตการวิจัย จะแคบและเฉพาะเจาะจงในประเด็นตอไปนี้
(1) ปญหาวิจัย (Research Problem) เรื่องที่วิจัยอาจเปนปญหาที่เล็ก แตสำหรับ
ครูแลวจะมีความหมายสำหรับการเรียนการสอนโดยตรง
(2) ประชากร มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน
สภาพแวดลอมในหองเรียนหรือสภาวะการเรียนหนึ่ง ๆ (Classroom Context) ในการศึกษาอาจมุงที่นักเรียน
เฉพาะรายนักเรียนหองหนึ่ง หรือหลายหองเรียนที่ครูผูทำการวิจัยนั้นมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียน
การสอน
(3) การนำผลวิจัยไปใช การวิจัยมุงผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดลอม
ที่ทำการวิจัยนั้น ๆ โดยตรง ไมมุงนำไปใชในวงกวาง กลาวคือ ไมมุงขอสรุปเชิงนัยทั่วไป
ครู ผ ู สอนเป นศู นยกลางกระบวนการวิจ ัยทั ้งหมด ทั ้งนี้ อาจเป นการวิจ ั ยที ่ครู
ดำเนินการคนเดียว หรือโดยคณะครูรวมกัน อีกทั้งอาจมีนักการศึกษาระดับปฏิบัติ เชน ศึกษานิเทศก
รวมในการวิจัยดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอบเขตของการวิจัย การวิจัยจะดำเนินการไปพรอม ๆ กับการเรียน
การสอนตามปกติ ใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ผูเรียนไมรูวาอยูภ ายใตสภาวะการวิจัย
ผลการวิจัยจึงอยูบนพื้นฐานของประสบการณธรรมชาติของหองเรียนที่เปนปกติวิสัย
กระบวนการวิจัย มีการเชื่อมโยงระหวางการคิดเชิงสะทอน (Reflective Thinking)
และการปฏิบัติ (Action) อยางชัดเจน กลาวคือ มีการพินิจพิเคราะห ทบทวน ทั้งกอน ระหวางและ
หลังการทดลองปฏิบัติวิธีการวิจัยยืดหยุน ปรับใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน เชน อาจเปน
การวิจัยเชิงทดลองประยุกต ซึ่งดำเนินการไดอยางกลมกลืนกับการสอนของครู และใชสถิติไมซับซอน
มากนักในการวิเคราะหขอมูล เปนตน ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยอาจจะขาดน้ำหนักไปบางในดานความเที่ยงตรง
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยทั่วไปที่อิงทฤษฎีและหลักการที่เขมงวด แตจะเปนการวิจัยที่ใหประโยชน
โดยตรงเทาที่ครูผูทำวิจัยตองการ
บังอร หิรัญอร (2555) กลาววา งานวิจัยในชั้นเรียนควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1) งานวิจัยของครูควรเปนงานวิจัยขนาดเล็ก (Small Scale) มุงแสวงหาคำตอบ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมใชเวลาในการดำเนินงานมาก
เกินไปจนทำให งานหลั ก (งานสอน) ไดร ับผลกระทบแตตองดำเนิ นการใหเปนสวนหนึ่งของการสอนปกติ
โดยมีการใชกระบวนการวิจัยเปนขั้นตอนของการทดลองยุทธวิธีใหม ๆ ดานการสอนที่คิดคนขึ้น เพื่อให
การสอนประสบผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
2) ในแตละภาคเรียนหรือภาคการศึกษา ครูสามารถทำการศึกษาในประเด็นวิจัย
หรือหัวขอวิจัยไดหลายประเด็น และสามารถดำเนินการไดพรอมกัน ในขณะเดียวกันหากปญหาที่เกิดขึ้น
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ขณะนั้นมีหลายปญหาที่ตองการแกไข ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนของครูตองไมใชการวิจัยในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว และละเลยปญหาอื่นที่คอยการแกไขอยูเชนเดียวกัน
3) การวิจ ัยในชั้นเรียนของครูเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific
Method) มาแสวงหาคำตอบเพื่อใหข อคนพบมีความหนักแนน เชื่อถือ และนำไปใชในการพัฒนา
การเรียนการสอนของตนไดจริง เปาหมายของหลักการวิจัยของครูไมใชการมุงสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ
ศาสตรการสอน การนำเสนอผลการวิจัยจึงไมยึดรูปแบบที่เปนทางการเหมือนกับที่มีการทำกันในการวิจั ย
เชิงวิชาการ (Academic Research) หรือการวิจ ัยแบบเปนทางการซึ่งมีกฎเกณฑในการทำวิจ ัยที่เคร งครั ด
โดยเฉพาะการนำเสนอผลการวิจัยที่มักมีการจำแนกสาระของการวิจัยออกเปน 5 บท
4) การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูตองเกี่ยวของกับปญ หาวิจัยที่เกิดขึ้นมาจาก
สภาพที่เปนจริงขณะนั้น และครูไมสามารถใชวิธีการเดิม ๆ แกปญหาได จำเปนตองคนหาวิธีการใหม
ดังนั้นจุดเริ่มตนของการทำวิจัยของครูจึงไมใชเริ่มตนดวยคำที่วา “ฉันควรจะทำวิจัยเรื่องอะไรดี” หรือ
“เธอชวยคิดใหทีวาฉันควรทำวิจัยเรื่องอะไรดี” การตั้งคำถามแบบนี้สะทอนวาครูไมไดเริ่มทำวิจัยใน
ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนนั้น
5) กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู ตองเปนไปอยางงาย ๆ สามารถใชขอมูลที่มีอยู
ในหองเรียนมาใชในการคนหาคำตอบ และเปนหนาที่ของครูที่ตองใชกระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ตองไมคิดวางานวิจัยเปนงานนอกเหนืองานสอน งานวิจัยในชั้นเรียนไมใชงานวิจัยที่หากตองการ
ทำตองมีการขออนุมัติโครงการวิจัยหรืองบประมาณเพื่อทำการวิจัย ถาไมไดรับการอนุมัติก็ทำการวิจัย
ไมได การมีความคิดแบบนี้ไมสอดคลองกับสภาพปญ หาที่เกิดขึ้นในหองเรียน นั่นคือครูจะไดรับ
งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการการวิจัยหรือไมก็ตาม หนาที่ของครูก็ตองหาวิธีการแกไขปญหา
ใหหมดไปดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ภายใตทรัพยากรหรือสภาพเงื่อนไขที่เปนอยูขณะนั้น
6) การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง
แตเปนงานที่ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน คือ ครูทั้งโรงเรียนมารวมมือกันพัฒนาผูเรียน การทำการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จึงเปนการวิจัยที่ทุกคนตองมีสวนรวมหรือมีการรวมพลังในการทำวิจัย เพื่อหาทาง
แกปญหาในลักษณะองครวมมากกวาการทำวิจัยเดี่ยวและแกปญหาเฉพาะดาน เนื่องจากปญหาในหองเรียน
สวนใหญเปนปญหาที่มีความเกี่ยวพันหรือสัมพันธกัน ครูคนเดียวอาจจะแกปญหาลำพังคนเดียวไมได
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับแนวทางใหมสำหรับการทำวิจ ัยในชั้นเรียนของครู การทำวิ จัย
ในชั้นเรียน ครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง แตเปนงานที่ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน คือ
ครูทั้งโรงเรียนมารวมมือกันพัฒนาผูเรียน การทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนการวิจัย
ที่ทุกคนตองมีสวนรวมหรือมีการรวมพลังในการทำวิจัย เพื่อมุงหาทางแกปญหาในลักษณะองครวม
มากกวาการทำวิจัยเดี่ยวและแกปญหาเฉพาะดาน
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2.5.4 นวัตกรรมการเรียนรูสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมการเรียนรูและเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
นักเรียนใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีนักการศึกษาเสนอแนวทางพัฒนานวัตกรรม
สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน สรุปได ดังนี้
พิมพันธ เดชะคุปต (2555) กลาววา ในการทำวิจ ัยในชั้นเรียน ครูอาจทำวิจัยได
ทุกประเภท ทั้งงานวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงทดลอง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม
การเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรูที่ครูควรรูจัก และควรศึกษาเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนมีมากมาย ตัวอยางตอไปนี้เปนนวัตกรรม
การเรียนรูที่ครูสามารถนำไปใชทดลองแกปญหาการเรียนของนักเรียน ผลการแกปญหานอกจากทำให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคแลวยังทำใหเกิดผลตามมา คือ ครูไดความรูดานการเรียน
การสอนไดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูที่เหมาะกับนักเรียนของตนตามทองถิ่นที่อยูอีกดวย ตัวอยาง
นวัตกรรมการเรียนรู ดังเชน
1) การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Child–Centered Approach) คือ
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดองคความรูไดดวยตนเอง ผานสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
2) ทักษะการคิด (Thinking Skills) คือ กระบวนการใหเหตุผลที่เกี่ยวกับงานที่ทำ
หรือสิ่งที่เรียนรูเพื่อแสดงใหรูวาเขาใจเนี้อหาและการปฏิบัตินั้น
3) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) คือ การเรียนรูโดยใชกระบวนการ
กลุมยอยที่สมาชิกมีความสามารถแตกตางกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
4) ผังกราฟก (Graphic Organizers) คือ แบบของการสื่อสารเพื่อใชนำเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการรวบรวม อยางเปนระบบ มีความเขาใจงาย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน
5) ผังความคิด (Mind Mapping) คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ
ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ โดยการใชภาพสีเสน และการโยงใย
6) คอนสตรัคติว ิ ซึ ม (Constructivism) คือ ผูเรียนเปนผูสร างความรู ใหม ข ึ้ นเอง
อยางกระตือรือรน แทนการรับฟง และซึมซับความรูจากครูผูสอน
7) คอนสตรัคชันนิซึม (Constructionism) คือ การสรางองคความรูดวยตนเอง
8) การบริหารกายสูการบริหารสมอง (Brian Gym) คือ การบริหารรางกายในสวนที่
สมองควบคุม
9) หมวกแหงการคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ วิธีคิดที่มีมุมมองแบบ “รอบดาน”
คือ เนนการคิดที่ครอบคลุมเพื่อไมใหเกิดการตกหลนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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10) พหุปญญา (Multiple Intelligences) คือ ปญญาที่ม ีอยูหลากหลายดานของมนุ ษย
เปนการอธิบายความสามารถของสมองมนุษยแตละคนวา สามารถแสดงศักยภาพดานใดออกมาบาง
11) พอรทโฟลิโอ (Portfolio) คือ สิ่งที่รวบรวมตัวอยาง หรือบางสวนของหลักฐาน
ที่แสดงถึง ผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคล
12) หลักสูตรระดับโรงเรียน (School–Based Curriculum) คือ แผนหรือแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งจัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา
13) หลักสูตรระดับทองถิ่น (Local–Based Curriculum) คือ มวลประสบการณ
ที่สถานศึกษาหรือหนวยงานและบุคคลในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียนตามสภาพและความตองการของทองถิ่น
นั้น ๆ
14) หลักสูตรชุมชน (Community–Based Curriculum) คือ การจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได
เกิดการเรียนรูจากการไดปฏิบัติงานจากสถานการณจริงของชุมชน
15) การสอนดว ยวิธ ีสตอรี ไลน (Storyline Approach) คือ วิธีที่ใชในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จะมีการผูกเรื่องแตละตอนใหเกิดขึ้นอย าง
ตอเนื่องและเรียงลำดับเหตุการณ
16) โครงงาน (Project) คือ การศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลาย ๆ
สิ่งที่อยากรูคำตอบใหลึกซึ้ง โดยใชกระบวนการวิธีการที่ศึกษาอยางมีระบบเปนขั้นตอน
17) การบูรณาการ (Integration) คือ การทำใหสมบูรณโดยการนำหนวยยอย ๆ
ที่มีความสัมพันธมาทำหนาที่อยางผสมผสานกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวใหครบถวนสมบูรณในตัวเองไมได
แยกเปนสวน ๆ
ศุภวรรณ เล็กวิไล (2559) กลาววา จุดมุงหมายสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนนั้น
มุงแกปญ หาการเรียนรู หรือพัฒนาการเรียนรูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชนวัตกรรมการเรียนรู
เปนเครื่องมือ จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจตลอดจนรูจักเลือกใชนวัตกรรมได
เหมาะกับปญหาการเรียนรูในแตละดาน เชน ปญหาการเรียนรูที่เนนดานความรูความเขาใจปญหา
การเรียนรูที่เนนการคิด ปญหาการเรียนที่เนนทักษะหรือกระบวนการและปญหาการเรียนรูที่เนน
ดานคุณลักษณะหรือพฤติกรรม เปนตน โดยตัวอยางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับปญหาการเรียนรูสำหรับ
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูสอนไดเลือกใชไดสะดวก ดังนี้
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ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความรูความเขาใจ
–
–
–
–
–
–

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู
ชุดการสอน
บทเรียนโปรแกรม
บทเรียนโมดูล
คอมพิวเตอรชวยสอน
E–Learning
Website

ความรูความเขาใจ Cognitive
– ความคิดรวบยอด
– เนื้อหา

ภาพ 2–2 ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความรูความเขาใจ
ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
–
–
–
–
–
–
–

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู
การเรียนรูโดยใชโครงงาน
การเรียนโดยใชปญหาหลัก
เทคนิคการใชผังกราฟก
การเรียนรูแบบบูรณาการ
4 MAT (วัฏจักรการเรียนรู)
การคิดแบบหมวก 6 ใบ
การตั้งคำถาม

การคิด Thinking
– ทักษะการคิด
– ลักษณะการคิด
– กระบวนการคิด
: แกปญหา
: สรางสรรค
: วิจารณญาณ

ภาพ 2–3 ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
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ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะและกระบวนการ
–
–
–
–
–

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู
แบบฝกหัด/ชุดฝกหัด
โครงงาน
การเรียนแบบรวมมือ
การจัดการเรียนรู โดยใชเสนทาง
เดินเรื่อง
การเรียนโดยใชกระบวนการตาง ๆ

ทักษะกระบวนการ Skill & Process
– ทักษะการจัดการ
– การทำงานกลุม
– การวางแผน
– การสื่อสาร
– ทักษะทางภาษา

ภาพ 2–4 ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะและกระบวนการ
ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
–
–
–
–
–
–

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู
ชุดฝก/แบบฝกหัด
การแสดงบทบาทสมมติ
สถานการณจำลอง
การสรางเจตคติ
การสรางความตระหนัก
การสรางคานิยม

–
–
–
–

คุณลักษณะและพฤติกรรม
Attitude & Behavior
ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ
เจตคติ
พฤติกรรมการเรียนรู

ภาพ 2–5 ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะหรือพฤติกรรม
พิมพันธ เดชะคุปต (2555) ไดสรุปรายละเอียดของนวัตกรรม ดังนี้
1) การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Child–Centered Approach)
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่
เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการ
ทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนการสอนสามารถ
นำความรูไปประยุกตใชได โดยครูมีบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรู ให
ผู  เ รี ย น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น นผู  เ รี ย นเป น สำคั ญ ต อ งจั ด ให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจ
ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธีสอน
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หลากหลายแหลงความรู สามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย คือ พัฒนาพหุปญญา รวมทั้งเนน
การใชวิธีวัดผลอยางหลากหลายวิธี ดังแผนภาพตอไปนี้
หลากหลายวิชา (บูรณาการ)

สรางความรู

หลากหลายความสนใจ/
ความสามารถ/ความถนัด
นำความรูไปใช

การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ
(Child-centered
approach)

กระบวนการ
ทางปญญา
(กระบวนการคิด)

กระบวนการ
ทางสังคม
(กระบวนการกลุม)

มีปฏิสัมพันธ

หลากหลายปญญา
(พหุปญญา)

หลากหลายวิธีสอน

มีสวนรวม
ในการเรียน

หลากหลายวิธีวดั ผล

หลากหลายแหลงเรียนรู

ภาพ 2–6 แสดงการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
2) การเรียนแบบกลุม (Group Learning) และการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative
Learning) กระบวนการกลุม
กลุม คือ บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปทำงานรวมกันเพื่อประโยชนรวมกัน กลุมมี
องคประกอบสำคัญ คือ หัวหนา สมาชิก กระบวนการทำงาน องคประกอบทั้ง 3 ขางตนจะทำงาน
เปนไปดวยดี มีประสิทธิภาพนั้นจะตองสรางบรรยากาศในการทำงานกลุม คือ บรรยากาศดานกายภาพ
และบรรยากาศดานจิตใจ บรรยากาศทางกายภาพ คือ บรรยากาศที่สถานที่ทำงานเปนกลุมเปนทีม
มีล ั กษณะสะอาด สะดวกสบาย ทำใหเกิ ดความสุ ข ในการทำงาน ส วนบรรยากาศทางจิ ตใจ คื อ
บรรยากาศที่ผูทำงานมีความคุนเคยกัน ไววางใจกัน มีมิตรสัมพันธกันดวยความเปนผูมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง บรรยากาศดังกลาวเปนปจจัยสำคัญทำใหผูทำงาน ผูเรียนเปนสุข สนุกกับการทำงานเปนกลุม
หรื อเป นที ม ในการทำงานเป นกลุ  มของผู  เรี ยน มั กพบวาสมาชิ กบางคนมีความรั บผิ ดชอบดี ม าก
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แตบางคนไมมีความรับผิดชอบ ไมทำงานตามที่มอบหมาย สมาชิกบางคนละเลยไมใหความสนใจ และ
ความรวมมือตอกลุม สวนการประเมินผลนั้น พบวา สวนมากคะแนนกลุมไมไดมาจากคะแนนของ
สมาชิกแตละคนรวมกัน แตเปนคะแนนรวมของกลุมซึ่งสมาชิกทุก ๆ คนในกลุมไดคะแนนเทา กั บ
คะแนนของกลุม แมจะไมทำงานตามความรับผิดชอบก็ตาม ดังนั้น จึงไดพยายามในการแกปญหา
เพื่อใหสมาชิกกลุมทำงานดีมีประสิทธิภาพ วิธีการที่เปนที่นิยมใช คือ การใชการเรียนแบบรวมมือ
3) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การรวมมือกัน
ทำงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งทุกคนยอมรับจุดมุงหมายรวมกันและเมื่อพัฒนาสำเร็จแลวสงผลให
ผูรวมงานเกิดความพอใจ
Slavin (1977) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการสอนอีกแบบหนึ่งซึ่ง
กำหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทำงานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียน
ที่เรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน การทดสอบผลการเรียนของนักเรียนจะแบง
ออกเปน 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ตอนที่สองจะพิจารณาคะแนนทดสอบ
เปนรายบุคคล โดยในการทดสอบนักเรียนตางคนตางทำขอสอบ แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน การเรียนรู
แบบรวมมื อเปนการเรียนรูที่นักเรียนตองเรียนรวมกันรับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน โดยที่กลุม
จะประสบความสำเร็จได เมื่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายเชนเดียวกัน นั่นคือ การเรียน
เปนกลุมหรือทีมอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง
โดยสรุปเมื่อวิเคราะหการเรียนแบบกลุมและการเรียนแบบรว มมือแลวจะมีข อ
เหมือนและขอแตกตางกัน ดังตาราง 2–1
ตาราง 2–1 ขอเหมือนและขอแตกตางของการเรียนแบบกลุมและการเรียนแบบรวมมือ
1.
2.
3.
4.

การเรียนแบบกลุม
องคประกอบกลุมเหมือนกัน
สมาชิกมีตั้งแต 2 คนขึ้นไป
กลุมไมเนนสมาชิกที่มีความสามารถ
ทางการเรียนคละกัน
สมาชิกบางคนเทานั้นมีหนาที่

1.
2.
3.
4.

5. สมาชิกบางคนไมมีความรับผิดชอบรวมกัน

5.

6. คะแนนกลุมอาจไมใชคะแนนจากสมาชิก
แตละคนรวมกัน

6.

การเรียนแบบรวมมือ
องคประกอบกลุมเหมือนกัน
สมาชิกมีตั้งแต 2 คนขึ้นไป
กลุมประกอบดวยสมาชิกมีความสามารถ
ทางการเรียนคละกัน
สมาชิกทุก ๆ คนตองมีบทบาทหนาที่ชัดเจน
และทำงานไปพรอม ๆ กัน
สมาชิ ก ทุ ก ๆ คนต องมี ความรั บ ผิ ดชอบ
รวมกัน
คะแนนของกลุม คือ คะแนนที่ไดจาก
คะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน
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4) พหุปญญา (Multiple Intelligences)
Gardner (1983) ไดระบุพหุปญญา ประกอบดวย ปญญา 7 ดาน ดังที่ปรากฏในหนังสือ
ชื่อ Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences ตอมาในป พ.ศ. 2536 การดเนอร
ไดเพิ่มปญญาอีก 1 ดาน รวมเปนปญญา 8 ดาน ดังตอไปนี้
(1) ปญญาดานภาษาหรือเกงภาษา (Verbal/ Linguistic Intelligence)
(2) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรหรือเกงคิดและคำนวณ (Logical–Mathematical
Intelligence)
(3) ปญญาดานมิติสัมพันธหรือเกงศิลปะ (Visual/ Spatial Intelligence)
(4) ปญญาดานรอบรูธรรมชาติหรือเกงวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Naturalist intelligence)
(5) ปญญาดานดนตรีหรือเกงดนตรี (Musical/Rhythmic intelligence)
(6) ปญ ญาดานการเคลื่อนไหวกายหรือเกงเคลื่อนไหวกาย (Bodily/Kinesthetic
Intelligence)
(7) ปญญาดานรูจักตนเองหรือเกงเรา (Intrapersonal Intelligence)
(8) ปญญาดานความสัมพันธระหวางบุคคลหรือเกงเขา (Interpersonal Intelligence)

ภาพ 2–7 ปญญาทั้ง 8 ดานตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร (Gardner, 1983)
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การจัดการเรียนการสอน ครูที่สอนในแตละวิชาควรจัดกิจกรรมพัฒนาปญญาทั้ง
8 ดาน หรือพหุปญญา ดังภาพ ภาพ 2–8

ภาพ 2–8 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพหุปญญาในทุกรายวิชา
ที่มา : พิมพันธ เดชะคุปต. (2555)
5) ผังกราฟก (Graphic Organizers)
ผังกราฟก คือ แบบของการสื่อสารเพื่อใชนำเสนอขอมูลที่ไดจากการรวบรวม อยางเปนระบบ
มีความเขาใจงาย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟกไดมาจากการนำขอมูลดิบหรือความรูจากแหลงตาง ๆ
มาทำการจัดทำขอมูล ในการจัดทำขอมูลตองใชทักษะการคิด เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ
การจัดประเภท การเรียงลำดับ การใชตัวเลข เชน คาความถี่ คาเฉลี่ย และการสรุป เปนตน จากนั้น
จึงมีการเลือกแบบผังกราฟกเพื่อนำเสนอขอมูลที่จัดทำแลวตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ผูนำเสนอ
ตองการ
ประโยชนของการใหผูเรียนใชผังกราฟกนำเสนอ
(1) เปนการพัฒนาการคิดในระดับสูง
(2) ชวยใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียน
(3) ชวยใหผูเรียนสามารถจำไดเปนความจำแบบถาวร
(4) ชวยใหผูเรียนพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย (Multiple Intelligences)
(5) ปญญาดานภาษา (Verbal intelligence)

46
(6) ปญญาดานความคิดและการคำนวณ (Logical Mathematical intelligence)
(7) ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual/Spatial intelligence)
ผังกราฟกมีหลายประเภท หรือหลายแบบ (Slavin, 1977) ดังเชน
(1) ผังกราฟกเสนอเปนขั้นตอนหรือเรียงลำดับเหตุการณ (Sequence Organizers)
ผังลูกโซ
เหตุการณ 1

เหตุการณ 2

เหตุการณ 4

เหตุการณ 3

ลำดับ 1

ลำดับ 2

ลำดับ 3

ลำดับ 4

ลำดับ 5

ลำดับ 10

ลำดับ 9

ลำดับ 8

ลำดับ 7

ลำดับ 6

ภาพ 2–9 ผังกราฟกเสนอเปนขั้นตอน หรือเรียงลำดับเหตุการณ (Sequence Organizers)
(2) ผังกราฟกเสนอเปนเสนตรง (Line Graphs)

1910

10

1920

20

1930

30

ผังกราฟฟกเสนอเปนเสนตรง
เสนแสดงเวลาและเสนแสดงจำนวน

40

1940

1950

1960

50

60

70

1970

80

90

1980

100

1990

110 120

ภาพ 2–10 ผังกราฟกเสนอเปนเสนตรง (Line Graphs)

2000
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(3) ผังกราฟกเสนอเปนภาพการตูน หรือแผนรูปภาพ (Cartoon & Picture Strip)
ผังกราฟฟกเสนอเปนภาพการตูน หรือแผนรูปภาพ
ภาพ 1

ภาพ 2

ภาพ 3

ภาพ 4

ภาพ 5

ภาพ 2–11 ผังกราฟกเสนอเปนภาพการตูน หรือแผนรูปภาพ (Cartoon & Picture Strip)
(4) ผังกราฟกเสนอลำดับขั้น (Step Chart)
ผังกราฟฟกเสนอลำดับชั้น

ชั้น 1

ชั้น 2

ชั้น 5

ชั้น 4

ชั้น 3

ชื่อหัวขอ
ภาพ 2–12 ผังกราฟกเสนอลำดับขั้น (Step Chart)
(5) ผังกราฟกเสนอมโนทัศน หรือประมวลความรูที่ไดจากการพัฒนา (Concept Development
Organizers)
ผังกราฟฟกเสนอมโนทัศน

มโนทัศน
ที่นำเสนอ

รายละเอียด

ภาพ 2–13 ผังกราฟกเสนอมโนทัศนหรือประมวลความรูที่ไดจากการพัฒนา
(Concept Development Organizers)
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Organizers)

(6) ผังกราฟกเสนอการเปรียบเทียบทั้งสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกตาง (Compare/ Contrast

แผนผังเวนน ไดอะแกรม (ฝงเปรียบเทียบ)

ฤ
A

AB

B
ไมใช A หรือ B

ภาพ 2–14 ผังกราฟกเสนอการเปรียบเทียบทั้งสิ่งที่เหมือน และสิ่งที่แตกตาง
(Compare/Contrast Organizers)
(7) ผังกราฟกเสนอการประเมิน (Evaluation Organizers)
ตารางการประเมิน
ขอดี (P)

ขอเสีย (M)

ขอนาสนใจ (I)

เดน
หรือ
ชอบ
หรือ
เห็นดวย

ดอย
หรือ
ไมชอบ
หรือ
ไมเห็นดวย

ภาพ 2–15 ผังกราฟกเสนอการประเมิน (Evaluation Organizers)
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Organizers)

(8) ผั งกราฟก เสนอการจั ดการประเภทและจำแนกประเภท (Categorize/Classify

1

จัดประเภท

ผังตนไม

หัวขอ

หัวขอ

2

3

A
A1

B
A2

B1

B2

ภาพ 2–16 ผังกราฟกเสนอการจัดการประเภทและจำแนกประเภท
(Categorize/Classify Organizers)
(9) ผังกราฟกเสนอความสัมพันธ (Relational Organizers)
ผังกางปลา

ผล

ภาพ 2–17 ผังกราฟกเสนอความสัมพันธ (Relational Organizers)
6) หมวกเพื่อการคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)
De bono (2017) มีความเห็นวาบางคนเปนคนคิดมากหรือบางครั้งเปนคนคิดนอย
ศัตรูตัวฉกาจของการคิดของคนเรา คือ ความซับซอนและความซับซอนนี้เองจะนำไปสูความสับสน
แตถาเมื่อใดสามารถคิดไดทะลุปรุโปรง เราก็จะสนุกกับการคิดมากขึ้นและคิดวาการคิดของคนนั้น
ชางเปนสิ่งยอดเยี่ยม เดอโบโนจึงไดพัฒนาเทคนิคการคิดโดยใชหมวกแสดงบทบาทเพื่อการคิด 6 ใบนี้
โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ
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(1) เพื่อทำใหการคิดเกิดขึ้นโดยงาย โดยการใหผูคิดแสดงบทบาทเพื่อการคิดหนึ่งแบบ
ตอหนึ่งครั้ง แทนที่ผูคิดตองคิดตองแสดงความคิดเห็นในหลายแบบและใชความคิดเกี่ยวกับอารมณ
ความมีเหตุผล ขอมูลความหวังและการสรางสรรคพรอมกันทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ผูคิดสามารถ
แยกแยะความคิดหนึ่งแบบตอครั้งเทานั้น เชน สวมหมวกเพื่อการคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใหแสดงความคิด
แบบเดียวตามสีหมวก
(2) เพื่อทำใหผูคิดสามารถเริ่มและเลิกคิดได คลายกับการมีสวิตชเปดปดในการคิด
ของตนได (a switch in thinking) เนื่องจากวิธีการคิดของเดอโบโนใชหมวกสีตาง ๆ แสดงบทบาท
เพื่อการคิดตามสีของหมวกแตความอึดอัดจะผานพนไปไดเพราะระบบของวิธีการคิดแบบนี้จะชัดเจน
เขาใจงาย
วิธีการคิดโดยใชหมวกสีตาง ๆ นี้ไมยุงยากซับซอน คุณคาของหมวกแตละสี
จะบงบอกถึงบทบาทที่ผูสวมใสตองแสดงออกมา โดยใชการคิดในรูปแบบตาง ๆ ตามที่กำหนด หลักสำคัญ
ของหมวกสีตาง ๆ มีดังนี้
สีสีแขดงาว

– หมวกขาว หมายถึง ขาวบริสุทธิ์ ขอเท็จจริง ตัวเลข และขอมูลขาวสาร

ำ
สีสีแดดง

– หมวกแดง หมายถึง อารมณ ความรูสึก ความไรเหตุผล และความรูเทาไมถึงการณ

สีดำ

– หมวกดำ หมายถึง พวกสิ่งไมดี การตัดสินมิชอบ ความคิดดานลบ

สีเหลือง
สีเขียว

– หมวกเหลือง หมายถึง แสงแดด ความสดใส และการมองโลกในแงดี ความคิด
ดานบวก การสรางสรรคโอกาส
– หมวกเขียว หมายถึง เปนมิตร คิดแปลก การเคลื่อนไหว การกระตุน

สีน้ำเงิน

– หมวกน้ำเงิน หมายถึง ใจเย็นและควบคุมสถานการณเกี่ยวกับการคิด
ภาพ 2–18 หมวกเพื่อการคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)

เดอโบโน เสนอวิธีการคิดโดยใชหมวกสีตาง ๆ แทนแบบการคิด กลาวคือ แทนที่จะตั้ ง
หรือเรียกชื่อการคิดนั้น ๆ โดยใชภาษากรีกนั้นจดจำไดไมงายนักจึงเปนการยุงยาก การใชหมวกสี
จึงเปนวิธีที่เหมาะสมมากกวา เพราะคนจะสามารถแยกแยะความแตกตางสีของหมวกไดชัดเจนกวา
หากจะใชหมวกที่มีรูปทรงแตกตางกันก็จะเปนการยุงยาก และสับสนไดสีตาง ๆ ของหมวกชนิดเดียวกัน
จึงเหมาะสมที่สุด
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ดังตอไปนี้

ผูสวมหมวกเพื่อการคิดแตละใบหรือแตละสี ผูนั้นจะมีบทบาทที่เกี่ยวของกับการคิด

(1) สวมหมวกขาว
สีขาว เปนสีที่เปนกลางและเปนปรนัย หมวกสีขาวจึงเกี่ยวของกับความจริง และ
ตัวเลข ผูใดสวมหมวกสีขาว หมายถึง มีความตองการใหผูอื่นบอกขอเท็จจริงหรือความรู หรือขอมูล
แกสมาชิก
(2) สวมหมวกแดง
สีแดง บงบอกถึงความโกรธฉุนเฉียวและอารมณ หมวกแดงจึงเปนการแสดงความคิดเห็น
โดยใชอารมณเปนหลัก ผูใดสวมหมวกสีแดง หมายถึง มีความตองการใหผูอื่นแสดงความรูสึกของตน
ตอเรื่องราวตาง ๆ เชน ชอบ ไมชอบ ดี ไมดี ชื่นชม นาตำหนิ
(3) สวมหมวกดำ
สีดำ เปนสีเศรา หมองและสีดา นลบ หมวกดำจึงหมายถึง การแสดงความคิ ด
ในแงลบ ความคิดไมดี เมื่อมีการสวมหมวกดำ คือ มีความตองการใหสมาชิกอื่นบอกขอเสีย ขอจำกัด
ขอบกพรอง ขอผิดพลาด
(4) สวมหมวกเหลือง
สีเหลือ ง เปนสีข องแสงอาทิตยและสีดา นบวก หมวกเหลืองจึงเปนการแสดง
ความคิดดานบวกและมองโลกในแงดี เมื่อมีการสวมหมวกสีเหลือง คือ มีความตองการใหผูอื่นบอก
ขอดี ขอเดน คุณคา คุณประโยชน
(5) สวมหมวกเขียว
สีเขียว เปน สีของหญา ตนไม และความอุดมสมบูรณ หมวกเขียวจึงแสดงถึ ง
ความคิดสรางสรรค และความคิดใหม ๆ ความคิดแปลก ๆ ที่เปนไปได และเปนประโยชนตอสังคม
(6) สวมหมวกน้ำเงิน
สีน้ำเงิน เปนสีของความเย็นและสีของทองฟา ซึ่งอยูเหนือทุกสิ่งทุกอยางบนโลก
หมวกน้ำ เงิน จึงเปนการแสดงความคิดเกี่ยวกับการควบคุม และการจัดระบบการคิดและรวมถึ ง
การใชหมวกใบอื่น ๆ ดวย เมื่อมีการสวมหมวกสีน้ำเงิน ผูที่สวมหมวกนั้น โดยสรุปมีหนาที่ควบคุมการคิด
ของสมาชิกใหดำเนินไปดวยดี รวมทั้งควบคุมบทบาทของสมาชิกในกลุม ผูสวมหมวกจะเปนครู หรือผูเรียน
เปนผูสวมก็ได เพื่อใชเปนสัญลักษณหรือสิ่งแทนใหผูเรียนไดแสดงความคิดประเด็นตาง ๆ ตามสีของ
หมวกที่สวม หมวกทั้ง 6 สี ไมมีลำดับขั้นวาควรใชว ิธ ีใดกอน สีใดหลังหรือไมม ีข อกำหนดตายตัว
แตสำหรับหมวกใบแรกที่ควรใช คือ หมวกสีน้ำเงินเพราะการอภิปรายนั้น ผูนำตองเปนผูเริ่มตนพูดถึง
บทบาทขั้นตอนและกติกาในการอภิปราย จากนั้นเลือกใชหมวกสีใดก็ไดตามวัตถุประสงคของกลุม
และสุดทายของการอภิปรายก็ไดเสนอแนะใหใชหมวกสีน้ำเงิน เพื่อเปนการจัดระบบความคิด ประเมิน
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ความคิดและประเมินบทบาทสมาชิกดวย นอกจากนี้ควรสวมหมวกสีเหลืองกอนสวมหมวกสีดำ เพื่อใหรู
ขอบกพรอง เราอาจจะจับคูหมวกดังตอไปนี้ เปน 3 คู ก็ได (1) หมวกขาวกับหมวกแดง (2) หมวกดำ
กับหมวกเหลือง (3) หมวกเขียวกับหมวกน้ำเงิน
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรูสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดวา นวัตกรรม
การเรียนรูมีหลายรูปแบบ แตที่มีผูนิยมนำมาใชในการเรียนการสอนมี 6 รูปแบบ คือ การเรียนการสอน
ที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ การเรียนแบบกลุมและการเรียนแบบรวมมือ แบบพหุปญญา แบบผังกราฟก
และแบบหมวกเพื่อการคิด 6 ใบ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
นักวิชาการดานการประเมินหลายทานไดพยายามใหความหมายของการประเมินผล
(Evaluation) และการประเมินโครงการ (Projector Program Evaluation) ไวมากมายทั้งที่คลายคลึงกัน
และแตกตางกัน
Suchman (1967) ให ความหมายของการประเมิ นโครงการว า หมายถึ ง การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและ
เชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการเพื่อการตัดสินใจวาโครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการคนหา
วาผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคหรื อความมุงหมายของโครงการ
หรือไม
Davis (1974) ให ความหมายของการประเมิ นโครงการว า หมายถึ ง การตรวจสอบ
วัตถุประสงคของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมายนั้นดวยดี
มากนอยเพียงใด
Katz (1978) ใหความหมายการประเมินโครงการวา เปนกระบวนการในการพิจารณา
วิเคราะหถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ
Rossi and Howard (1982) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง แบบแผน
ในการกำกับควบคุมการดำเนินการและการประเมินคุณคาประโยชนของโครงการ
Rutman (1982) ให ค วามหมายของการประเมิ น โครงการว า หมายถึ ง การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือไดของโครงการ
แลวพิจารณาตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม และดวยคุณภาพของความสำเร็จนั้น
เปนเชนใด
Stufflebeam (2003) ใหความหมายของการประเมินโครงการวาเปนกระบวนการ
บรรยายเก็บรวบรวมขอมูลกับ เปาหมายการวางแผนการดำเนินการและผลกระทบเพื่อนำไปเปน
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แนวทางการตัดสินใจ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจในสถานการณของ
โครงการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใหความหมายของคำวา ประเมิน หมายถึง การประมาณคา
หรือราคาเทาที่ ควรจะเป น เชน ประเมินราคาและได ให ความหมายคำวา ประเมินผล หมายถึง พิจารณา
และวัดคุณคาของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปของบริษัทวัดคุณคาหรือผลความกาวหนาทางการศึกษา เชน การสอบไล เปนวิธีประเมินผล
การศึกษาวิธีหนึ่ง เปนตน
สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2554) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ
ณัฎฐพันธ เขจรนันท (2555) ไดสรุปความหมายไววา การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม ตลอดจนสรุปปญหาหรืออุปสรรคที่ทำใหโครงการไมสามารถดำเนินอยางราบรื่น เพื่อทำ
การแกไขและปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการของปญหาและสถานการณซึ่งเราสามารถประเมิน
โครงการตามขั้นตอนการดำเนินงานดังตอไปนี้ การประเมินกอนการดำเนินการ ประเมินขณะ
ดำเนินการและประเมินหลังสิ้นสุดโครงการโดยปจจัยที่ไดรับความสนใจในการประเมินโครงการ ไดแก
วัตถุประสงคของโครงการ เนื้อหาของโครงการ วิธีการดำเนินการรวมทั้งสภาพแวดลอมของโครงการ
สุวิมล ติรกานันท (2555) กลาววา การประเมินโครงการ คือ เปนกระบวนการทีเ่ กิดขึ้น
ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการดำเนิ นงาน
ซึ่งจะทำใหการดำเนินงานเปนไปไดอยางทันทวงที ในทางตรงกันขามผลการประเมินจะไมเกิดประโยชน
เทาที่ควรหากผลนั้น ไมสามารถใชในเวลาที่เหมาะสม
กรรณิการ จันทรุกขา (2556) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการตรวจสอบอยางเปนระบบ เพื่อหา
แนวทางวิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แนใจวา เกิดจากโครงการเพื่อเปน
การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ
จากความหมายของการประเมินโครงการที่นักการศึกษาหลายทานใหไวมีความสอดคลอง
ไปทางเดียวกัน สรุปไดวาการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูลจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติการของโครงการ โดยมีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อเปรียบเทียบ
การปฏิบัติกิจกรรมกับเปาหมายที่กำหนดไววาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ปรับ ลด เพิ่ม หรือขยาย
โครงการตอไป
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3.2 จุดมุงหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการมีความมุงหมายและมีความสำคัญตามความคิดของนักวิชาการใน
หลายแงหลายมุม ดังตอไปนี้
Knox (1972) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้
1) เพื่อแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการซึ่งเปนพื้นฐานที่สำคัญการตัดสินใจวา
ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะตองทำการประเมินเพื่อการหาประสิทธิผลและ
ขอมูลชนิดใดที่จะตองเก็บรวบรวมไวเพื่อการวิเคราะห
2) เพื่อรวบรวมหลักฐานความจริงและขอมูลที่จำเปน เพื่อนำไปสูการพิจารณาถึงประสิทธิผล
ของโครงการ
3) เพื่อการวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อนำไปสูการสรุปผลของโครงการ
4) เพื่อการตัดสินใจวา ขอมูลหรือขอเท็จจริงใดที่สามารถนำเอาไปใชได
5) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Weiss (1972) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายที่สอดคลองกัน คือ การนำผล
การประเมินมาพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ตอไปนี้
1) เพื่อตัดสินใจวาควรยุติหรือนำแผนนั้นไปดำเนินการตอไป
2) เพื่อใหมีแผนเชนนี้เพิ่มมากขึ้นหรือใหมีการขยายผลตอไปอยางกวางขวาง
3) เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ
4) เพื่อปรับปรุงแกไขแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหกาวหนาและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5) เพื่อพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกแผนที่ดีมีประสิทธิภาพมากกวาไวและตัดแผน
ที่มีประโยชนและคุมคานอยกวาออกไป
6) เพื่อเปนการตรวจสอบหรือพิสูจนทฤษฎีและวิธ ีการปฏิบัติตาง ๆ ทางดานแผนวา
ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะใชไดผลหรือไมไดผลแลวแตกรณี
Moursund (1973) กลาวถึง ความมุงหมายของการประเมินโครงการไว ดังนี้
1) เพื่อที่จะทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม
2) เพื่อที่จะทราบเปาหมายที่กำหนดไวเปนเปาหมายที่ปฏิบัติไดจริงหรือไมและเปนเปาหมาย
ที่มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
Mitzel (1982) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณคาของโครงการ
2) เพื่อชวยใหผูตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกตองขึ้น
3) เพื่อการบริการขอมูลแกฝายการเมืองและเพื่อใชในการกำหนดนโยบาย
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ดังตอไปนี้

Rossi and Howard (1982) กลาววาการประเมินโครงการมีความมุงหมายตามเหตุผล

1) เพื่อพิจารณาคุณคาและการคาดคะเนคุณประโยชนของโครงการ
2) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
3) เพื่อเปนการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขการดำเนินโครงการ
4) เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีและขอเสียหรือขอจำกัดโครงการเพื่อการตัดสินใจใน
การสนับสนุนโครงการ เพื่อเปนการตรวจสอบวาการดำเนินโครงการบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด
ไพศาล หวังพานิช (2543) กลาวถึงความสำคัญของการประเมินผลโครงการ สรุปได ดังนี้
1) ชวยใหทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งในดานทฤษฎีและผลปฏิบัติที่เปนประโยชน
ในการตัดสินใจของผูเกี่ยวของกับโครงการ
2) ชวยแกไขปรับปรุงการดำเนินการตามโครงการใหช ัดเจนและตรงเปาหมายซึ่งเปนผลดี
ตอการบริหารโครงการ
3) ชวยบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือความคุมคาของโครงการ
4) ชวยใหทราบถึงผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากผลการดำเนินโครงการ ชวยในการวางแผน
โครงการใหมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความมุงหมายของการประเมินโครงการสรุปไดวา ความมุงหมาย
ของการประเมินโครงการ คือ เพื่อชี้ใหเห็นถึงระดับความสำเร็จปญหาอุปสรรค และผลกระทบตอโครงการ
ซึ่งจะนำไปสูการปรับ ลด เพิ่ม หรือขยายโครงการตอไป
3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
นักวิชาการไดแบงประเภทของการประเมินโครงการไว ดังนี้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2554) แบงประเภทของการประเมินจำแนกตามเกณฑการพัฒนาตาง ๆ
ดังนี้
1) เกณฑการใชหลักยึดในการประเมิน
(1) การประเมินอุดมการณของโครงการ (Goal–Based Evaluation) เปนการประเมินผล
วาไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม โดยทราบกอนการประเมินวาโครงการนี้มีวัตถุประสงค
อะไรบาง
(2) การประเมินซึ่งอิสระจากอุดมการณของโครงการ (Goal–Based Evaluation)
เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไมทราบวัตถุประสงคของโครงการ
2) เกณฑการลำดับเวลาที่ประเมิน
(1) การประเมินกอนนำโครงการไปปฏิบัติ
(2) การประเมินขณะโครงการดำเนินอยู
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(3) การประเมินหลังจากกิจกรรมหรือโครงการสิ้นสุดลงแลว
3) เกณฑของจุดมุงหมายของการประเมิน
(1) การประเมินเพื่อปรับปรุงที่เรียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative
Evaluation)

(2) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation)
4) เกณฑของสิ่งที่ถูกประเมิน
(1) การประเมินสภาพแวดลอมหรือการประเมินบริบท (Context Evaluation)
(2) การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Input Evaluation)
(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
5) เกณฑการใชโมเดลการประเมินหลัก
(1) การประเมินที่มุงตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค
(2) การประเมินซึ่งมุงเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน
(3) การประเมินที่มุงนำผลไปชวยตัดสินใจ
6) เกณฑของความแทจริงในการประเมิน
(1) การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) ซึ่งแบงยอยเปนการประเมินประเภท
ที่ถูกควบคุมโดยการเมืองและการประเมินที่เกี่ยวของกับการเมือง
(2) การประเมินกึ่งแทกึ่งเทียม (Quasi Evaluation) ซึ่งมุงประเมินคุณคาของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง แตไมอาจสามารถวัดคุณคาที่แทจริงของสิ่งอื่นได
(3) การประเมินแทจริง (True Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไดถูกตอง ซึ่งมักเปนการประเมินเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะหรือรับรองคุณวุฒิ การประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิ การประเมินความตองการและความจำเปนตลอดจนการประเมินเพื่อวางนโยบาย
อุทัย บุญประเสริฐ (2563) แบงประเภทของการประเมินโครงการ โดยอาศัยวงจรของโครงการ
(Project Life Cycle) เปนเกณฑในการแบงโดยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การประเมินกอนการดำเนินงาน (Pre–Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนด และเลือกทำโครงการซึ่งมักจะใชการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ คือ
ความเหมาะสมของการทำโครงการ ประกอบดวยการศึกษาและวิเคราะหปญหาและความจำเป น
ของการทำโครงการ (Needs Assessment) และการศึกษาความเปนไปได (Feasibility) โดยพิจารณา
ความเป น ไปได ท างเทคนิ ควิ ช าการ ความพร อ มในด า นการบริ ห ารโครงการ และความพร อ ม
ในดานงบประมาณสนั บสนุน เปนตน การวิเคราะห ผลตอบแทนของโครงการ (Rate of Return)
ประกอบดวยการวิเคราะหคาใชจ ายและผล (Cost/Benefit Analysis) หรือการวิเคราะหคาใชจ าย
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กับอัตถประโยชน (Cost/Utility Analysis) ซึ่งเปนการพิจารณาวาการจัดทำโครงการนั้นจะใหผลคุมคา
กับการลงทุนหรือไม ซึ่งเปนการพิจารณาโครงการในแงเศรษฐกิจสำหรับโครงการทางดานการศึกษา
จะเนนเรื่องการวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธิผลมากกวาคาใชจายกับผลกำไร เพราะผลตอบแทนของ
โครงการทางการศึกษานั้นวัดออกมาในรูปของหนวยเงินตราทำไดยาก
2) การประเมินในระหวางการดำเนินการ (Implementation Evaluation of Process
Evaluation) เปนการประเมินที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อการตรวจสอบวาการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่กำหนดหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง
จะไดแกไขทันทวงที เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินโครงการ
ในระหวางดำเนินงานจึงเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโครงการนั่นเองที่จะตองหาขอมูลตาง ๆ เพื่อนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ บางทานเรียกการประเมินนี้วา การประเมินเพื่อการปรับปรุงหรือ
การประเมินผลยอย
3) การประเมินหลังการดำเนินงาน (Post–Evaluation or End Project Evaluation)
เปนการประเมินที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานโครงการไดเสร็จสิ้นแลว การประเมินในลักษณะนี้จะเปน
การพิจารณาตอบคำถามในเรื่องตอไปนี้ คือ
(1) เปนการตรวจสอบดูวาการดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนด
ไวเพียงใด
(2) เปนการตรวจสอบดูว ามีผลพลอยไดอยางอื่นนอกเหนือจากที่ไดระบุไว ใน
วัตถุประสงคบางหรือไมซึ่งเรียกวาเปนผลกระทบของโครงการ
จากที ่กล าวมาเกี ่ ยวกั บประเภทของการประเมิ นโครงการ สรุ ปได ว า จากการค นคว า
ของผูป ระเมินไดมีนัก วิชาการแบงออกเปน 2 ลัก ษณะ คือ แบงตามลักษณะวงจรของโครงการ
(Project Cycle) คือการประเมินกอนการดำเนินงาน การประเมินในระหวางการดำเนินการและ
การประเมินหลังการดำเนินการ และแบงตามเกณฑการพัฒนา คือ เกณฑการใชหลักยึดในการประเมิ น
เกณฑการลำดับเวลาที่ประเมิน เกณฑของจุดมุงหมายของการประเมิน เกณฑของสิ่งที่ถูกประเมิน
เกณฑการใชโมเดลการประเมินหลักเกณฑของความแทจริงในการประเมิน
3.4 กระบวนการประเมินโครงการ
กระบวนการประเมินโครงการนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานกำหนดไว เชน
สมคิด พรมจุย (2552) กลาววา ในการประเมินโครงการซึ่งถือเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่ง
มีกระบวนการดำเนินการประเมิน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ประเมินอะไร : การวิเคราะหโครงการที่มุงประเมิน
2) ทำไมจึงตองประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน
3) ประเมินเพื่ออะไร : กำหนดวัตถุประสงคของการประเมิน
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4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบาง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน
5) จะประเมินไดอยางไร : การออกแบบการประเมิน
(1) กำหนดรูปแบบการประเมิน
(2) กำหนดประเภทของตัวแปรหรือขอมูลหรือตัวชี้วัด
(3) กำหนดแหลงขอมูล/ผูใหขอมูล
(4) กำหนดเครื่องมือ/วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
(5) กำหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล
(6) กำหนดเกณฑการประเมิน
6) เครื่องมือที่ใชในการประเมินมีอะไรบาง : เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
7) จะเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมขอมูล
8) จะสรุปขอมูลใหมีความหมายไดอยางไร : การวิเคราะหขอมูล
9) จะนำผลการประเมินไปใชไดอยางไร : รายงานผลการประเมิน
ในการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เมื่อเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธของงานที่
นักประเมินไดคือ เคาโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการซึ่งอยูใน
สภาพพรอมที่จะนำไปสูการปฏิบัติจริงตอไป
พิสณุ ฟองศรี (2551) กลาววา การประเมินผลโครงการมีขั้นตอนสำคัญ 9 ขั้นตอน
เชนเดียวกับการประเมินสิ่งอื่น ๆ โดยอาจมีรายละเอียดแตกตางกันบางดังนี้
1) การศึกษาวิเคราะหโครงการ ในขั้นตอนนี้ ผูประเมินตองศึกษาโครงการที่จะประเมิน
อยางละเอียด เชนเดียวกับการประเมินสิ่งอื่น ๆ โดยศึกษาไดจากเอกสารที่เปนตัวโครงการผูเกี่ยวของ
หรือแผนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาง ๆ ของโครงการ (ถามี)
2) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางการประเมินขั้นตอนนี้ก็เชนเดียวกันเพียงแตการประเมินผล
โครงการจะเน นนำสารสนเทศไปใช ในการตั ดสิ นใจอนาคตโครงการว า เลิ ก หยุ ด ดำเนิ นการต อ ปรั บ
ขยาย ฯลฯ ดังนั้นควรคำนึงถึงขอสรุปที่ชัดเจนวารูปแบบ หรือแนวทางการประเมินใดที่ไดขอสรุป
ชัดเจนกวา โดยผูประเมินควรใหขอ เสนอแนะ หรือทางเลือก หรือพิจารณารวมกับ ผูตองการใช
สารสนเทศจากการประเมินหรือผูเกี่ยวของ
3) กำหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมินขั้นตอนนี้ก็เชนเดียวกัน เพียงแต
การประเมินตองเนนผลที่ไดทั้งผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมโดยแนวทาง
ที่ ก ำหนดประเด็ น การประเมิ น ก็ ได จ ากองค ป ระกอบต า ง ๆ ของโครงการรู ป แบบการประเมิ น
วัตถุประสงคโครงการ ผูเกี่ยวของ และประสบการณผูประเมินเชนกัน

59
4) การกำหนดขอบเขตการประเมิน การประเมินผลโครงการสามารถประเมินเฉพาะสวน
เชน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทางตรงและทางออม ประสิทธิภาพหรือจะประเมินทั้งหมด ก็จะได
สารสนเทศครอบคลุมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรในการประเมินมากขึ้นดวย
5) การพัฒนาตั วชี ้ ว ั ด กำหนดเกณฑ และค าน้ ำหนั กดำเนิ นการได เช นเดี ยวกั บหั วข อ
การประเมิ นความก าวหน า ในการดำเนิ น โครงการ แต ในที่ นี้ จะเน นผล ดั ง นั ้ นตั ว ชี ้ ว ั ด ก็ จ ะเป น
องคประกอบยอยของผลในระดับตาง ๆ และควรกำหนดเกณฑในการประเมินตามแนวทางตาง ๆ
ที่กลาวมาแลวเพื่อความสะดวกในการตัดสินใจอนาคตโครงการ
6) การออกแบบหรือกำหนดกรอบแนวคิดการประเมิน เชนเดียวกับหัวขอการประเมิน
ความกาวหนาในการดำเนินโครงการ
7) การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมิ น
ความกาวหนาในการดำเนินโครงการ
8) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมินความกาวหนา
ในการดำเนินโครงการ แตเนื่องจากมีการเนนผลของโครงการ ถาตองการความชัดเจนอาจตองใชสถิติ
ในการทดสอบความแตกตางของผลระหวางกอนและหลังฝกอบรม โดยอาจใชการทดสอบแบบกลุม
ไมอิสระ
9) การเขียนรายงานการประเมินในขั้นตอนสุดทายนี้ เนื่องจากเปนการประเมิ น
เมื่อสิ้นสุดโครงการอาจจะมีเวลาเพียงพอ รวมทั้งผลการประเมินจะตองใชตัดสินใจที่มีความสำคัญ คือ
อนาคตโครงการมากกวาการประเมินความกาวหนาในการดำเนินโครงการ จึงควรเขียนรายงาน
การประเมินเต็มรูปแบบและเอื้อตอการตัดสินใจที่สำคัญดังกลาว
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินโครงการสรุปไดวา การกำหนดกระบวนการ
ประเมินนั้นทำใหผูประเมินสามารถกำหนดจุดเริ่มตน กระบวนการดำเนินการโดยใชเวลาและทรัพยากร
ตาง ๆ จนถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดมุงหมายของโครงการ
3.5 รูปแบบการประเมินโครงการ
นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการประเมินไวหลายแบบแตละแบบ
มีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินที่มีผูนิยมสนับสนุนนำไปใชเปนแบบอยาง (Model)
ในการประเมินตามความเชื่อของแตละบุคคลตามความเหมาะสมกับสภาพการณของปญหาที่จะ
ประเมินที่ตางกันไป ซึง่ พอสรุปได ดังนี้
ศิริชัย กาญจนวาสี (2555) และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2557) ไดอธิบายรูปแบบของ
การประเมินไว 32 รูปแบบ ดังนี้
1) รูปแบบการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model) รูปแบบการประเมินนี้ใชเทคนิ ค
PPBS (Planning Programming and Budgeting System) ซึ่งมีแนวคิ ดมาจากทฤษฎี เศรษฐศาสตร
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มาใชในหนวยงานของทางรัฐบาล เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดเชื่อวาปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธกันสามารถวัดผลไดในเชิงปริมาณ การประเมิน
ตามรูปแบบนี้นิยม ใชการทดลองเชนเดียวกับการวิจัยเชิงทดลอง มีการออกแบบกลุมการทดลองและ
กลุมควบคุม เพื่อหาขอมูลเชิงสาเหตุระหวางปจจัยเบื้องตนและผลผลิต รวมทั้งสรุปผลที่ไดวาบรรลุ
เปา หมายหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ สิ่งประเมินอื่น ๆ ที่ม ีลักษณะเดีย วกั น
ในประเด็นผลผลิตวาเปนไปตามที่คาดหมายหรือไมเพียงใด โดยใชเกณฑการสิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด
2) รูปแบบการวิเคราะหคาใชจาย (Cost Related Analysis Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้
ประยุกตการวิเคราะหคาใชจายในทางเศรษฐศาสตรมาใชในการประเมิน โดยมีเทคนิคในการวิเคราะห
ที่สำคัญ คือ การวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธิผลที่ไดรับ (Cost Effectiveness Analysis) และการวิเคราะห
กับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Cost Benefit Analysis) เพื่อใหแนใจวาทางเลือกนั้นมีคาใชจาย
ภายใตวงเงินที่มีอยู
3) รูปแบบเพิรท (Program Evaluation and Review Techniques Model) การประเมิ น
ในรูปแบบนี้ใชเทคนิคการทบทวนและการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการหรือองคกร เพื่อใหผล
การดำเนิ นงานเป นไปตามเป าหมายและเสร็ จทั นเวลาที ่ กำหนด โดยอาศั ยการสร างแผนผั งการดำเนิ น
กิจกรรมตามขั้นตอนและปริมาณ เวลา ที่ใชในแตละกิจกรรมสำหรับหาเสนทางการดำเนินกิจกรรม
ที่ว ิกฤต โดยใหความสำคัญตอเสนทางวิกฤตเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและเสร็จทันกำหนดเวลา
อาจพูดไดวาหลายรูปแบบการประเมินแบบนีเ้ ปนเทคนิควิธีในการติดตามสิ่งที่จะประเมินนั่นเอง
4) รูปแบบของรอสซี ฟรีแมน และไวรซ (Rossi, Freeman and Wright Approach
Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ใชชื่อตามชื่อของผูพัฒนาทั้ง 3 คน เปนรูปแบบอยางเปนระบบ
ที่พยายามเนนการประเมินที่มีการวางแผน กำหนดวิธ ีการที่เปนมาตรฐานและชัดเจน เพื่อใหผล
การประเมินมีความหมายเที่ยงตรงและเปนปรนัย วัตถุประสงคของการประเมินเนนที่การดำเนินงาน
วาเข าถึ งกลุ  มเปาหมายเพี ยงไร เปนไปตามแผนหรือไม มี ประสิ ทธิ ผลและประสิทธิ ภาพเพียงไร
โดยการประเมินตองไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการวางแผนการติดตามควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
5) รูป แบบการทดลอง (Experimental Model) รูป แบบการประเมินนี้พ ัฒนาโดย
นักวัดผลทางจิตวิทยา ซึ่งนำหลักการวัดและการทดลองมาใชเปนแนวทางหนึ่ง ของการประเมิ น
การประเมิ น จะเน น การออกแบบอยา งรั ด กุม เท า ที ่ เ ปน ไปได โดยใช แ บบแผนการทดลองหรื อ
กึ่งการทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการตัดสินผลเนนขอมูลเชิงประจักษมากกวาใช
มาตรฐานหรือความรูสึกสวนตัว และสรุปผลในรูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพื่อจะไดนำผลมา
ใชอางอิงกับสิ่งประเมินที่มีลักษณะคลายคลึงกันได
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6) รูปแบบยึดจุดมุงหมาย (Goal–Based Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ยึดจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินเปนหลักในการประเมินความสำเร็จ วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน
ซึ่งสามารถนำมาเปนเกณฑมาตรฐานสำหรับการตัดสินผลสำเร็จของการดำเนินงานได ในการกำหนด
วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน จึงตองมีความชัดเจนในรูปแบบของวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน ทำให
นักประเมินวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อจะเปนการตัดสิน
ผลสำเร็จของการดำเนินงานได
7) รู ปแบบการตรวจสอบความไม สอดคลอง (Discrepancy Model) รู ปแบบนี้ เน น
การตรวจสอบความไมสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเปนการชี้จ ุดเด น
จุดดอยของการดำเนินงานโดยการบรรยายเอกสารที่เกี่ยวของ สังเกตการณในสนามประเมิน การบรรลุ
เปาหมายระหวางการดำเนินงานประเมินและการบรรลุเปาหมายสุดทาย นักประเมินจะตองกำหนด
กฎเกณฑมาตรฐานความสอดคลองของแตละขั้นตอนของการประเมิน
8) รูปแบบซิปป (Context–Input–Process–Product Model : CIPP) รูปแบบ CIPP นี้
ใชสำหรับการประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกเปาหมายหรือจุดมุงหมายของสิ่งที่จะประเมิน การดำเนินงาน การกำหนดยุทธวิธี
แผนงานและการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีแผนงานการดำเนินงานใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการตัดสินใจ
เกี ่ยวกั บการปรับเปลี ่ ยน ขยาย ยุบหรื อเลิกสิ ่ งที ่ ประเมิ น โดยนักประเมินจะต องออกแบบการประเมิ น
ใหสอดคลองกับสภาพการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น
9) รูปแบบศูนยกลางการเรียนรูดานประเมิน (Center for the Study of Evaluation
Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารโดยการประเมิน
ประกอบดว ยกิจ กรรมสำคัญ คือ การประเมินความตองการของระบบ (System Assessment)
ประเมิ นการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประเมิ นดำเนินงานตามแผน (Implementation)
ประเมิ น ความก า วหน า (Progress Evaluation) และประเมิ น ผลลั พ ธ (Outcome Evaluation)
นักประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่นาเชื่อถือไดเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมินตรงกับความตองการของผูบริหาร
โดยจะตองทราบวาใครมีอำนาจในการตัดสินใจ ผูบริหารตองการขอมูลอะไรและนักประเมินควรเปน
คนกลางที่ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือไมมีสวนรวมกับสิ่งที่ประเมิน
10) รูป แบบการนำผลไปใชประโยชน (Utilization–Focused Approach Model)
รูปแบบการประเมินแบบนี้ จะเนนการนำผลไปใชประโยชน โดยอาศัยบุคลิกภาพของนักประเมิ น
ไปสูการใชประโยชนของผลการประเมิน นักประเมินจะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูตองการใช
ขอมูลโดยตรง เพื่อใหทราบแนวทางในการตัดสินใจที่ตองการทำและใหขอมูลที่ผูใชตองการใหตรง
ดวยการระบุผูเกี่ยวของโดยตรงที่ตองการใชผลการประเมิน
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11) รูปแบบยึดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders–Based Model) รูปแบบการประเมินนี้
ใหความสำคัญและเนนสนองความตองการของกลุมตาง ๆ (Multiple Stakeholder Groups) เชน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสนใจและเกี่ยวของกับสิ่งที่ประเมินกลุมเหลานี้จะมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ
ของการประเมิน การเลือกกลุมผูเกี่ยวของควรพิจารณาวาถาเพื่อกระตุนใหไดผลการประเมินไปใช
ประโยชน (Utilization) ควรเลือกกลุมที่มีอำนาจในการตัดสินใจดานนโยบายและควรใหมีสวนรวม
อยางจริงจัง เชน ผูบ ริหารและผูที่มีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบาย เปนตน
12) รูปแบบสนองความตองการ (Responsive Model) รูปแบบการประเมินนี้ เนนสนอง
ความตองการ สารสนเทศของผูที่สนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดำเนินงาน
ตามทัศนะของผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณตาม
สภาพธรรมชาติ โดยใชนักสังเกตหลายคนสังเกตกลุมผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ เนนขอมูลที่เกี่ยวกับ
การรับรูกระบวนการและผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาองคประกอบ
ของการประเมิน 3 สวน คือ สิ่งนำการปฏิบัติและผลลัพธ วิธีการประเมินเนนการบรรยายความสัมพันธข อง
องคประกอบตามที่คาดหวัง และที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำมาตัดสินคุณคา โดยเปรียบเทียบมาตรฐาน
ในทัศนะของผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ สวนการตัดสินคุณคาสุดทายใหเปนหนาที่ของผูใชผลการประเมิน
โดยกำหนดเกณฑและพิจารณาคุ ณค าของกลุมต าง ๆ เอง รูปแบบการประเมินนี้นำมาใชก ัน มาก
ในประเทศไทย
13) รูปแบบที่เนนการสรางสรรคของนักประเมิน (Creative Model) รูปแบบนี้จะใชหลัก
ความสอดคล อง การตอบสนองตามสถานการณ (Situation ally Responsive) เน นการนำผลประโยชน
ไปใช (Utilization–Focused) และมีวิธีการยืดหยุน (Methodologically Flexible) ดวยการใชกระบวนการ
แกปญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณ และการประเมินใหเหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถ
สวนตัวของนักประเมินในการเจรจาตอรอง การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพื่อออกแบบการประเมิน
และปรับเทคนิควิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
14) รู ปแบบทรานเซ็คชั นเนล (Transactional Model) การประเมินรู ปแบบนี ้ใช เพื่ อ
แกความแตกแยก หรือขัดแยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน โดยใชหลักการบริหารความขัดแย ง
กระบวนการประเมินจะเริ่มดวยการประชุม เพื่อรับทราบปญหาของกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของทั้งหมด
สรางเครื่องมือติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเกี่ยวกับการรับรู ปญหาความคาดหวัง
ของกลุมตาง ๆ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ประเมินใหเหมาะสมโดยสรางความรับผิดชอบรวมกันรวมทั้งติดตาม
ควบคุม ตรวจสอบและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นใหมดวย
15) รู ปแบบอิ ลลู ม ิเนที ฟ (Illuminative Model) สำหรั บรู ปแบบการประเมินแบบนี้ เนน
การใชเทคนิคการสังเกตแบบปลายเปด (Open–Ended Model) เกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญของสิ่ง
ที่จะประเมิ น เชน ขอตกลงเบื้ องต น สถานการณแวดล อมและปฏิส ัมพั นธ ระหว างองคประกอบ
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ที่มีอิทธิพลตอสิ่งที่ประเมิน เพื่อบรรยายแปลความหมายและจัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดีผลเสีย
ของสถานการณแวดลอม นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธที่สำคัญ รวมทั้งแสวงหาหลักการ
ทั่วไป
16) รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) การประเมินรูปแบบนี้เนนหลักการ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยใหความสำคัญตอผูมีประโยชนจากการดำเนินงานทุกกลุมใหมีสวนรวม
ในกระบวนการประเมิน นักประเมินจะทำหนาที่ติดตอเจรจาประสานงานระหวางแหลงทุนผูบริหาร
ผูรับบริการ ผูไดรับผลจากสิ่งที่ประเมินและประชาชนทั่วไปตลอดจนทำหนาที่ศึกษาขอมูลของสิ่งที่
ประเมิน เสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ การตัดสินคุณคาและขอเสนอแนะ
สิ่งที่ประเมินขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูเกี่ยวของแตละฝาย
17) รูปแบบที่เนนผูบริโภค (Consumer–Oriented Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้
เนนความสำคัญของผูบริโภค โดยมีแนวคิดอยางการประเมินมีจุดมุงหมายหากเกิดประโยชนตอผูบริโภค
สำหรับการตัดสินใจเลือกบริโภคใหคุมคา หรือสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑหรือ
บริการตาง ๆ โดยควรตัดสินคุณคาตามมาตรฐานของผูบริโภคเปนสำคัญ อาจเปนผูซื้อสินคาผูใชบริการ
ผูเขาโครงการฝกอบรม ผูเลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู ผูปกครองและผูเสียภาษี เปนตน
18) รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) รูปแบบนี้นำวิธีการพิพากษาคดีมาใช เพื่อใหได
ขอยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน ดวยการนำสืบพยานหลักฐานของทีมนักประเมิน
2 ฝาย ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสิ่งที่ประเมินแตกตางกัน เพื่อเปดโอกาสใหนักประเมินแตละ
ฝายแสดงหลักฐานของฝายตนโดยมีการซักถามพยานของตนและฝายตรงกันขาม ผูพิพากษาและคณะ
ลูกขุนรับฟงการเสนอขอเท็จจริงและการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแตละฝาย เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินและจัดทำขอเสนอแนะ การประเมินรูปแบบนี้มีแนวคิดวาการสืบสวน
กับมนุษยถือวาเปนหลักฐานที่สำคัญที่สุด เพราะนอกจากจะไดขอเท็จจริงแลว ยังไดขอมูลเกี่ยวกับ
อารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม สีหนา ทาทาง ซึ่งสามารถใชประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินคุณคา
ที่เหมาะสมได
19) รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) รูปแบบการประเมินนี้เกิดจาก
การตื่นตัวในการรวบรวมกลุมของนักวิชาชีพเปนสมาคมวิชาชีพตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิการประกอบ
วิชาชีพของสมาชิกและกำหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิช าการ
โดยใชรูปแบบการประเมินจากกลุมผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ กำหนดกฎเกณฑมาตรฐาน
ในการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน เชน ผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อรับรองวิทยฐานะและการใหวุฒิบัตร เปนตน
20) รูปแบบอิสระจากจุดมุงหมาย (Goal–Free Model) รูปแบบการประเมินนี้ เปนรูปแบบ
ที่พยายามลดความลำเอียงของการประเมินแบบยึดจุดมุงหมายดวยการเนนประเมินความตองการจำเป น
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เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินทั้งทางบวกและทางลบ โดยใหมีการประเมิน
ความตองการจำเปนเพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน การประเมินแบบอิสระ
จากจุดมุงหมายมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบผลทั้งหมด แลวนำไปเปรียบเทียบการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน วิเคราะหคาใชจายเพื่อศึกษาอัตราสวนของคาใชจายกับ
ประสิทธิผลกอนจะสรุปผลการดำเนินงานและคุณคาในภาพรวมของสิ่งที่ประเมิน
21) รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม (Training Model) รูปแบบนี้เหมาะสม
สำหรับ การประเมินโครงการฝกอบรม เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการฝกอบรมวาใหผลอะไรบาง
แกผูเขารับการฝกอบรม และหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการฝกอบรมหรือตัดสินใจยุติ หรือดำเนินโครงการตอไป โดยประเมินผลของการฝกอบรมเปน
4 ขั้น ตามลำดับขั้น คือ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ซึ่งเปนความรูสึกตอบสนองตอโครงการของ
ผูเขารับการอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยาการ เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณและระยะเวลา
เปนตน การประเมินการเรียนรู (Learning) ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม เช น
การเพิ่มขึ้นของความรู ทัศนคติและทักษะกอน–หลังการฝกอบรม เปนตน การประเมินพฤติกรรม
(Behavior) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เปนตน
และการประเมินผลลัพธตอองคการ (Results) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดตอองคการ
กันเอง มาจากการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผู เขารั บการอบรม เชน การลดลงของปจจั ยเสี ่ ย ง
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและประสิทธิภาพ เปนตน
22) รูปแบบของปารคเกอร (Parker Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรม
เชนเดียวกับรูปแบบที่ 21 โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การปฏิบัติงาน (Job Performance) ซึ่งจะ
ประเมินวาผูเขารวมโครงการไดปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ
ของงาน เวลา การลดตนทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานการปฏิบัติงานกลุม (Group
Performance) โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานทั้งกลุม ซึ่งประเมิน ไดคอนขางยากเพราะมีตัวแปร
เชิงสาเหตุอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของมาก ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (Participants Satisfaction)
โดยพิจารณาความพึงพอใจตอโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม เปนตน ความรู
ที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม เปนตน ความรูที่เพิ่มขึ้น
ของผู เ ขา ร ว มโครงการ (Participants Knowledge Gained) โดยพิ จ ารณาความรู  ด า นหลั กการ
ทฤษฎีและทักษะในทางปฏิบัติก ารประเมินรูป แบบนี้จ ะเนนประเด็นความพึง พอใจ และความรู
ของผูเขารวมโครงการ
23) รูปแบบเบลล (Bell Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยมุงผลลัพธ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ผลลัพธทางปฏิกิริยา (Reaction
Outcomes) โดยพิจารณาจากทัศนคติของผูเขารวมโครงการในเรื่องตาง ๆ เชน เนื้อหา วิธีการฝกและ
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กิจกรรมเปนตน ผลลัพธทางความสามารถ (Capability Outcomes) โดยพิจารณาวาผูเขารวมโครงการ
ไดความรู และคาดวาจะนำความรูไปใชอยางไร ผลลัพธทางการประยุกต (Application Outcomes)
โดยพิจารณาวาผูเขารวมโครงการไดนำความรูไปประยุกตใชปฏิบัติจริงหรือไมอยางไร ผลลัพธดานความคุมคา
(Worth Outcomes) เปนการพิจารณาผลที่ไดจากโครงการเปรียบเทียบกับทุนในรูปแบบของตัวประเมิน
24) รูป แบบไคโร (CIRO Model) รูปแบบประเมินโครงการฝก อบรมนี้จ ะประเมิน
4 ประเด็น คือ บริบท (Context) โดยจะพิจารณาความจำเปนวาควรฝกอบรมหรือไม อบรมแลวจะ
ทำใหมีความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและแกปญหาองคการไดหรือไม ปจจัยนำเขา (Input)
จะพิจารณาทรั พยากรที่ ใชในโครงการว ามี อะไรบ าง และใชอยางไรจึงจะทำใหโครงการไดรั บความสำเร็ จ
ปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินทัศนคติของผูเ ขารว มโครงการโดยใหรายงานเชิงอัต วิสั ย
(Subjective Report) ผลลั พ ธ (Outcomes) จะเน น เก็ บ ขอ มู ล ผลลั พ ธ ข องโครงการเพื ่ อ เตรียม
วางแผนปรับปรุงโครงการในอนาคต
25) รูปแบบไอโป (IPOO Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยประเมิ น
4 ประเด็น คือ ปจจัยนำเขา (Input) จะพิจารณาถึงองคประกอบของโครงการ เชน คุณสมบัติของ
ผูเขารวมโครงการ วิทยาการ เอกสาร สิ่งอำนวยความสะดวกและงบประมาณ เปนตน
26) รูปแบบที่ยึดทฤษฎี (Theory–Based Model) การประเมินรูปแบบนี้ยึดการขับเคลื่อน
ทางทฤษฎี โดยใชทฤษฎีชวยในการตัดสินวาสิ่งที่ประเมินนั้นประสบความสำเร็จเพราะสาเหตุจาก
ปจจัยใด เปนสาเหตุเพื่อจัดทำขอเสนอแนะสำหรับพัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางชัดเจน โดยมีทฤษฎี
รองรับซึ่งอาจเรียกไดวาเปนรูปแบบที่ใชเพื่อการประเมินเชิงสาเหตุ เพื่อใหทราบวาผลที่ไดมีปจจัยหรือ
ตัวแปรใดทำใหผลการประเมินเปนเชนนั้น จะไดแกไขหรือพัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางตรงจุดตอไป
รูปแบบลักษณะนี้มีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต
27) รูปแบบมูลคาเพิ่ม (Value–Added Model) การประเมินรูปแบบนี้เนนผลลัพธ
ที่เปนมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนการติดตามผลลัพธอยางเปนระบบ (Outcomes Monitoring) เพื่อประเมิน
ความงอกงาม พัฒนาการหรือคะแนนเพิ่ม โดยใชแบบสอบมาตรฐานเปนเครื่องมือติดตามประเมิน
ความก าวหน า แนวโน มของผลสั ม ฤทธิ์ พ ั ฒ นาการของระบบการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาหรื อผู  เ รี ย น
ในระดับชั้นตาง ๆ โดยประเมินอยางตอเนื่องวามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด
28) รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) รูปแบบนี้มีแนวทางการประเมินที่พยายาม
เพิ่มโอกาสของการนำเสนอผลการประเมินไปใชประโยชน เปนวิธีที่ผสมผสานระหวางแนวคิดการประเมิ น
ตอบสนองความต องการของผู ใช สารสนเทศ (Responsive Evaluation) กั บวิ ธ ีแบบประเมิ น แบบ
ธรรมชาติ ซึ่งเนนวิธีการที่ยืดหยุนตามสถานการณ โดยเริ่มตนจากการระบุผูอยูในขายที่ใชสารสนเทศ
จากการประเมินระบุองคประกอบที่ตองการประเมิน กำหนดวัตถุประสงคของการประเมินใหชัดเจน
จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมประเด็นปญหาเพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน
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29) รูปแบบศิลปะวิจารณ (Criticism Model) รูปแบบนี้ประยุกตหลักของศิลปวิจารณ
(Art Criticism) มาใชโดยมีแนวคิดวาการวิพากษวิจารณเปนการใชวิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพสิ่งที่
ประเมิน (Descriptive Aspect) ตีความหมายคุณภาพ (Interpretive Aspect) ออกมาในเชิงประจั กษ
ตามการรับรูของผูเชี่ยวชาญและประเมินตัดสินคุณคา (Evaluative Aspect) แนวทางของศิลปะวิจารณ
ประกอบดวยศิลปะการรับรูที่เชี่ยวชาญซึ่งเกิดการฝกฝน และประสบการณกับศิลปะในการตัดสิ น
คุณภาพดวยการถายทอดความรูสึ กที่ชำนาญแลว เพื่อสะทอนคุ ณค าของสิ่ งนั้ นออกมา วิธีการประเมิ น
แนวนี้จึงขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณและการฝกฝนที่เหมาะสมของนักประเมิน เพื่อใหไวตอ
การรับรูและสามารถสะทอนคุณคาของสิ่งนั้นออกมาไดอยางถูกตอง
30) รู ปแบบยึ ดสภาพจริ ง (Authentic Model) รู ปแบบการประเมิ นนี ้เนนการพิ จารณา
ผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเพื่อแกขอจำกัดของการทดสอบ เชน การประเมินตามสภาพปญหา
จริงเกี่ยวกับความคิด การทำงานรวมกับชิ้นงาน งานเขียน แฟมสะสม (Portfolio) และทักษะชีวิต
เปนตน โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (Rubrics) ซึ่งสวนมากจะใช 5 ระดับ คลาย
มาตราสวนประมาณคา (Rating) มีรายละเอียดแตละระดับชัดเจน ซึ่งเปนระดับมาตรฐานที่ยอมรับ
สำหรับใชเปรียบเทียบภายในกลุมและระหวางกลุม
31) รูป แบบคอนสตรัคติวิสท (Constructivist Model) การประเมินรูป แบบนี้เน น
การสรางความรวมมือจากทุกกลุมหรือตอบสนองผูเกี่ยวของทุกกลุมเชนกัน โดยมีแนวคิดวาความจริง
ไมใชสิ่งสากลที่ยั่งยืนเปนเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของผูเกี่ยวของเทานั้น ผูประเมินจึงมีบทบาท
ในการควบคุมการประเมินและดำเนินการประเมินรวมกับผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมให มี
ฉันทามติรวมกัน ผูเกี่ยวของมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นการประเมินและใหความเห็นชอบ
ตอวิธีการประเมิน สวนผูประเมินมีหนาที่ใหความรูและสรางจิตสำนึกใหเกิดพลังของความรวมมือที่จะ
พัฒนาสังคมกลุมและตนเอง รูปแบบของการประเมินนี้สามารถนำไปประยุกตไดเมื่อผูประเมิน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นดวยและตกลงใจที่จะรวมมือกันเปนฉันทามติ โดยผูประเมินจะตองมีคุณธรรม
และบารมีเพียงพอและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
32) รูปแบบเสริมพลังอำนาจ (Empowerment Model) รูปแบบนี้ม ีแนวคิดวา การประเมิ น
เปนการสรางความรวมมือจากทุกกลุม มุงตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตผูที่ไดรับผลกระทบมาก
ที่สุดจนถึงนอยที่สุดใหมารวมกันดำเนินงานจนเกิดเปนพลังความรูความเขาใจในการประเมินและสามารถ
ดำเนินการประเมินไดเอง ความแตกตางที่สำคัญระหวางการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจกับการประเมิน
แบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย ผูประเมินมีบทบาทของการควบคุม การประเมินและดำเนินการ
ประเมินจนเกิ ดการยอมรับการประเมิ นและผลการประเมินร วมกั น แตการประเมินแบบเสริมพลั งอำนาจ
ผูประเมินมีบทบาทเปนผูแนะนำ (Coach) อำนวยความสะดวก (Facilitator) ชวยเหลือเชิงเทคนิค
และสรางพลังการประเมินรวมกันของผูเกี่ยวของ
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พิสณุ ฟองศรี (2550) ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินที่นิยมใช ดังนี้
1) รูปแบบการประเมินที่ย ึดจุดประสงค (Goal–Based Model) เปนรูปแบบการประเมิน
ที่ยึด จุด ประสงคจ ากแนวคิดวา การกระทำใด ๆ ยอ มมีว ัตถุป ระสงคช ัดเจนหรือ ถา ยัง ไมช ัดเจน
ผูเกี่ยวของตองอภิปรายหาขอสรุปจนชัดเจน รูปแบบที่คิดขึ้นจึงใชเพื่อศึกษาความสอดคลองของ
วัตถุประสงคการเรียนหรือวิชาในหลักสูตรตาง ๆ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ไดแก เขียนวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน กำหนดเนื้อหา สรางเครื่องมือในการวัดผล เก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผล
2) รูปแบบการประเมินความตองการ (Responsive Model) รูปแบบนี้เนนความตองการ
สารสนเทศของผูสนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดำเนินงานตามทัศนะ
ของผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณสภาพธรรมชาติ
เนนขอมูลที่เกี่ยวกับการรับรูกระบวนการ และผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาองคประกอบของการประเมิน 3 สวน คือ สิ่งนำ การปฏิบัติ และผลลัพธ
3) รูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสิน (Decision–Oriented Evaluation Models)
เปนรูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใชกระบวนการวิเคราะหสิ่งที่จะ
ประเมินอยางครอบคลุม เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของ
ผูบริหารที่เรียกวารูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process Product Evaluation Model)
ซึ่งสามารถใชกับการประเมินโครงการแผน บุคลากร ผลิตภัณฑ องคการและระบบตาง ๆ ได
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการ สรุปไดวา รูปแบบการประเมิน
โครงการมีหลายรูปแบบ ผูประเมินสามารถใชรูปแบบการประเมินโครงการตามบริบทและความเหมาะสม
ของโรงเรียน สำหรับบริบทโรงเรียน สำหรับการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาเหมาะกับรูปแบบซิปป (Context–Input–
Process–Product Model : CIPP) ในการประเมินโครงการ
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4. รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)
นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)
ไวหลายทานดังนี้
Stufflebeam (2003) ได กำหนดประเด็ นการประเมิน ออกเป น 4 ประเด็ น ตามอั ก ษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินกอนการดำเนินการ
โครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจำเปนที่ตองดำเนินโครงการ ประเด็นปญหาและ
ความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ เชน โครงการอาหารเสริมแกเด็กวัยกอนเรียน ซึ่งจะตองวัด
สวนสูง และชั่งน้ำหนัก ตลอดจนดู หิด เหา กลากและเกลื้อนของเด็กกอน
2) การประเมินปจ จัย นำเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจ ารณาถึง
ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดำเนิน
โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยี และแผนการดำเนินงาน
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของ
การดำเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไขและปรับปรุง ใหการดำเนินการชวงตอไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนำ
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมิ น
กระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย
(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมส ามารถศึกษาไดภ ายหลังจากสิ้ น สุ ด
โครงการแลว
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อ เปรียบเทียบ
ผลผลิต ที่เ กิดขึ้น กับ วัตถุป ระสงค ข องโครงการหรื อมาตรฐานที ่ก ำหนดไว รวมทั้งการพิจ ารณา
ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจ
ตอเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาที่ควร
นอกจากนี้ Stufflebeam ไดนำเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่
ประเมิน ดังนี้
1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมิน
สภาพแวดลอมที่ไดนำไปใชในการกำหนดจุดประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน
2) การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากปจจัยนำเขาที่ไดนำไปใชในการกำหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนของการดำเนินการ
ของโครงการ
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3) การตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดำเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุง
แกไขการดำเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพื่อใช
ขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ/ลมเลิก หรือขยายโครงการ
ที่จะนำไปใชในโอกาสตอไป
ทิ ศนา แขมมณี (2548) กล า วว า การประเมิ นตามแบบจำลองของซิ ป (CIPP Model)
ดังรายละเอียด ดังนี้
Context Evaluation หมายถึง การประเมินผล วัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายตาง ๆ
Input Evaluation หมายถึ ง การประเมิ นผลระบบโครงสร างรวมทั ้งระบบการจัดการบริหาร
ตาง ๆ ดวย
Process Evaluation หมายถึง การประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ
Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนั้น
สมคิด พรมจุย (2552) กลาววา การประเมินโดยใชแบบจำลองซิป (CIPP Model) เปนการประเมิน
ที่เปนกระบวนการต อเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สำคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูล
ประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1) การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูล
สำคัญ เพื่อชวยในการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการความเปนไปไดของโครงการ
2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูลตัดสินใจ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชจะมีสวนชวยใหบรรลุ
จุดมุงหมายของโครงการหรือไม
3) การประเมินกระบวนโครงการ (Process Evaluation) เปนการประเมินระหวางการดำเนิน
โครงการ เพื่อหาขอดีและขอบกพรองของการดำเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนดไว และเปนการรายงาน
ผลการปฏิบัติการของโครงการนั้นดวย
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คาดหวังหรือไม โดยอาศัยขอมูลจากการรายงานผล
ที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอมปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2554) กลาววา การประเมินตามแบบจำลองซิป (CIPP Model)
สามารถแบงเปน 4 ประเภท และเพื่อสอดคลองกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งแบง ออกเปน 3 ระยะ คือ
1) การประเมินกอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ ซึ่งเปนการกำหนด
วัตถุประสงคและวิธีการของโครงการ โดยเขียนในรูปเอกสารโครงการในแบบซิปโมเดล การประเมิน
กอนเริ่มโครงการ ประกอบดวย
(1) การประเมินสภาวะแวดลอมหรือการประเมินบริบท อันเปนการประเมินความตองการ
จำเปนเพื่อกำหนดโครงการ การประเมินบริบทเปนการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนปญหา อุปสรรคตาง ๆ อันนำไปสูทิศทางและวัตถุประสงคของโครงการ
(2) การประเมินปจจัยหรือทรัพยากร เปนการตรวจสอบความพรอมดานทรัพยากร
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะหและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด ที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด อีกทัง้ มีความเปนไปไดทางดานทรัพยากร
2) การประเมินขณะดำเนินโครงการซึ่งเปนแบบซิปโมเดล คือ การประเมินกระบวนการ
การประเมินกระบวนการเปนการประเมินการดำเนินงานเมื่อนำโครงการที่วางไวไปสูปฏิบ ัติ ทั้งนี้
เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดออนตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ อะไรเปนมูลเหตุ
ที่ทำใหสามารถหรือไมสามารถดำเนินโครงการไดอยางทันทวงที การประเมินในขั้นนี้ จึงมีบทบาทสำคั ญ
ตอความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (Formative Evaluation) ดวยการจัดระบบการกำกับงาน (Monitoring
System) เพื่อติดตามความกาวหนาและเรงรัดการดำเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคภายในทรัพยากร
และเวลาที่กำหนด
3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลผลิตโครงการ เปนการประเมิน
ที่มุงตอบคำถามวาโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตของโครงการเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม ผลการดำเนินงานโครงการคุมคาเพียงใด การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ ซึ่งเปนผลลัพธและการประเมินผลกระทบของ
โครงการทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งนิยมทำการประเมินดวยเทคนิคการติดตามผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดโครงการจะใหสารสนเทศเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะดำเนินการ
ตอไปอยางไร ควรจะมีการปรับขยายแลวดำเนินการตอไปอีกระยะหนึ่งหรือควรจะสิ้นสุดโครงการ
ไปตามเวลาที่กำหนดไว
การประเมินโดยใชการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
คำวา CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ไดใชตัวยอของคำ ดังตอไปนี้
C – Context หมายถึง บริบท หรือสภาวะแวดลอมรอบ ๆ ที่อาจตองมองใหครอบคลุม
I – Input หมายถึง ปจจัยเบื้องตน เปนตัวปอนในการดำเนินการในเรื่องตาง ๆ
P – Process หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนของการดำเนินการ
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P – Product หมายถึง ผลผลิตหรือผลที่เกิด
การประเมินแบบซิป ประกอบดวยประเมิน 4 ขั้นตอน คือ
1) การประเมินสภาวะแวดลอม หรือ บริบท ประเมินความตองการและความจำเปนทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการศึกษา ตลอดจนศึ กษาปญหาอุปสรรคทั้ ง
ในและนอกระบบสังคมปจจุบันเพื่อนำไปสูการกำหนดทิศทางและวัตถุประสงคของโครงการ
2) การประเมินปจจัยเบื้องตน เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัยตาง ๆ ทั้งในดาน
กำลังคน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ตลอดจนระบบบริหาร ระบบการจัดการ เพื่อวิเคราะหหาทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยูและเปนทางเลือกที่มีโอกาสทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
ไดมากที่สุด
3) การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินการดำเนินงานเมื่อนำโครงการที่วางแผนไว
ไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อศึกษาวาการดำเนินงานตามโครงการนั้นจะมีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อที่จะได
สามารถปรับปรุงแกไขไดทันที
4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน เปนการประเมินเพื่อใหทราบวา โครงการนั้นประสบ
ผลสำเร็จหรือไม โดยพิจารณาวาผลที่ไดรับบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือดูวาผลจากโครงการ
คุมคาหรือไม ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ประการ และประเภทของ
การตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุป ความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ
ซึ่ง Stufflebeam ไดเสนอแนวคิดในการสรางแบบแผนการประเมินผลซึ่งสอดคลองกับ CIPP Model
อาจนำไปประยุกตใชกับการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ได แบบแผนการประเมินผล มีดังนี้
1) การบรรยายจุดมุงหมาย และการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
ขอบเขตความรับผิดชอบวามีขอบเขตระดับทองถิ่นระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ เวลาและแนว
ทางเลือก ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใชในการตัดสินใจ และนโยบายในการปฏิบัติงานของ
ผูประเมินผล
2) การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แหลงขอมูลที่จะเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ
เครื่องมือ วิธีการสุมกลุมเปาหมาย สภาพการณในการเก็บขอมูล
3) การวิเคราะหขอมูล
4) การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
5) การบริหารการประเมินผล เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
ขั้น ตอน คือ กำหนดโครงราง กำหนดบุคลากรและทรัพยากร กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ งมื อ กำหนดวิธ ี ก ารที ่จ ะพัฒ นาแบบแผนการประเมิ น และการจั ด หา
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงานการประเมินผลตลอดโครงการ ดังภาพ 2–19
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ประเภทการประเมิน

ลักษณะการตัดสินใจ

สภาพแวดลอมของโครงการ
Context Evaluation

เลือก/ปรับ วัตถุประสงค
การตัดสินใจเพื่อการวางแผน

ปจจัยเบื้องตน
Input Evaluation

เลือก/กิจกรรม/ปรับเปลี่ยน
ปจจัยเบื้องตน

กระบวนการ
Process Evaluation

ปรับปรุงแผนงาน
กระบวนการ

ผลผลิต
Product Evaluation

ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก
ยุติโครงการ

ภาพ 2–19 รูปแบบของ Daniel L. Stufflebeam
ชนัดดา บุบผามาศ (2557) กลาววา การประเมินแบบ CIPP Model เปนรูปแบบการประเมิน
ที่เสนอโดย Daniel L. Stufflebeam ซึ่งไดพัฒนากรอบของการประเมินเพื่อสนองการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) หรือสภาพแวดลอม เปนการประเมิน
กอนเริ่มโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจำเปน (Needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของโครงการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กำหนด
วัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการที่จะทำสนองปญหา
หรือความตองการจำเปนที่แทจริงหรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย
ขององคการหรือไม เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในแงของโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ตาง ๆ หรือไม เปนตน การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะทำ
ในสภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร เปนตน
2) การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินกอนเริ่มโครงการ
เชนเดียวกับการประเมินบริบท ประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม
และความพอเพียงในดานทรัพยากรที่จะใชในการดำเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
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เวลา รวมทั้งเทคโนโลยี และแผนการดำเนินงาน เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการจำเปนของผูที่เกี่ยวข อง
การประเมินปจจัยนำเขาจะชวยผูบริหารในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ วิธีดำเนินการและวางแผนวิธี
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการดำเนิน
โครงการ เพื่อศึกษาวาอะไรเปนจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค ของการดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให
สามารถกำกับดูแล ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไดสารสนเทศที่ ได
จากการประเมินกระบวนการ จะชวยใหผูบริหารทราบความกาวหนา จุดแข็งและจุดออนของโครงการ
เพื่อการกำกับดูแลตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ และเรงรัดการดำเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตทรัพยากรและเวลาที่กำหนดไว การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสำคัญ
ในเรื่องการใหขอมูลยอนกลับ เปนระยะ ๆ เพื่อการตรวจสอบการดำเนินของโครงการ โดยทั่วไปการประเมิน
กระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ (1) เพื่อการหาขอบกพรองของโครงการในระหวางที่มีการปฏิบัติการ
หรือการดำเนินงานตามแผนนั้น (2) เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ที่จะนำมาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของโครงการ และ (3) เพื่อการเก็บขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการดำเนินงานของโครงการ
4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P) เปนการประเมินหลัง
สิ้นสุดโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/
เปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งจะตอบคำถามวา ผลผลิตที่ไดจากโครงการมี อะไรบาง เปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวหรือไม ความตองการจำเปนลดลงหรือไมอยางไร ผลการดำเนินงานคุมคาเพียงใด ควรจะ
จัดการอยางไรกับโครงการที่ติดตามมา ซึ่งคำถามขางตนมีความสำคัญตอการตัดสินความสำเร็จ
ของโครงการ สารสนเทศที่ไดจากการประเมินผลผลิตจะมีประโยชนตอผูบริหารในการตัดสิน ใจ
ปรับขยายโครงการ ยุติโครงการหรือยกฐานะเปนงานประจำ
เกณฑและตัวชี้วัดความสำเร็จ
การประเมินผลโครงการนั้นตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสำเร็จ ของ
โครงการใหทราบ โดยทั่วไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จันทรศร และ ไพโรจน
ภัทรนรากุล, 2546) มีดังนี้
1) เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพ
ตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกำลังคน ระยะเวลาในการใหบริการตอผูรับบริการ ประเภทการประเมิน
ลัก ษณะการตัดสินใจ สภาพแวดลอ มของโครงการ Context Evaluation ปจ จัยเบื้องตน Input
Evaluation กระบวนการ Process Evaluation ผลผลิ ต Product Evaluation เลื อก/ปรั บ วั ตถุ ประสงค
การตัดสินใจเพื่อการวางแผน เลือกแบบ/กิจกรรม/ปรับ เปลี่ยนปจจัยเบื้องตน ปรับปรุงแผนงาน
กระบวนการ ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก ยุติโครงการ รูปแบบของ Daniel L. Slufflebeam
2) เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับ
การบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของโครงการ

74
3) เกณฑความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี้วัด เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร
การขาดแคลนปจจัยการผลิตและปจจัยอื่น เปนตน
4) เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) ตัวชี้วัด เชน ระดับความพึงพอใจของโครงการ
และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ เปนตน
5) เกณฑความเปนธรรม (Equity) ตัวชี้วัด คือ การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปน
ธรรมระหวางเพศ ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ
6) เกณฑความกาวหนา (Progress) ตัวชี้วัด เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวม
กิจกรรมที่ทำแลวเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใชไป มีความเหมาะสมเพียงใด เปนตน
7) เกณฑความยั่ง ยืน (Sustainability) ตัว ชี้วัด เชน ความอยูร อดของโครงการด า น
เศรษฐกิจสมรรถนะดานสถาบัน ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ
8) เกณฑ ค วามเสี ย หายของโครงการ (Externalities) ตั ว ชี ้ ว ั ด เช น ผลกระทบด า น
สิ่งแวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน
สำหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความสำเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงหรือระบุ
ประเด็นที่ตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตองทำการศึกษา โดยจะมีการระบุ
ลักษณะที่คอนขางเปนรูปธรรม ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณและลักษณะเชิงคุณภาพ หลักการสราง
ตัวชี้วัดที่ดี การสรางตัวชี้วัดที่ดีจำเปนจะตองมีหลักการที่ใชเปนเปาหมายในการดำเนินการ ดังนี้
1) เลือกใช/สรางตัวชี้วัดที่เปนตัวแทนที่สำคัญเทานั้น
2) คำอธิบาย หรือการกำหนดตัวชี้วัดควรเปนวลีที่มีความชัดเจน
3) ตัวชี้วัดอาจจะกำหนดไดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได
4) ควรนำจุดประสงคของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมากำหนดตัวชี้วัด
5) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ
การจำแนกประเภทของตัวชี้วัด ตัวอยาง การจำแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของ
สิ่งที่ไดรับการประเมินตาม แบบจำลองการประเมินผลตาม CIPP Model คือ
ตัวชี้วัดดานบริบท (Context) ตัวชี้วัดสามารถ พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) สภาวะแวดลอมกอนมีโครงการ (ปญหาวิกฤต)
2) ความจำเปน หรือความตองการขณะนั้นและอนาคต
3) ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ
ตัวชี้วัดดานปจจัยนำเขา (Input) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) ความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ
2) ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณคน วัสดุอุปกรณ เวลา และกฎระเบียบ
3) ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม
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ตัวชี้วัดดานกระบวนการ (Process) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
2) ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
3) การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
4) ภาวะผูนำในโครงการ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Product) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) อัตราการมีงานทำของประชาชนที่ยากจน
2) รายไดของประชาชนที่เขารวมโครงการ
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการ
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcomes) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวตามเกณฑมาตรฐาน
2) การไมอพยพยายถิ่น
3) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดดานผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) ผลกระทบทางบวก/เปนผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
2) ผลกระทบทางลบ/เปนผลที่ไมคาดหวังจากโครงการ
เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการไดดี ซึ่งจะ
ครอบคลุม มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ดานบริหารจัดการ ดานทรัพยากร และดานสิ่งแวดลอม เปนตน
นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความสำเร็จ และความลมเหลวของโครงการพัฒนาตาง ๆ ของรัฐได
ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผลจะตองนำเกณฑ และตัวชี้วัดดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
และบริบทของโครงการดวย ดังนั้น การประเมินทั้งระบบแบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุม
องคประกอบทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตองกำหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน
กำหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กำหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กำหนดเครื่องมือการประเมิน
วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กำหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลและเกณฑการประเมิน ที่
ชัดเจนโดยขอมูลที่ไดรับจากการประเมินนอกจากจะทำใหทราบคุณคาของโครงการแลว ยังชวยให
สามารถคนหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับโครงการ รวมถึงนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให
สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพตอไป
สรุปไดวา การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) เปนการประเมินสภาวะ
แวดลอม ไดแก การวิเคราะหโครงการ การประเมินปจจัยนำเขา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู เจาหนาที่
โครงการ ปจจัยเกื้อหนุนโครงการ การประเมินกระบวนการบริหารโครงการ และการจัดการวิธีดำเนินการ
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โครงการ รวมทั้งการประเมินผลลัพธของโครงการในการผลิตความสำเร็จโครงการ ทั้งนี้เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของโครงการนั้น ๆ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดการประเมินโครงการ สำหรับ
การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการศึกษาสภาพการประเมินโครงการพัฒนา
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาโดยประยุกตใช
รูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามกรอบการประเมินทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานสภาพแวดลอมบริบ ท
(Context) 2) ดานปจจัยนำเขา (Input) 3) ดานกระบวนการ (Process) 4) ดานผลผลิต (Product)
ทั้งนี้ประกอบดวยประเด็นการประเมินตามรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
เพื่อตอบคำถามการประเมิน เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล และแหลงขอมูลของขอมูลแตละ
ประเภท และแนวทางการวิเคราะหขอมูล การประเมินโครงการมีความสำคัญเปนอยางมาก เพราะ
จะทำใหโรงเรียนไดเห็นภาพสะทอนของตนเองในการดำเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งจะสงผลตอการปรับปรุ ง
พัฒนาการดำเนินโครงการที่กำลังดำเนินอยู หรือโครงการที่จะดำเนินการตอไป ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
5.1 หลักการและเหตุผล
การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาให ได
มาตรฐานตามที่กำหนดและสอดคลองกับ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 มาตรา 30 ไดกำหนดใหสถานศึกษาพัฒ นากระบวนการเรีย น
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูทเี่ หมาะสม
กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ดังนั้น ครูจึงตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการคิดคนเทคนิ ค
วิธีการสรางสื่อนวัตกรรมตาง ๆ นำมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีคุณภาพ
พรอมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมืออาชีพ
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนของครู
มาอยางตอเนื่อง คณะผูบริหารไดดำเนินการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหครูทำวิจัยในชั้นเรียน
แบบเต็มรูปแบบ 5 บท พบวา ระหวางปการศึกษา 2557–2561 มีจำนวนงานวิจ ัยในชั้นเรียนของครู ดังนี้
ปการศึกษา 2557 จำนวน 139 เรื่อง ปการศึกษา 2558 จำนวน 108 เรื่อง ปการศึกษา 2559 จำนวน 62 เรื่อง
ปการศึกษา 2560 จำนวน 48 เรื่อง และปการศึกษา 2561 จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งจะเห็นวามีจำนวนลดลง
ทุกป จึงไดทำการสำรวจสอบถามปญหาอุปสรรค พบวา ครูสวนมากตระหนักเห็นความสำคัญ และ
ประโยชนของการทำวิจัยในชั้นเรียน แตขาดการสนับสนุน นิเทศ ติดตาม ไมมีกลุมเพื่อน ทีมงาน
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ชวยเหลือ ขาดความรวมมือกัน จึงทำใหงานวิจัยลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนา การแกปญหา
ในการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาจึงไดจ ัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อกระตุน พัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนและ
นำไปใชแกไข พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตอไป
5.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อใหครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลามีความรูและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน
2) เพื่อใหครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3) เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูที่เขารวมโครงการ
5.3 เปาหมาย
1) ดานปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ในปการศึกษา 2562 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพิ่มขึ้น
จากปการศึกษา 2561 ไมตำ่ กวารอยละ 80
(2) ครูผูเขารวมโครงการ 160 คน สามารถทำวิจัยแบบเต็มรูปแบบ 5 บท ไดสำเร็จทุกคน
(3) ครูผูเขารวมโครงการไดรับทุนสนับสนุนคนละ 1,000 บาท
2) ดานคุณภาพ
(1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(2) นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมลดนอยลง
(3) ครูมีความรูความสามารถและทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนได
(4) ครูมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจั ย
ในชั้นเรียน
5.4 พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
5.5 ระยะเวลาดำเนินการ
ปการศึกษา 2562
5.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) ประชุมคณะที่ปรึกษา และครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการ
2) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
3) กำหนดบทบาทหนาที่ของคณะทำงาน และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
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4) จัดเตรียมความพรอม
(1) การเตรียมความพรอมดานผูบริหาร
(2) การเตรียมความพรอมดานบริหารและจัดการ
(3) การเตรียมความพรอมดานบุคลากรและการรับสมัครครูเขารวมโครงการ
(4) การเตรียมความพรอมดานงบประมาณ อาคารสถานที่ เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยี
5) ประสานงานและขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ประชาสัมพันธและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการใหทราบอยางทั่วถึง
7) ใหความรูและชี้แจงใหครูเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตามโครงการ
8) ดำเนินงานหรือกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
9) ประเมินผลกิจกรรมโดยมีการประเมินผลเปนระยะ คือ มีการประเมินผลระหวางดำเนิน
กิจกรรม หลังการจัดกิจกรรมในโครงการ
10) สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
11) นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
ตาราง 2–2 ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานโครงการ
1.2 แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม
1.3 กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน
อยางเหมาะสม
1.4 ตรวจสอบเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการ
– ความพรอมดานผูบริหาร
– ความพรอมดานบริหารจัดการ
– ความพรอมดานบุคลากร และการรับสมัคร
ครูเขารวมโครงการ
– ความพรอมดานงบประมาณ อาคาร สถานที่
เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี

ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ
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ตาราง 2–2 (ตอ)
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1.5 ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธและชี้แจงความเขาใจกับบุคลากรที่ มิถุนายน 2562
เกี่ยวของและผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงค ถึง มกราคม 2563
ของโครงการ กิจกรรม บทบาทหนาที่ ของแตละคน
2.2 ใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเกี่ยวกับ
การทำวิจัยในชั้นเรียน
2.3 ครูดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน
3. ขั้นติดตามผล
3.1 ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง
กุมภาพันธ 2563
“คลินิกวิจัยในชั้นเรียน” เพื่อการนิเทศ ติดตาม
ชวยเหลือ เปนระยะ ๆ ครูจะนำความกาวหนา
ของผลการทำวิจ ัยในชั ้ นเรียนมาส ง และปรึ กษา
ปญ หาเพื่อเปน แนวทางในการจัดทำวิจ ั ย ใน
ชั้นเรียน
3.2 สรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการ
4. ขั้นปรับปรุงแกไข
4.1 นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุม
มีนาคม 2563
4.2 ที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
4.3 รวบรวม/สรุป/เผยแพรผลการวิจัย

หมายเหตุ
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ตาราง 2–3 การติดตามประเมินผล
ตัวบงชี้ความสำเร็จ
1. ดานปริมาณ
1.1 ครูในโรงเรียนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุก
กลุมสาระฯ ไมนอยกวา รอยละ 80
1.2 ครูผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจที่มี
ตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับมาก
1.3 รอยละ 100 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน
2. ดานคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีพฤติกรรมทางลบลดลง
2.2 ครูมีความรู ความสามารถและพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย
ไดจริง

ประเมินจาก

เครื่องมือที่ใช

ครู

แบบสรุปการวิจัย

ครู

แบบสอบถาม

ครู

แบบสอบถาม

ครู

แบบสรุปการวิจัย

ครู

แบบสอบถาม

5.7 คณะกรรมการดำเนินโครงการ
1) ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
2) รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ
3) รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป
4) รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ
5) รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
6) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนางาน
7) หัวหนางานกำหนดนโยบาย
8) หัวหนางานวิจัยในชั้นเรียน
9) หัวหนางานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

ประธานโครงการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ในชั้นเรียน

5.8 งบประมาณ
คาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถวน) มีรายละเอียด ดังนี้
1) คาทุนสนับสนุนการวิจัย 86,000 บาท
2) คาวัสดุ–อุปกรณ 15,000 บาท
5.9 หนวยงานที่เกี่ยวของ
1) หนวยศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
5.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมถึงเกณฑที่โรงเรียนกำหนดไวไดรับการแกไข
2) นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น
3) ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

4) ครูสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนและเสนอเปนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
5) โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลามีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ้น
6) โรงเรียนไดรับการยกยองและมีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเผยแพรสูสาธารณชน
7) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
2553/มาตรฐานดานวิชาการ/มาตรฐานวิชาชีพ
6. บริบทโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
6.1 ประวัติโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใชชื่อวา โรงเรียนเทพศิรินทร
อนุสรณ อักษรยอคือ ท.ศ.อ. และมีเลขที่ประจำโรงเรียนที่ ศธ.0807133 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใหแพรหลายยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัย
อำนาจตามความในขอ 23 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515
จึงใหเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสวนกลาง กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ตอมาไดเปลี่ยน
ชื่อเปนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อักษรยอ “ท.ศ.ร.” ลงวันที่ 21 มกราคม 2523
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญพิเศษประเภทสหศึกษา
สั ง กั ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ซอยไอซีดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : 02–7378918–20, โทรสาร : 02–3609287
E–mail : dsrromklao@hotmail.com
Website : www.dsr.ac.th
ปรัชญาของโรงเรียน
“สุโข ปฺญาปฏิลาโก ” การไดความรูเปนเหตุนำสุขมาให
คติพจนประจำโรงเรียน
“ น สิยา โลกวฑฺฒโน” ไมควรเปนคนรกโลก
คำขวัญโรงเรียน
บุคลิกภาพดี มีน้ำใจ มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูสถาบัน

ภาพ 2–20 ตราสัญลักษณประจำโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ตราสัญลักษณประจำโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ดวงอาทิตยทอแสง หมายถึง “ ภาณุรังษี ” หรือแปลวา แสงตะวัน อันเปนพระนาม
ของสมเด็จพระราชปตุลาฯ ซึ่งทรงมีสวนในการกำเนิดตึกแมน
อักษร ม. หมายถึง “ แมน ” นามของหมอมในสมเด็จพระราชปตุลาฯ ไดอุทิศกุศลแก
หมอมแมน
ชอดอกรำเพย หมายถึง “ พระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ” (พระนางเจา
รำเพยภมุราภิรมย) สมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รวงขาว หมายถึง โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไดมาตั้งอยูบนผืนที่นาของนางเนียน ชื่นชม
ผูบริจาคที่ดินใหแกโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว สีเหลือง
สีเขียว หมายถึง สีของใบดอกรำเพย เปนสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม
สีเหลือง หมายถึง สีของดอกรำเพย
ตนไมประจำโรงเรียน คือ ตนรำเพย
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วิสัยทัศน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศ เปนสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
ภายในป 2566
พันธกิจ
1) สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศตามความถนัดเต็มตามศักยภาพของผูเรียน
2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3) สงเสริมใหผูเรียนเปนผูประพฤติดี มีความรู ทักษะ กระบวนการ และสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา
4) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค และรักษ
ความเปนไทย
5) สงเสริมครูใหมีการผลิต และใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคี ยง
มาตรฐานสากล
6) สงเสริมครู และบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
7) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพมีความหลากหลาย และตอบสนอง
ตอการเรียนรูของผูเรียน
เปาประสงค
1) ผูเรียนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2) ผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3) ผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
4) ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการจัด
การเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5) ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจและ
การมีสวนรวม
7) สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและคานิยมของโรงเรียน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู
กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 5 พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวย
การกระจายอำนาจ และการมีสวนรวม
กลยุทธที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน
6.2 ประวัติผูบริหารโรงเรียนเปนของกรมสามัญศึกษามีผูบริหาร ดังตอไปนี้
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2533 นางสาวผองศรี บัวประชุม
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535 นายอำนวย
ทั่วทิพย
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 นายบุญเลิศ อุดมพันธ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 นายประทุม นวลเขียว
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 นายมโน
อภินิเวศ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2542 นางอองจิต
เมธยะประภาส
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543 นายนิพนธ
นุตพงษ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 นายวิศัลย
โกมุทพงศ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 นายโกศล
พละกลาง
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552 นายคณิสร
เย็นใจ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557 นายธงชัย
นิยโมสถ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 นายมงคล
ชูวงษวัฒนะ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 นายประสงค สุบรรณพงษ
ผูอำนวยการ
พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน
นายพิทักษ
เอ็นดู
ผูอำนวยการ
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6.3 ขอมูลนักเรียน
ตาราง 2–4 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำแนกตามเพศและระดับชั้น ปการศึกษา
2562
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)
หญิง
876

มัธยมศึกษาตอนตน

ชาย
817

รวม
1,693

มัธยมศึกษาตอนปลาย

610

892

1,502

รวม

1,427

1,768

3,195

6.4 ขอมูลบุคลากร
ตาราง 2–5 จำนวนครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำแนกตามกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู
งาน/เพศ และระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด ปการศึกษา 2562
กลุมบริหาร/ กลุมสาระ
การเรียนรู/งาน
กลุมบริหาร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

เพศ
ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี
2
–
2
–
–
17
6
11
7
14
6
15
9
23
22
10
5
12
5
12
8
4
5
7
5
5
5
5
4
14
3
15
5
20
11
14
1
7
3
5
46 116
68
94

รวม
2
17
21
32
17
12
10
18
25
8
162
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6.5 แผนภาพการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ผูอำนวยการโรงเรียน
สมาคม / ชมรม / มูลนิธิ
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝายบริหาร

กลุมบริหารวิชาการ

กลุมบริหารงบประมาณ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารทั่วไป

1. กลุมงานจัดการเรียนการสอน
1) งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2) งานกลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3) งานนิเทศการเรียนการสอน
4) งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
5) งานวิจัยในชั้นเรียน
6) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
7) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. กลุมงานสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน
1) งานทะเบียนนักเรียน
2) งานวัดและประเมินผล
3) งานสงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรู
4) งานแนะแนวและการให
คำปรึกษา
5) งานสำนักงานวิชาการ
6) งานบริการทางวิชาการ
7) งานโสตทัศนศึกษา

1. กลุมงานนโยบายและ
แผน
1) งานกำหนดนโยบาย
2) งานแผนงาน
3) งานสารสนเทศ
4) งานตรวจสอบติดตาม
และรายงานการใช
งบประมาณ
2. กลุมงานการเงินและ
สินทรัพย
1) งานการเงิน
2) งานบัญชี
3) งานพัสดุ
4) งานระดมทรัพยากร
และกองทุน

1. กลุมงานบุคลากร
1) งานการวางแผนและ
อัตรากำลัง
2) งานสรรหา บรรจุ และ
แตงตั้ง
3) งานวินัยและ
จรรยาบรรณ
4) งานทะเบียนประวัติ
5) งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน
6) งานรักษา
ความปลอดภัย
2. กลุมงานสงเสริมและพัฒนา
1) งานวิทยฐานะ
2) งานสงเสริม ยกยอง
และเชิดชูเกียรติ
3) งานพัฒนาบุคลากร
4) งานสวัสดิการ

1. กลุมงานกิจการนักเรียน
1) งานรับนักเรียน
2) งานกิจการนักเรียน
3) งานระดับชั้นและ
ปกครองนักเรียน
4) งานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
5) งานสารวัตรนักเรียน
2. กลุมงานบริการ
1) งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม
2) งานประชาสัมพันธ
3) งานธุรการและ
สารบรรณ
4) งานสัมพันธชุมชน
5) งานควบคุมภายใน
6) งานยานพาหนะ
7) งานอนามัย

ภาพ 2–21 แผนภาพการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.1 งานวิจัยในประเทศ
ไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมินโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดีของโรงเรียน
ดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการประเมิน พบวา
1) ผลการประเมินโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดีของโรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใชรูปแบบจำลองซิปป (CIPP Model) ทั้ง 4 ดาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานสภาพแวดลอม
มีวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการวางแผนที่จะพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยระบุคุณลักษณะที่ตองการ
ให น ั กเรี ยนได ร ั บการพั ฒนาชั ดเจน และกำหนดแผนการดำเนิ นโครงการสอดคล องกับสภาพป ญหา
ของโรงเรียน ดานปจจัยนำเขา พบวา บุคลากรมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงาน สถานที่
มีความเหมาะสม ตลอดจนหนวยงานภายนอกและชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี ดานกระบวนการ
พบวา ในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงผลการดำเนินงาน มีการวางแผน
การดำเนินโครงการอยางเปนระบบ ดานผลผลิต พบวาทุกกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำความรู
สูความดี สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไป
ในทางที่ดีขึ้น นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2) การประเมินผลสำเร็จของโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดีของโรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน ไดแก มีหลักธรรม และคานิยมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและ
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และครอบครัว โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรม
หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครู นักเรียน
และผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตอโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดี เพราะสงเสริมพัฒนาการ
ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรู ความเขาใจ
และนำประสบการณที่ไดรับจากโครงการไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได
วิชิต จับแกว (2558) ไดดำเนินการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลการวิจัย พบวา
1) ดานสภาพแวดลอม พบวา มีความสอดคลองของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
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2) ดานปจจัย พบวา ในการดำเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ทุกดานเรียงตามลำดับ คาเฉลี่ย คือ ความพรอมของบุคลากรในการดำเนินงาน ลักษณะของโครงการ
งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ และสื่อเอกสาร วัสดุ อุปกรณ
3) ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
4) ดานผลผลิต พบวา ผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ ดานการพัฒนาคุณธรรม ในเรื่องความเมตตา ความซื่อสัตย และความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนมีค าเฉลี่ยของระดับการปฏิบ ั ติ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20 ดานการพัฒนาจริยธรรม
ในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนตามคำสอน
ในศาสนาและการปฏิบัติตนตามระเบียบของครอบครัวของนักเรียน มีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ
4.79 คิดเปนรอยละ 95.80 และดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ในเรื่อง การรักษา
ความสะอาดรางกาย บานเรือนและชุมชน การมีจิตสำนึกรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย การเปนผูประหยัดอดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมหรือ
หลักธรรมของศาสนาที่เด็กและเยาวชนนับถือ การเปนผูมีมารยาทแบบไทย การมีวินัยจราจร การเปนคน
ตรงตอเวลา การปฏิบัติตนในการเขาแถวเรียงลำดับกอน–หลังในการรับบริการตาง ๆ การปฏิบ ั ติ
ตามกฎระเบียบ และขอบังคับของโรงเรียน และกลุมโดยเครงครัด และการไมพัวพันยาเสพติด มีคาเฉลี่ย
ของระดับการปฏิบัติ 4.85 คิดเปนรอยละ 97.00
5) การประเมินผลสำเร็จของโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบวา
(1) การสงเสริมคุ ณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนั กเรี ยน
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 มีประเด็นสรุปได ดังนี้
– การสงเสริมคุณธรรม ดานความเมตตา พบวา นักเรียนอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข รูจักตนเอง เปนคนดี ดานความซื่อสัตย นักเรียนสามารถปฏิบ ัติตนตามหนา ที่
ที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จ ไมมีการลักขโมย ไมพูดเท็จ แตงกายถูกตองตามระเบียบ
– การสงเสริมจริยธรรม พบวา นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบสถานศึกษา ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนตามคำสอนในศาสนา และครอบครัว
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– การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค พบวานักเรียนมีการรักษาความสะอาด
รางกายบานเรือนและชุมชน มีจิตสำนึกรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม มีวิถีประชาธิปไตย เปนผูประหยัด
อดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม และหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ
เปนผูมีมารยาทแบบไทย มีวินัยจราจร เปนคนตรงตอเวลา ปฏิบัติตนในการเขาแถวเรียงลำดับกอน–หลัง
ในการรับบริการตาง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน และกลุมโดยเครงครัด ไมพัวพันยา
เสพติด โดยภาพรวมนักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุด
(2) การแกไขปญหาคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
พบวา โรงเรียนสามารถแกไขปญหานักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เกเร หนีเรียนโดยจัดกิจกรรม
โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพุทธบุตร พุทธธรรม ผลของการจัดกิจกรรมทำใหนักเรียนได
ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียน และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีขึ้น
(3) การส งเสริ มให ครู นำหลั กธรรมมาใช ในการดำรงชีว ิ ต พบว า ครู นำหลั กธรรม
อิทธิบาท 4 มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นำหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใชเปนหลักธรรม
ในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ
ศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัย
ในชั้นเรียน ผลการประเมินสรุปไดวา
1) ดานสภาวะแวดลอม (Context) ผลการประเมินในภาพรวม พบวา ชื่อโครงการกับ
หัวขอตาง ๆ ในโครงการ และจุดประสงค ของโครงการกั บพระราชบั ญญัต ิ การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (5) และมาตรา 30 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียน มาตรฐาน
ดานครู มาตรฐานที่ 22 และวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนมีความสอดคลองกันในระดับ
คุณภาพมากที่สุด
2) ดานปจจัยเบื้องตน (Input) ผลการประเมินในภาพรวม พบวา ความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดข องกิจกรรมที่จ ัด และความเหมาะสมเพีย งพอของงบประมาณ วัส ดุอุป กรณ สื่อ
เอกสารคนควา บุคลากร สถานที่ และเวลาอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด ตามความเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารงานฝายบริหารวิชาการ ตามลำดับ
3) ดานกระบวนการดำเนินงาน (Process) ผลการประเมินในภาพรวมแตละป การศึกษา
ซึ่งเปนการประเมินระหวางดำเนินโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
ดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง/พัฒนางาน
ทั้ งผู  บริ หารโรงเรียนและคณะกรรมการบริ หารงานฝายบริ หารวิชาการ มี ความเห็ นสอดคล องกั นว า
มีความเหมาะสมในระดับ คุณภาพมากที่สุด สวนครูมีความเห็นวา เหมาะสมในระดับ คุณภาพมาก
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เหมือนกันทั้งปการศึกษา 2548 และปการศึกษา 2549 แตคาเฉลี่ยของความคิดเห็นในปการศึกษา
2549 มีคามากกวาปการศึกษา 2548
4) ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product)
(1) ดานผลงานและคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา จำนวนครูที่ทำงาน
วิจัยในชั้นเรียน และจำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
ระดับดี มีจำนวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาประเภทงานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทำในปการศึกษา 2548
และ 2549 พบวา การพัฒนาและหรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรูและดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวน
เพิ่มขึ้น
(2) ดานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในโครงการ ผลการประเมินในภาพรวม
แตละปการศึกษา ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมาก สวนคณะกรรมการบริหาร
ฝายบริหารวิชาการมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมากที่สุดเหมือนกันทั้งปการศึกษา 2548 และ
2549 แตคา เฉลี่ยของความคิดเห็นในปการศึกษา 2549 มีคามากกวาปการศึกษา 2548
สายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ประเมินดานสภาพแวดลอม 2) ประเมินดานปจจัยนำเขา 3) ประเมินดานกระบวนการและ
4) ประเมินดา นผลผลิต โดยใชห ลักการประเมิน ตามรูปแบบ CIPP Model กลุม ตัว อยา งที่ใชใน
การประเมินครั้งนี้คือ ผูบริหารและครูผูสอน จำนวน 92 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 320 คน ของโรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 14 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย แบบสอบถาม
ประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ ทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได ดังนี้ ผลการประเมิน
1) ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โครงการมีความจำเปนตอการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เปาหมายของโครงการกอใหเกิดประโยชนตอครูและนักเรียน
และโครงการมีความจำเปนตอการสงเสริมและพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ ความเพียงพอและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ รวมถึงการสนับสนุนจากผูบริหาร
และการมีสวนรวมจากทุกฝายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน มีความเหมาะสมโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับ
การดำเนินงาน รองลงมาคือ การแตงตั้งคณะผูดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และผูบริหารให
ความสำคัญและสนับสนุนโครงการเปนอยางดี
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3) ผลการประเมินดานกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมและความพรอมของ
การดำเนินงานตามกิจกรรม ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินโครงการ การนิเทศติดตาม
ประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ผลการประเมินมีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการไว
อยางชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนควบคุมดูแลและนิเทศงานโครงการ และไดรับความรวมมือจากบุคลากร
ในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก
4) ผลการประเมินดานผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน ความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน และความคิดเห็นของนักเรียนที่ม ีต อ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน แยกเปนรายดาน คือ
(1) ความสามารถของครู ในการจั ดการเรี ยนรู แบบโครงงาน แยกตามความคิดเห็ น
ของผูบริหารและครูผูสอนกับความคิดเห็นของนักเรียน ดังนี้
– ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แนะนำนักเรียนใหรูจักหลักวิธีการในการทำโครงงาน ใหกำลังใจ ชวยแกปญหา
ตา ง ๆ เมื่อจำเปน และใหโ อกาสนักเรีย นไดแ สดงผลงาน แตถ าพิจ ารณาความสามารถของครู
ในการจัดการเรียนรูแยกตามขั้นตอนการสอนโครงงาน ผลการประเมินพบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากทุกขั้น โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขั้นปฏิบัติโครงงาน ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นเสนอหัวขอ
โครงงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน และขั้นเขียนรายงาน ตามลำดับ
– ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็น
ของนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ แนะนำนักเรียนใหรูจักหลักวิธีการในการทำโครงงาน ใหโอกาสนักเรียนไดแสดงผลงาน และให
คำปรึกษาแกนักเรียนในการวางแผนทำโครงงาน ตามลำดับ แตถาพิจารณาความสามารถของครูใน
การจัดการเรียนรูแยกตามขั้นตอนการสอนโครงงาน ผลการประเมิน พบวา คาเฉลี่ยมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากทุกขั้น มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นเสนอหัวขอโครงงาน ขั้นปฏิบ ัติ
โครงงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน และขั้นเขียนรายงาน ตามลำดับ
(2) ความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจ ารณาเปนรายข อ พบว า
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นำเสนอผลงานในรูปโปสเตอร วางแผนรวมกันในการทำโครงงาน และนำเสนอใน
รูปแบบการแสดงผลงาน แตถาพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงานแยกตามขั้นตอน
การทำโครงงาน ผลการประเมิน พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
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ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน ขั้นเสนอหัวขอโครงงาน ขั้นเขียนรายงาน และขั้นปฏิบัติ
โครงงาน ตามลำดับ
(3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนไดรูจักฝกการทำงานเปน
กลุม แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน นักเรียนไดออกไปเรียนรูนอกหองเรียนและใช
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย และนักเรียนภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ตามลำดับ
อารี เขีย วดี (2562) ไดทำการประเมิ นโครงการพัฒนาศั กยภาพครูด า นการจั ด
การเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีวัตถุประสงค 4 ประการ 1) เพื่อประเมินสภาวะ
แวดลอมโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2) เพื่อประเมินปจจัยเบื้องตนโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการ เรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุมเปาหมาย คือ ครู จำนวน 19 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ในการตอบแบบประเมิน
ดานสภาวะ แวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการและดานผลผลิตของโครงการ และนักเรียน
จำนวนรวมทั้งสิ้น 174 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการตอบแบบประเมิน ดานผลผลิตของ
โครงการ และกลุมผูใหขอมูล คือ ครู จำนวน 19 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
13 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ในการใหขอมูลจากการสั ม ภาษณต ามแบบสั ม ภาษณแ บบมี โ ครงสร าง
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการระยะเวลาในการประเมินโครงการในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจำนวน 2 ชุด คือ
1) แบบประเมิน มี ล ัก ษณะเปน แบบมาตราสว นประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดั บ สถิ ต ิท ี ่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปขอมูล
ออกเปน 4 ดานดังตอไปนี้
1) ดานสภาวะแวดลอม พบวา โครงการตรงกับความตองการของครู นักเรียน และ
ผูที่เกี่ยวของ และโครงการสงผลใหเกิดศักยภาพครูและคุณภาพนักเรียนนั้น อยูในระดับมากที่สุด
หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมี ความชัดเจนและสอดคล องกั น การกำหนดเป าหมาย
มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได รวมไปถึงการกำหนดวิธีดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสม
และปฏิบ ัติจริงได อยูในระดับมาก แตประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานนี้ คือ การประสานงานระหว าง
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผูปกครองทำใหเกิดความรวมมือ การดำเนินโครงการ
2) ดานปจจัยเบื้องตน พบวา ครูและนักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู
และการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด แหลงเรียนรู อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู
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มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเปนระบบ วัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนรูมีความหลากหลาย
เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีจำนวนบุคลากรดำเนินโครงการอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดอาหาร
กลางวันบริการนักเรียนตามหลักโภชนาการ รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอยางเหมาะสม
คุมคาและเพียงพอ ผูปกครองรวมมือและสนับสนุนนักเรียนใหไดรับการเรียนรูและการพัฒนา อยูใน
ระดับมาก แตประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานนี้ คือ มีเครือขาย วิชาชีพที่สนับสนุนในการพัฒนา
3) ดานกระบวนการ พบวา การที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม การปฏิบัติงาน
ตามโครงการดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครู ดานกระบวนการ PLC ดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู ดานการสรางนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการทำวิจัย
ในชั้นเรียน ดานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด การวางแผนดำเนินโครงการ
เปนขั้นตอนอยางเปนระบบ การนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนด
ทุกระยะ การประเมินผลการดำเนินโครงการ อยูในระดับมาก แตประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานนี้
คือ การวิเคราะหและนำผลการประเมินมาพัฒนางานอยางตอเนื่อง
4) ดานผลผลิต พบวา ดานประสิทธิภาพการจั ดการเรี ยนรู ครูม ีความสามารถ
ในการวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของ
นักเรียน มีการเตรียมการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอน จัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงของนักเรียน มีทักษะในการสื่อสาร
และสรา งความเขา ใจในเนื้อ หาและหนวยการเรีย นรูที่ดีใหกับนักเรียน จัดการเรียนรูโ ดยใชสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมและทั่วถึงกับนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูเปนกันเอง และอบอุน มีการนำผลการ
ประเมินมาพัฒนา/แกไขปญหาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน พบวา นักเรียนมีทักษะการอานเขียนภาษาไทย
ตามวัย และระดับ ชั ้นของนักเรียนสูงขึ้น มีทัก ษะการคิด คำนวณพื้นฐานสูงขึ้น มีทัก ษะการคิด
สรางสรรคที่จำเปนตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น รวมถึงดานพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา นักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีสวนรวมและไดใชสื่อการเรียนรู อยางทั่วถึง แตนักเรียนยังขาดทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุ ก
โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 36 โดยใช CIPPI Model กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน ปการศึกษา 2561 รวมจำนวน 821 คน เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินโครงการ คือ แบบประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน
ที่กำหนดไวโดย 1) ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีดำเนินงาน และการวัดประเมินผล
ของโครงการมีความชัดเจน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 และสรางความพรอมดานการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหแกครู 2) ดานปจจัยนำเข า
พบวาคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการมีจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอตอการดำเนินโครงการ
3) ดานกระบวนการ มีการดำเนินกิจกรรมการนำการจัดการเรียนรูเชิงรุกสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน
อยูในระดับมากที่สุด 4) ดานผลผลิต พบวา จากการดำเนินโครงการทำใหครูมีความรูความเขาใจดาน
การจัดการเรียนรูเชิงรุก อยูในระดับ มากที่สุด มีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก อยูใน
ระดับมาก และมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดการเรียนรูเชิงรุก ปการศึกษา 2561 ทั้งหมด
จำนวน 124 เรื่อง และ 5) ดานผลกระทบ พบวา ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและสื่อการสอน ทำใหนักเรียนมีทักษะใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบสรางสรรคผลงาน
เผยแพรและนำเสนอสูสาธารณชนในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ และมีความพึงพอใจ
ตอโครงการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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และคูมือตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะสงไปยังหนวยงานตาง ๆ ใหใชในการศึกษา และใชในการพัฒนาหลักสูตร
และผลิตครู
Brew (1995) ไดทำการศึกษาขั้นตอนทั้งสี่ในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น ตอนแรกการวางแผนนั้นเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยตองพัฒนาหรือปรับปรุงอะไร โดยอาจมีขั้นตอน
ยอย ๆ เชน การกำหนดปญหาและความตองการ การศึกษาขอมูลเบื้องตน การกำหนดวัตถุประสงค
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เมื่อจบขั้นตอนแรกนี้แลวผูวิจัยจะไดแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได ขั้นตอนที่สองเปนขั้นตอน
ของการนำแผนไปปฏิบัติจริงในสถานการณจริง และสถานที่จริง เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัต ิ การ
มีจุดมุงหมายสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานหรือพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ไมใชเพื่อการคนพบหรือสรางองคความรูใหม เชน วิจัยทางการศึกษาทั่วไป ดังนั้นในขั้นตอนที่สองนี้
วิจัยมักจะเปนผูปฏิบัติงานจริงในงานนั้นเองดวย เปนผูนำแผนไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่สามเปนขั้นตอนที่
ผูวิจัยทำการสังเกตหรือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
เครื่องมือและวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล เชน การสังเกตสอบถาม สัมภาษณ โดยใช
แบบตรวจสอบรายการ แบบสำรวจ การศึกษาเอกสารและผลงาน เปนตน ขั้นตอนที่สี่ซึ่งเปนขั้นตอน
สุดทายของวงจรแรกในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนำผลการสังเกตที่รวบรวม
ไดมาพิจารณา และวิเคราะหเพื่อทำความเขาใจและสรุปผลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเปนขอมูลสำหรับการ
พัฒนา และปรับปรุงแผนปฏิบัติในวงจรการวิจัยตอไป
Atweh et al. (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจในการอาศัยบุคคลภายนอก (Outsiders)
มาชวยในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการชวยเหลือ 3 แบบ รูปแบบแรกเปนการวิจัย
ปฏิบัติการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) บุคคลภายนอกเลนบทของผูทำการวิจัยโดยไมได
มีฐานจากผูปฏิบัติ วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยมาจากความคิดของนักวิจัยภายนอก ดังนั้นขอคนพบ
ที่อาจใชไมไดกับการปฏิบัติจริง สำหรับแบบที่สองนั้น เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีที่ปรึกษา ดานกระบวนการ
(Process Consultancy Role) ซึ่งเรียกวาเปนการวิจัยปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได (Practical
Action Research) และรูปแบบที่สามซึ่งตางออกไป เรียกวา เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipator
Action Research) การทำงานของครูนักวิจัยจะทำกันในกลุมของผูปฏิบัติในหองเรียน มีการคิดคนหา
แนวทางการแกไขปญหา การเก็บขอมูล การสรุปผล การอภิปรายผลในกลุมผูเกี่ยวของ กระบวนการ
ตัดสินใจเปนอิสระจากบุคคลภายนอก แตถึงแมจะมีบุคคลภายนอกรวมดวย ทุกคนไมวาจะเปนครู
หรือนักวิชาการตางมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน จะไมมีผูแสดงบทบาทเปนที่ปรึกษา
การวิจัยเหมือนแบบที่สอง การพัฒนา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน
โดยถูกครอบความคิดจากนักวิชาการภายนอก (Cooption) มาเปนการทำงานรวมกัน (Cooperation)
และก็เปลี่ยนเปนการทำงานแบบรวมมือกัน (Collaboration) ถาสามารถทำไดตามแบบหลังก็นับ วา
วิชาชีพครูไดรับการพัฒนาไปกาวไกลมาก
Goodnough (2001) ไดทำการศึกษาการพัฒนาครูดวยการวิจัยปฏิบัติการผานกรณีศึกษา
ที่เปนครูระดับประถมศึกษา ที่มีชื่อวา Ingrid ซึ่งเปนหนึ่งในคณะวิจัยปฏิบัติการในโครงการวิจัยที่ผวู ิจัย
ศึกษาอยูที่มีเปาหมายในการสำรวจทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences Theory) ที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร และศึกษากระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการในกรอบของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
คณะนักวิจัยปฏิบัติการ ประกอบดวย ครู จำนวน 4 คน และผูว ิจัยซึ่งเปนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
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ที่ทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกอีก 1 คน วิธีการในการเรียบเรียงขอมูลการประชุม 12 ครั้ง การสัมภาษณ
ครูที่เขารวมในโครงการวิจัยกอนและหลังการศึกษา เปนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ หลังจาก
การประชุมและการตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนระหวางและหลังการสอนในแตละวัน นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชการสังเกต
แบบมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมแตละโรงเรียนของครูที่เขารวมประมาณ 4–6 ครั้ง ครูที่เขารวมในโครงการวิจัย
ทั้งหมดรวมทั้งผูวิจัยจะตองบันทึกความคิด และการสะทอนผลการปฏิบัติลงในสมุดบันทึกของตนเอง
และยอมใหสมาชิกมีการตรวจสอบแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดทั้งการศึกษา ซึ่งนำมาเปนขอมูลสวนหนึ่ง
ในการแปลความหมายขอมูลของผูวิจัย โดยในโครงการวิจัยปฏิบัติการกำหนดทิศทางปฏิบัติงานและ
มุงเนนไปที่การพัฒนาตนเองและการพัฒนาอาชีพผานทางการปฏิบัติงานของตนเองและการรวมมือจากกลุม
และไดนำเอาวงจรการวิจัยปฏิบัติ กรอบในการปฏิบัติงานที่เต็มไปดวยการวางแผน การคนหาความจริง
การลงมือปฏิบัติ และการวิเคราะหที่รวมไปถึงการกำกับติดตาม และประเมินประสิทธิภาพครบวงจรแรก
ที่จะนำไปสูการวางแผนในวงจรตอไป ขณะที่การสะทอนผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลการวิจัยจากกรณีศึกษา พบวา การพัฒนาครูดวยการวิจัยปฏิบัติการมีขอจำกัดอยูที่การที่ครูขาดทักษะ
หรือความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัย และการขาดแคลนในเรื่องของเวลา แตการวิจัยปฏิบัติ การก็มีจุ ดแข็ ง
อยูที่การชวยเปนกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับครูในการสำรวจและใชองคความรูที่หาไดมาผลิตและ
สรางสรรคองคความรูทางการศึกษา เปนโอกาสสำหรับครูในการแบงปนองคความรูที่ไดจากการวิจัย
และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำใหการปฏิบัติงานในชั้นเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ขึ้น
นอกจากนี้ยัง พบวา การพัฒนาวิชาชีพเกิดจากความรวมมือและการสนับสนุนจากคณะนักวิจัยปฏิบัติการ
ซึ่งแสดงใหเห็นหลักฐานที่สนับสนุนคุณคาของการวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาครู
Gilbert and Smith (2003) ไดทำการศึกษาผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูใหเปน
นักวิจัย โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวย ครูที่ปรึกษา 9 คน ผูบริหาร 2 คน และครูที่เขารวม
ในโครงการ 1–3 ป 15 คน รวบรวมขอมูลผานทางวารสารอิเล็กทรอนิกสของครู การบันทึกเทป และ
การสัมภาษณที่ปรึกษาและผูบริหาร รายงานการจัดทำวิจัยของครูและการนำเสนอผลงานการวิจัยของครู
โดยเนนการเก็บและบันทึกขอมูลภาคสนามของการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและการประชุมเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพประกอบดวย การเปรียบเทียบขอมูล การจัดระบบขอมูล
จากสิ่งประดิษฐ การเขียนงาน การสังเกต การสัมภาษณและการบันทึกขอมูลภาคสนาม ซึ่งผลการวิจัย พบวา
ครูมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางครูและผูเรียน และเปลี่ยนความคิด
ในการวิจัย การวิจัยในการปฏิบัติของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครั้งนี้ จากการวิจัยยังพบ
อุปสรรคของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู คือ 1) ครูไมมีองคความรูและทักษะในการทำวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน ครูกลัวที่จะทำวิจัย โดยคิดวาการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เปนทางการและกลัวการประชุมกับขอมูลและ
วิธีการทางสถิติ อีกทั้งภาระงานที่มีมาก 2) ครูไมมีเวลาในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยครูเขาใจวา
การทำวิจัยปฏิบ ัติการในชั้นเรียนไม สามารถเขากันไดกับการสอนทั่วไป โดยเฉพาะในระยะสุดทาย
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กับการวิเคราะหขอมูล การเตรียมการนำเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย 3) การวิจัยเปนกระบวนการ
ที่เปนระบบ ครูสวนใหญอยากที่จะรักษาระเบียบวินัยในการทำวิจัยอยางเปนระบบ 4) ผลการปฏิบัติที่เปน
วงจรครูใหมสวนใหญแทบจะไมเขาใจวาการวิจัยปฏิบัติการเปนวงจรที่ตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด 5) การแบงปน
ขอมูล เนื่องจากผลจากการวิจัยมักถูกมองขาม ไมเห็นความสำคัญและไมนำมาสูการเกิดประกายความคิ ด
ที่จะนำไปใช และ 6) การเกิดสิ่งที่ไมคาดคิดขึ้น ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือจากแผนที่ไดกำหนดไว
สามารถสงผลทางลบตอการอุทิศตนตอการวิจัยปฏิบัติการของครูวิจัย
Ponte, Ax, Beijaard and Wubbels (2004) ได ทำการศึกษาเกี่ ยวกั บการพั ฒนาองคความรู
ในวิชาชีพของครูดวยการวิจัยปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงคที่จะสำรวจ และ
บรรยายกรณีศึกษาในการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของครูดวยการวิจัยปฏิบัติ การอำนวยความสะดวก
ในการพัฒนาองคความรูของครู ตามกรอบทฤษฎีในการวิจัยที่ไดเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีในการวิจัยที่ได
เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีการวิจัยปฏิบัติการแบบดั้งเดิมของนักวิชาการชาวอังกฤษ (Anglo–Saxon Action
Research Tradition) และการนำไปประยุกตใชของชาวเยอรมันชื่อ “Allgemeine Didaktik” เขาดวยกัน
รวมทั้งมีการแยกแยะ องคความรูออกเปน 3 สาขา คือ คตินิยม (Ideological) เปนสาขาที่เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ คุณคา และวัตถุประสงคทางการศึกษา และปฏิบัตินิยม (Empirical) เปนสาขาที่เกี่ยวของ
กับการเชื่ อมโยงระหวางปรากฏการณที ่ เป นจริ งทางการศึ กษา และเทคโนโลยี (Technological)
เปนสาขาที่เกี่ยวของกับแบบแผน วิธีการ และยุทธวิธีทางการศึกษา งานวิจ ัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่ง
ของโครงการวิจัยปฏิบัติการในการศึกษาครู (Action Research in Teacher Education : ARTE) ที่ทำในประเทศ
อังกฤษ เนเธอรแลนด รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แตกรณีศึกษาที่เลือกใช คือ กลุมตัวอยางในประเทศ
เนเธอรแลนด เนื่องจากในแตละประเทศมีรูปแบบการวิจ ัยที่เหมือนกัน โดยกลุมตัวอยางเปนครู
จำนวน 28 คน แบงออกเปน 7 กลุม ใน 6 โรงเรียน ที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีนักการศึกษาครู
คอยอำนวยความสะดวกแกครูเปนเวลากวา 2 ป เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยสมุด
บันทึกขอมูลความกาวหนาของโครงการ การวิเคราะหแบบแยกสวน การสัมภาษณ และการศึก ษา
เอกสาร วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Kwalitan ผลการวิจ ัยชี้ใหเห็นวาในการทำวิจัยปฏิบ ัติการ
ของครู ครูมักจะพัฒนาองคความรูในสาขาปฏิบัตินิยมเปนหลัก และแทบจะไมมีการพัฒนาองคความรู
ในสาขาประจักษนิยมและคตินิยมเลย ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การเอาใจใส
ของผูอำนวยความสะดวกจะสงเสริมใหครูมีการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 สาขามากขึ้น
Raubenheimer and Myka (2005) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการ
มาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา
ผลของการวิจัยปฏิบ ัติการที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน และการประเมินผลตอการเรียนรู
ของนักเรียนในวิทยาลัยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำวงจรการวิจัยปฏิบัติการมาใชซึ่งประกอบดวย
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล โดยทำเปนชุดของปญหาวิจั ย
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ที่ตอเนื่อง แลวรายงานผลออกมาเปน 3 วงจร เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน
ในวิชาปฏิบัติการสัตววิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา การวิจัยปฏิบัติมีพลังอำนาจ
ในการเปลี่ยนแปลงการสอนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผานการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกั บ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการสอนตอการเรียนรูของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเปนเครื่องมือ
ที่มีคุณคา ในการกำหนดปญหาวิจัย การออกแบบการทดลอง การสอนแบบใหมที่เหมาะสมและการประเมินผล
ของการทดลองนั้น การวิจัยปฏิบัติการเปนแบบแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง
ซึ่งจะทำใหครูมีความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นในการเรียนรูของนักเรียนและยุทธวิธีการสอนใหม ๆ ก็จะไดรับ
การทดลองและการวิจัยปฏิบ ัติการเปนแนวทางหนึ่งที่จะปรับปรุงการสอนใหบรรลุผลสำเร็จบนพื้นฐาน
ของความกาวหนาในวิชาวิทยาศาสตรในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การรวมมือกั น
ระหวางผูรวมงานจากหลาย ๆ ฝายจะชวยทำใหเกิดการบูรณาการระหวางสาขาวิชา เกิดการประยุกตศาสตร
การสอนและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาภายในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ และเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมไปถึง
ความเปนไปไดในการนำเสนอในที่ประชุมและการเขียนรายงานการวิจัย
Shatnawi et al. (2013) ไดทำการประเมินผลหลั กสู ตรภาษาอาหรั บ Al–Azhar ที่โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาศาสนาในเมืองยะโฮร ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินแนวทางภาษาอาหรับ
Al–Azhari ในโรงเรียนศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระดับ Sijil Tinggi Agama Malaysia
(STAM) ในรัฐยะโฮร ประเทศมาเลเซีย การวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาโดยใชแบบจำลอง CIPP
ตามทฤษฎีของ Stufflebeam ใชการวิเคราะหเนื้อหา แบบสอบถามและการสัมภาษณหลังจากยืนยัน
ความถูกตองและความเชื่อถือได กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูเขารวม 324 คน ที่มาผูตอบแบบสอบถาม
จากตัวอยางนี้ เปนนักเรียน 242 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาศาสนาระดับมัธยมศึกษาในรัฐยะโฮร ผูเขารวม
52 คน เปนครูของหลักสูตรนี้ นักเรียน 25 คน มาจากการสำเร็จการศึกษาของ STAM และผูเขารวม
5 คน เปนครูและเจาหนาที่ที่ไดรับการสัมภาษณเปนการสวนตัว ในขณะเดียวกันเนื้อหาการวิเคราะห
ตัวอยางประกอบดวยวัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียสำหรับองคประกอบภาษา
อาหรับทั้งหมด หลักสูตร Al–Azhar ขอมูลทางสถิติวิเคราะหโดยใชซอฟตแวร SPSS ผลการประเมิน
ตามบริบท พบวา วัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ความตองการของนักเรียนและ
ประสบการณการศึกษาครั้งกอนมีคาเฉลี่ยปานกลาง ในขณะที่สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
ปานกลาง ผลการประเมินผลงานของมนุษย พบวา มีคาเฉลี่ยปานกลางสำหรับประสิทธิภาพของครู
แมวาจะไมใชผูเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับ ทั้งหมดก็ตาม ในขณะเดียวกัน ผลจากการปอนข อ มู ล
ทางกายภาพ พบวา มีคาเฉลี่ยปานกลางในแตละอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน เครื่องมือ
และเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชาและหนังสือเพิ่มเติมดานหลักสูตรปอนขอมูลมีคาเฉลี่ยปานกลาง
ตลอดจนวิธีการสอนและกิจกรรมการศึกษาที่ อยูในสาขา กระบวนการปรากฏวามีการใชการแปลขึ้นอยูกั บ
ภาษาแม และมีการพึ่งพาการทองจำในทุกสิ่งในการสอน ขณะที่ผลการประเมินผลผลิตแสดงใหเ ห็น
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จุดออนที่สำคัญ งานวิจ ัยนี้ออกมาพรอมกับชุดคำแนะนำและขอเสนอแนะ และที่สำคัญที่สุดคือไมต อง
พึ่งพาหนังสือของ Al–Azhar ขอแนะนำใหใชหนังสือที่เหมาะสมกับผูเรียนและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้
ยังแนะนำใหเพิ่มกิจกรรมและแบบฝกหัดในหลักสูตร กำชับครูไมใหอาศัยเพียงบทสรุป สงไปอบรมและ
ยกระดับหลักสูตร เพื่อตอบสนองความตองการและสรางสภาพแวดลอมอาหรับภายในและภายนอก
สถาบัน
Lorenzo (2016) ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการ การรูเทาทันคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดตารลัก ประเทศฟลิ ปปนส โดยประเมินจุดแข็ง
จุดออน และประสิทธิผลของกิจกรรมใด ๆ การศึกษานี้ ประเมินโครงการ iSchools ที่ดำเนินการในโรงเรี ยน
มัธยมสาธารณะของ Tarlac Province ประเทศฟลิปปนส โดยคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (CICT) โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐที่เลือก โดยใชแบบสอบถามแบบ
สำรวจรวบรวมขอมูลจากครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปนผูรับโครงการ สัมภาษณอาจารยใหญและ
ผูประสานงาน ICT และการสังเกตชั้นเรียนในหองปฏิบัติการจริงดวย ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนที่ไดรับ
ผลประโยชนประสบปญหาในการดำเนินโครงการ ปญหาเหลานี้รวมถึงความลมเหลวของฮารดแวร
ความยากในการใชแพ็คเกจซอฟตแวร การขาดการติดตามในการสรางความสามารถ ไมมีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต การเขาถึงหองปฏิบัติการอยางจำกัด และการขาดการซอมแซม/บำรุงรักษาอุป กรณ
ในหองปฏิบัติการ แมจะมีปญหาเหลานี้ แตโครงการก็ไดรับการประเมินโดยครูวา มีความนาพอใจ
ในดานการบริหารโครงการ องคประกอบของโครงการ และระบบการนำสงโครงการ ซึ่งหมายความวา
โครงการโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งก็คือ การรวม ICT ในการศึกษาและ
เพื่อเชื่อมชองวางทางดิจิทัลระหวางครูในโรงเรียนมัธยมของรัฐ
Nor Hasnida Che Md Ghazali (2016) ไดทำการประเมินการรับรูของครูในการดำเนินการ
ประเมิน ตามโรงเรียน นำเสนอการประเมินตามทฤษฎีข อง School–Based Assessment (SBA)
ซึ่งเปนระบบการประเมินที่ดำเนินการโดยครูประจำวิชาในโรงเรียนเพื่อประเมินนักเรียนดานความรู
ความเขาใจ (สติปญญา) อารมณ (อารมณและจิตวิญญาณ) และดานจิต (กายภาพ) การดำเนินการ
ของ SBA นั้น สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรของโรงเรีย นตามมาตรฐาน
ในประเทศมาเลเซีย การสำรวจใชภายในกรอบทฤษฎีของแบบจำลองการประเมิน CIPP ผลสำรวจ
ชี้วาครูทั้ง 376 คนคอนขางพอใจกับขอมูลที่ไดรับจากรัฐบาล ดานมิติกระบวนการของการประเมิน
การดำเนินการเปนไปดวยดีแตยังสามารถเสริมสรางความเขมแข็งได และการดูมิติผลิตภัณฑของ
การประเมินเมื่อมีการนำระบบไปใช ครูพอใจกับทัศนคติและความรูของนักเรียน แตไมคอยพอใจกับ
ระดับ การจูงใจ โดยเฉพาะความสนใจในการอา นของนั กเรียน การศึก ษานี้จ ึงใหก ารสนั บ สนุ น
ประสิทธิภาพของการนำระบบ SBA ไปปฏิบัติและสำหรับแบบจำลองทางทฤษฎีที่เสนอ
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Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการประเมินโครงการโรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียน
ในโรงเรียนอิสลามโดยใชแบบจำลอง CIPP มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินขอบเขตของการดำเนินการ
ตามโครงการ Child Friendly School การวิจัยประเมินผลนี้ใชแบบจำลองการประเมิน CIPP เปน
การวิจัยเชิงประเมินผลดวยวิธีการเชิงคุณภาพกับกรณีศึกษาประเภทหนึ่ง เทคนิคการเก็บรวบรวม
ขอมูลทำไดโดยการสัมภาษณ การสังเกต และวิธีจัดทำเอกสาร ในขณะที่ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลได
ดำเนิ นการใน 3 ขั ้ นตอน คื อ การลดขนาด การนำเสนอ และการตรวจสอบยืนยัน ผลการวิ จั ย พบว า
1) ในการประเมินบริบท อาจกลาวไดวาโครงการสอดคลองกับความตองการของชุมชน และยังมีพื้นฐาน
ทางกฎหมายในการดำเนินโครงการ 2) ในการประเมินดานปจจัยนำเขาสามารถพูดไดวาดีมาก เพราะการใช
งานโปรแกรมไดรับการจัดการอยางดี กลาวคือโดยการจัดตั้งทีมโรงเรียนที่เปนมิตรกับเด็ก และการมี
อยูของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนโปรแกรม 3) การประเมินกระบวนการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกั บ
โปรแกรม แสดงใหเห็นวาโปรแกรมดำเนินไปดวยดี รวมทั้งกระบวนการเรียนรูที่มีอยูเกือบทั้งหมด
ตองมีองคประกอบที่เปนมิตรตอเด็กในหลักสูตร นอกเหนือจากนั้นยังมีความรวมมือกับผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย และ 4) ดานการประเมินผลจะเห็นไดจากรางวัลที่โรงเรียนไดรับทั้งในดานวิชาการและที่ไมใช
ดานวิชาการ รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวของกับโครงการ Child Friendly School ซึ่งไดรับรางวัลสูงสุด หรือ
ภาคแสดงระดับชาติที่ดีที่สุดในฐานะโรงเรียนที่เปนมิตรกับเด็ก
Erdogan and Mede (2021) ไดทำการประเมินโปรแกรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ
โดยใชแบบจำลอง CIPP และการสำรวจความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู วัตถุประสงคของการศึกษา
ครั้งนี้คือ เพื่อประเมินหลักสูตรภาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในตุรกี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรูของนักเรียนและผูสอน สำหรับแบบจำลอง (CIPP) ไดรับการตรวจสอบ
และตรวจสอบความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจของนักเรียนเพื่อการเรียนรู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้
แบบจำลองการประเมิน CIPP ของ Stufflebeam ถูกใชเพื่อคนหาการรับรูของผูเขารวมทั้งสองกลุม
เกี่ยวกับโปรแกรมปจจุบัน ตลอดจนกลยุทธแรงจูงใจสำหรับแบบสอบถามการเรียนรู (MSLQ) ที่พัฒนาโดย
Pintrich ใหกับนักเรียนเพื่อคนหาความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู ขอมูลเชิงปริมาณ ไดมาจาก
แบบสอบถามที่ใหกับนักเรียน 54 คน และอาจารย 33 คน และรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสรางกับนักเรียน 10 คน และอาจารย 5 คน ผลการวิจัย พบวา แมวาผูเขารวมจะพอใจ
กับสื่อการสอน การประเมิน และวิธีการสอน แตก็จำเปนตองพัฒนาทักษะการพูดและการฟง นอกจากนี้
ในบรรดาความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจของนักเรียน ความเชื่อในการควบคุม คุณคาของงาน และการวางแนว
เปาหมายที่แทจริงนั้น ถือวามีความสำคัญสำหรับนักเรียน สุดทายการรับรูของนักเรียนและผูสอนได
รายงานจุดแข็งและจุดออนบางอยางที่ตองแกไขในโปรแกรม
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Hasanah, Permanasari, and Riandi (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) ในชวงที่มีการระบาดใหญ ไมควรฝกแบบตัวตอตัวเพื่อลดการแพรกระจายของการระบาด
ของ COVID -19 ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพครูออนไลน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการทดแทนการฝกอบรม
แบบตัวตอตัว ในการดำเนินโปรแกรมการประเมินเปนองคประกอบสำคัญในการพิจารณาวาโปรแกรมไดรับ
การดำเนินการอยางดีหรือไม การประเมินนี้มีความสำคัญในการพิจารณาผลกระทบของการฝกอบรม
ออนไลนนี้ตอการปรับปรุงครูดานความรู ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมิน
ใชแบบจำลอง CIPP (บริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลิตภัณฑ) การวิจัยนี้ดำเนินการกับครู
วิทยาศาสตร 60 คน ผลการประเมินบริบท พบวา รอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาโครงการ
สอดคลองกับความตองการของครูในการเสริมสรางความรูในเนื้อหาในขณะที่ทรัพยากรที่ใชในโปรแกรม
(Input) การประเมินผล อยูในเกณฑดี กระบวนการดำเนินการโปรแกรมดำเนินการตามแผนที่วางไว
รอยละ 100 และการประเมินผลิตภัณฑแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของครูเกี่ยวกับแนวทางสะเต็ ม
ที่เพิ่มขึ้น ครูเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพออนไลนมีประโยชนมากสำหรับครูและสามารถพัฒนาทักษะ
ในการดำเนินการเรียนรูส ะเต็ม ระหวางการเรียนรูแบบออนไลน นอกจากตนทุนต่ำแลว แทจริงแลว
ยังสามารถเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงความสามารถ ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษา
ของครู และยังสามารถเขาถึงทุกเกาะในอินโดนีเซีย
8. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
เพื่อใหการประเมินครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูรายงานกำหนดกรอบแนวคิ ด
การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) รายละเอียดดังภาพ 2–22

102
การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจยั ในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

การประเมินบริบท

การประเมินปจจัยนำเขา

การประเมินกระบวนการ

การประเมินผลผลิต

ความสอดคลองและ
ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคของโครงการ
กับความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ/สพฐ./
สพม.กท 2 และโรงเรียน
สถานการณปญหาที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียน ความตองการ
และความคาดหวังของ
โรงเรียน

ความพรอมและความพอเพียง
ในดานบุคคลากร งบประมาณ
สื่อ วัสดุอุปกรณและการบริหาร
จัดการโครงการ

1. ความเหมาะสมขั้นเตรียมการ
2. ความเหมาะสมขั้นดำเนินการ
3. ความเหมาะสมขั้นประเมินผล
4. ความเหมาะสมขั้นปรับปรุง
แกไข

1. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครู
2. ผลการพัฒนาครูใน
โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนรูโ ดยใช
กระบวนการวิจยั
ในชั้นเรียน
3. ผลการพัฒนานักเรียน
4. ความพึงพอใจของ
ครูที่มีตอโครงการพัฒนา
การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจยั ใน
ชั้นเรียน

ภาพ 2–22 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ผูรายงานไดกำหนดวิธีดำเนินการประเมินโครงการ เพื่อใหการประเมิน
ดำเนินไปตามวัตถุประสงค โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
1. กรอบแนวทางการประเมินโครงการ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. กรอบแนวทางการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานไดใชร ูปแบบการประเมินแบบซิ ปป (CIPP Model)
ของ Daniel L. Stuffebeam (Stufflebeam, 2003) ซึ ่ ง เป น รู ป แบบการประเมิ น โครงการที่
ครอบคลุม องค ป ระกอบของระบบทั ้ ง 4 ดา น ไดแ ก 1) ดา นบริบ ท (Context) ของโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมินความตองการที่ อยู
ภายนอกโครงการมีผลตอความสำเร็จ หรือความลมเหลวของโครงการ 2) ดานปจจัยนำเขา (Input)
ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมินทรัพยากร
ที่จำเปนที่จะนำมาใชในการดำเนินโครงการวามีความเปนไปไดมีความเพียงพอหรือไม 3) ดานกระบวนการ
(Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เปนการประเมิน
การบริหารโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ การนำปจจัยนำเขาของโครงการมาใชอยาง
เหมาะสมหรือไม กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 4) ดานผลผลิต
(Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยดำเนินการ
3 ระยะ ดังนี้
1.1 ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ
1.1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม
ของวัตถุประสงคของโครงการกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
ความตองการและความคาดหวังของโรงเรียน
1.1.2 ดานปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอ
ความพร อ ม การส งเสริ มสนั บ สนุ นต า ง ๆ ได แก ความพร อ มและความพอเพี ย งของบุ ค ลากร
ในการดำเนินงาน งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ
1.2 ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ
ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข
1.3 ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจากปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย
1.3.1 ผลงานวิจ ัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ปการศึกษา 2562
1.3.2 ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1.3.3 ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน ปการศึกษา 2562

ในชั้นเรียน

1.3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1.3.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

ผูรายงานไดนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) มาประยุกตเปนกรอบแนวทางการประเมินโครงการ ดังตาราง 3–1
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ตาราง 3–1 กรอบแนวทางการประเมินโครงการ
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วัตถุประสงคของการประเมิน
ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา
ขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
เกณฑการประเมิน
1. เพื่อประเมินบริบทของ
1. วัตถุประสงค ของโครงการสอดคล อ งกั บ – ผูบ ริหาร
แบบสอบถาม
– คาเฉลี่ย
– ความเหมาะสม โดย
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ความมุงหมายของพระราชบั ญญัติการศึ กษา – ครู
– สวนเบี่ยงเบน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
พ.ศ. 2542
มาตรฐาน
มากกวาหรื อเทา กั บ
2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบาย
3.50
ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.กท 2/
โรงเรียน
3. วัตถุประสงค ของโครงการสอดคล อ งกั บ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุ ณภาพการศึ กษาทั ้ งภายในและภายนอก
(สมศ.)
4. วั ตถุ ประสงค ของโครงการสอดคล องกั บ
สถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
5. การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถพัฒนา
เปนผลงานทางวิชาการไดจริง
6. โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใชในการแกปญหา
และพัฒนาการเรียน การสอนไดจริง

106

ตาราง 3–1 (ตอ)
วัตถุประสงคของการประเมิน

2. เพื ่ อประเมิ นป จจัยนำเขา ของ
โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา
ขอมูล
7. โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียน ให
มีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ ้น และมี
พฤติกรรมในทางลบลดลง ตามที่โรงเรี ยน
กำหนดไว
1. ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากร
– ครู
2. ความพอเพียงของงบประมาณ
3. ความพอเพียงและความเหมาะสมของสื่อ
วัสดุอุปกรณ
4. การบริหารจัดการโครงการ
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
1. ความเหมาะสมของขั้นเตรียมการ
– ครู
2. ความเหมาะสมของขั้นดำเนินการ
3. ความเหมาะสมของขั้นประเมินผล
4. ความเหมาะสมของขั้นปรับปรุงแกไข
1. ผลงานวิจัยในชัน้ เรียนของครู
– ครู
จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการประเมิน

แบบสอบถาม

– คาเฉลี่ย
– สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

– ความเหมาะสมโดยมี
ค าเฉลี ่ ยอยู  ในระดั บ
มากกว าหรือเทากับ
3.50

แบบสอบถาม

– คาเฉลี่ย
– สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

– ความเหมาะสม โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากกวาหรือเทากับ 3.50

– ความถี่
– รอยละ

– ครูผูเขารวมโครงการมี
ผลงานวิจัยในชัน้ เรียน
รอยละ 80

– รวบรวมเอกสาร
– แบบสอบถาม
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ตาราง 3–1 (ตอ)
วัตถุประสงคของการประเมิน
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ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ 2. ผลการพัฒนาครูกอนและหลัง
พั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู  โดยใช
การดำเนินโครงการพัฒนา
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (ตอ)
การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน

3. ผลการพั ฒนานัก เรี ยนก อนและหลัง
การจัดการเรียนรูของครูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
4. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนโดย
ใชกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
5. ความพึงพอใจของครูที่มตี อโครงการพัฒนา
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน

ขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
– คาเฉลี่ย
– สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เกณฑการประเมิน
– ครูผูเขารวมโครงการมี
คุณลักษณะและไดรับ
การสนับสนุนเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรูหลัง
การดำเนินงานสูงกวากอน
การดำเนินงาน
– นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและแกไข
พฤติกรรมเชิงลบทาง
การเรียนได
– ครูมีความพึงพอใจโดยมี
คาเฉลีย่ อยูในระดับ
มากกวาหรือเทากับ 3.50
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
พัฒนาการเรียนการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ
1) ผูบริหาร
จำนวน
1
คน
2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
จำนวน
9
คน
3) หัวหนางาน
จำนวน
21
คน
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ
1) ครู
จำนวน
160
คน
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
1) ครู
จำนวน
160
คน
2.2 กลุมตัวอยาง กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) เปนการกำหนดจากจำนวน
ประชากรโดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำ
การสุม (Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์,
เตือนใจ เกตุษา, และ บุญมี พันธุไทย, 2545) ดังนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ
1) ผูบริหาร
จำนวน
1
คน
2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
จำนวน
9
คน
3) หัวหนางาน
จำนวน
21
คน
ระยะที่ 2 ประเมินระหวางดำเนินการ
1) ครู
จำนวน
113
คน
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
1) ครู
จำนวน
113
คน
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการประเมินครั้งนี้ ผูรายงานไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั ้ งสิ้น
จำนวน 4 ฉบับ ไดแก
3.1 แบบสอบถามประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัยนำเขา (Input) สำหรับ
ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา แบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
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3.1.1 ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายงาน (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรี ยน
ตำแหนงหนาที่ในสถานศึกษา และประสบการณที่เกี่ยวกับงานวิจัย จำนวน 6 ขอ
3.1.2 ตอนที่ 2 ขอมูลดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู
โดยใช กระบวนการวิ จ ั ย ในชั้ นเรี ยน มี รายการประเมิ นจำนวน 7 ข อ ข อคำถามมี ล ั ก ษณะเป น
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)
3.1.3 ตอนที ่ 3 ข อมู ลดานปจจั ยนำเข า (Input) ของโครงการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู
โดยใช กระบวนการวิจ ั ยในชั ้ นเรี ยน มี รายการประเมิ นจำนวน 12 ขอ ข อคำถามมี ล ั กษณะเป น
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอยที่สุด
หรือไมเคยปฏิบัติเลย
นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล
ตามวิธขี องเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้
อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ และสวนการแปลผล
กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตั นะ, 2553) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลอง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลอง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลอง
นอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย
3.2 แบบสอบถามการประเมินดานกระบวนการ (Process) สำหรับครู แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
3.2.1 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายงาน (Checklist) ประกอบด ว ย เพศ อายุ วุ ฒ ิ ก ารศึ กษาสู งสุ ด ประสบการณ ใ นการทำงาน
จำนวน 4 ขอ

110
3.2.2 ตอนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการประเมินจำนวน 12 ขอ ขอคำถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุด หรือไมเคยปฏิบัติเลย
นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผล
ตามวิธขี องเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้
อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ และสวนการแปลผล
กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตั นะ, 2553) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุด
หรือไมเคยปฏิบัติเลย
3.3 แบบสอบถามการประเมินดานผลผลิต (Product) สำหรับครูเกี่ยวกับการพัฒนาครู
กอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการ
ประเมินจำนวน 16 ขอ ขอคำถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอรท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุด หรือไมเคยปฏิบัติเลย
นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผลตามวิธี
ของเบสทและคาหน (Best, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ย ของตัว บงชี้อยูในระดับ
มากกวา หรือเทา กับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิง เกณฑ และสวนการแปลผล
กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตั นะ, 2553) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมากที่สุด
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมมาก
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมปานกลาง
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอย
มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมนอยที่สุด
หรือไมเคยปฏิบัติเลย
3.4 แบบสอบถามการประเมินดานผลผลิต (Product) สำหรับครูประเมินความพึงพอใจที่
มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการประเมินจำนวน 10 ขอ
ขอคำถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
นำผลการประเมินแปลความหมายหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนเกณฑในการสรุปผลตามวิธีของ
เบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้อยูในระดับ
มากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิง เกณฑ และสวนการแปลผล
กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตั นะ, 2553) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด
4. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ในการประเมินครั้งนี้ ผูรายงานไดสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน โดยมีวิธีการสราง
ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการพัฒนาการจัด
การเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
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4.1.2 ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) และการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended)
4.1.3 ผูรายงานดำเนินการสรางแบบสอบถาม และหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อใช
ในการประเมินในครั้งนี้
4.1.4 นำแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC : Index of item Objective Congruence) พบวา มีคา
ความสอดคลอง เทากับ 1.00
4.1.5 นำแบบสอบถามที ่ ผ  านการพิ จารณาของผู  เชี ่ ยวชาญมาปรั บปรุ งแก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะ
4.1.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ไมได
เปนกลุมตัวอยางผูใหขอมูล โดยทดลองใชกับครู จำนวน 30 คน
4.1.7 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชมาหาคาอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเปนราย
ขอโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกับ คะแนนรวมขออื่น ๆ
(Item total correlation) พบวา คาอำนาจจำแนกรายขอของแบบสอบถามการประเมินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา มีคาอยู
ระหวาง 0.79–0.95 ทั้ง 4 ฉบับ ดังนี้
แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.82 ถึง 0.85
แบบสอบถามฉบับที่ 2 มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.94 ถึง 0.95
แบบสอบถามฉบับที่ 3 มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.79 ถึง 0.84
แบบสอบถามฉบับที่ 4 มีคาอำนาจจำแนกรายขอ เทากับ 0.87 ถึง 0.92
4.1.8 นำแบบสอบถามแตละขอที่มีคาอำนาจจำแนกเขาเกณฑตามตองการมาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) พบวา
แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84
แบบสอบถามฉบับที่ 2 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95
แบบสอบถามฉบับที่ 3 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
แบบสอบถามฉบับที่ 4 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
4.1.9 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอย าง
ตอไป
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4.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ผูร ายงานไดดำเนินการสรางเครื่องมือขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้
กำหนดจุดประสงคในการสรางเครื่องมือ
ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานประเมินที่เกี่ยวของ
กำหนดนิยามศัพทเฉพาะและเขียนนิยามปฏิบัติการ
จัดทำเครื่องมือฉบับรางจากนิยามศัพทเฉพาะ และนิยามปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพขั้นตน
ทดสอบครั้งที่ 1
วิเคราะหคา IOC (คัดเลือกและปรับปรุงแบบสอบถาม)
ทดสอบครั้งที่ 2
หาคาความเชื่อมั่น
จัดทำเครื่องมือฉบับจริงเพื่อใชในการประเมิน

ภาพ 3–1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการประเมินโครงการ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูร ายงานไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ
การประเมินกอนดำเนินการ ผูรายงานดำเนินการในวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
การประเมินดานบริบ ทของโครงการ ผูรายงานเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูและหัวหนางานดวยตนเอง เพื่อวิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของบริบทของโครงการ
ผลการเก็บรวบรวมขอมูล ไดขอมูลครบถวนทั้ง 31 ฉบับ ตรวจสอบแลวมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ
100 นำขอมูลที่ไดมาวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
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การประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการ เปนการประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอของ
บุคลากร งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบ ริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและหัวหนางาน ผลการเก็บรวบรวมขอมูล ไดขอมูลครบถวน ตรวจสอบแลว
มีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นำขอมูลที่ไดมาใชในการดำเนินการจัดหาปจจัยนำเข า
ในการดำเนินงานใหเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ
ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินโครงการ
การประเมินดานกระบวนการของโครงการ เปนการประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ขั้นตอนตาง ๆ ของการดำเนินโครงการ ประกอบดวย การเตรียมการ การดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล
และการปรับปรุงแกไข ผูรายงานเก็บรวบรวมขอมูลจากครู ดำเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่
31 มกราคม 2563 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลไดขอมูลครบถวน 113 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นำขอมูลที่
ไดมาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงวิธดี ำเนินโครงการตามผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค
ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
การประเมินดานผลผลิตของโครงการ เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวย
1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปการศึกษา 2562
2) ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3) ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน ปการศึกษา 2562
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
6. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูรายงานไดวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยทำการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
6.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโดยหาคาความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage)
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6.2 ความคิดเห็นการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนำเขา ดานกระบวนการ
และดานผลผลิตของการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
แปลความหมายตามวิธขี องเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993) ซึ่งตัวบงชี้ที่ไดตองมีคาคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบงชี้อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.50 ตามการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ และ
สวนการแปลผล กำหนดกฎเกณฑการตีความ ดังนี้ (ชูศรี วงศรตั นะ, 2553) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/
มีความสอดคลองในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/
มีความสอดคลองในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/
มีความสอดคลองในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/
มีความสอดคลองในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพรอม/มีการปฏิบัติ/มีคุณภาพ/
มีความสอดคลองในระดับนอยที่สุด
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
7.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก
7.1.1 คาความถี่ (Frequency)
7.1.2 รอยละ (Percentage)
7.1.3 คาเฉลี่ย (Mean)
7.1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
7.1.5 การทดสอบคา ที (t–Test) เพื่อเปรียบเทีย บผลการพัฒ นาครูกอ นและหลัง
การดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใชคา t–Test
for Dependent Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังตอไปนี้
t

D
; df = n–1
N  D   D 
2

N 1

2
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เมื่อ

แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t–distribution
แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู
แทน จำนวนคูของคะแนนหรือจำนวนครู
แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง

t
D
N

D

 D แทน ผลรวมของกำลังสองของผลตางของคะแนนกอนและหลัง
2

การทดลอง
7.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
7.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC : Index of item Objective Congruence) ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546)
IOC 

R

N

เมื่อ IOC หรือ IC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
7.2.2 อำนาจจำแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมขออื่น ๆ (Item Total Correlation) ของเพียรสัน
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547)
N  XY   X  Y
rxy 
N X 2   X 2 N Y 2   Y 2 
เมื่อ

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาตัวแปร X กับ Y
 X แทน ผลรวมของคาตัวแปร X
 Y แทน ผลรวมของคาตัวแปร Y
XY แทน ผลรวมของกำลังสองของคาตัวแปร X และ Y
 X แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร X
Y แทน ผลรวมของกำลังสองของคาตัวแปร Y
r xy

2

2
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7.2.3 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) มีสูตรดังนี้

เมื่อ 
n
Si 2
S t2

  s i2 
1  2 
s t 


 

n
n 1

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จำนวนขอของแบบสอบถาม
คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ครั้งนี้ ผูร ายงานไดวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1
การประเมินกอนดำเนินการ มีการประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัยนำเขา (Input) ระยะที่ 2
ประเมินระหวางดำเนินการ มีการประเมินดานกระบวนการ (Process) และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุด
โครงการ มีการประเมินดานผลผลิต (Product) ผูรายงานนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3. ผลการวิเคราะหข อมูลดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท (Context) เปนการประเมินกอนดำเนินการ ศึกษาจาก
ประชากรในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
จำนวน 9 คน หัวหนางาน จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง
4–1 ถึง 4–2 ดังนี้
ตาราง 4–1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดานบริบท (N = 31)
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน

รอยละ

12
19
31

38.71
61.29
100.00
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ตาราง 4–1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จำนวน

รอยละ

รวม

13
11
6
1
31

41.94
35.48
19.35
3.23
100.00

24
7
31

77.42
22.58
100.00

3
21
4
3
31

9.68
67.74
12.90
9.68
100.00

1
9
21
31

3.23
29.03
67.74
100.00

31
18
27
31
8

100.00
58.06
87.10
100.00
25.81

2. อายุ
นอยกวา 30 ป
30 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
รวม
4. ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
11 – 15 ป
มากกวา 15 ป
รวม
5. ตำแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนางาน
รวม
6. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยในลักษณะใดบาง
ทำวิจัยในชั้นเรียน
ทำปริญญานิพนธ หรือวิทยานิพนธ
รวมเปนคณะวิจัยของสถานศึกษา
ทำวิจัยเพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ
ผูปฏิบัติงานอยูในหนวยงานวิจัย
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จากตาราง 4–1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1) หญิง รอยละ 61.29 ชาย รอยละ 38.71
2) อายุนอยกวา 30 ป รอยละ 41.94 รองลงมา คือ อายุ 30–40 ป รอยละ 35.48
อายุ 41–50 ป รอยละ 19.35 และมากกวา 50 ป รอยละ 3.23 ตามลำดับ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 77.42 ระดับปริญญาโท
รอยละ 22.58
4) ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน 5–10 ป รอยละ 67.74 รองลงมา
คือ 11–15 ป รอยละ 12.90 นอยกวา 5 ป และ มากกวา 15 ป รอยละ 9.68
5) ตำแหน ง หน า ที ่ ใ นสถานศึ ก ษา หั ว หน า งาน ร อ ยละ 67.74 รองลงมา คือ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และรองผูอำนวยการสถานศึกษา รอยละ 29.03 และ 3.23 ตามลำดับ
6) ประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัย ทำวิจัยในชั้นเรียนและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน ง
ทางวิชาการ รอยละ 100 รองลงมา คือ รวมเปนคณะวิจัยของสถานศึกษา และทำปริญญานิพนธ หรือ
วิทยานิพนธ รอยละ 87.10 และ 58.06 ตามลำดับ
ตาราง 4–2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม
ดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจ ัยในชั้นเรียน
(N = 31)
ขอที่

รายการประเมิน

X̅

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

1

วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ./ สพม.กท 2/ โรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก (สมศ.)
วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับสถานการณ
หรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเปนสว นหนึ่ง
ของการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ
พัฒนาเปนผลงานทางวิชาการไดจริง

4.90

0.30

มากที่สุด

4.55

0.68

มากที่สุด

4.81

0.40

มากที่สุด

4.87

0.32

มากที่สุด

4.71

0.46

มากที่สุด

2
3

4
5
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ตาราง 4–2 (ตอ)
ขอที่

รายการประเมิน

X̅

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

6

โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใชในการแกปญหา และ
พัฒนาการเรียนการสอนไดจริง
โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และมีพฤติกรรมในทางลบลดลง
ตามที่โรงเรียนกำหนดไว
รวม

4.81

0.40

มากที่สุด

4.06

0.89

มาก

4.67

0.29

มากที่สุด

7

จากตาราง 4–2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความสอดคลองและ
ความเหมาะสมด า นบริบท (Context) ของโครงการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู โดยใช กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67, S.D. = 0.29) ผานเกณฑ
การประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 6 รายการ เรียงลำดับ
จากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 1 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 (X̅ = 4.90, S.D. = 0.30) ขอที่ 4 วัตถุประสงคของโครงการ
มีความสอดคลองกับสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน (X̅ = 4.87, S.D. = 0.34) และมี
คาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ ขอที่ 3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก (สมศ.) และขอที่ 6 โครงการนี้สามารถที่จะ
นำไปใชในการแกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง (X̅ = 4.81, S.D. = 0.40)
2. ผลการวิ เคราะห ข อมูลดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพั ฒนาการจัดการเรียนรู  โดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมินกอนดำเนินการ ศึกษาจาก
ประชากรในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร จำนวน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
จำนวน 9 คน หัวหนางาน จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง
4–3 ดังนี้
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ตาราง 4–3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (N = 31)
ขอที่
1
2

รายการประเมิน

การกำหนดนโยบาย หรือขอกำหนดตาง ๆ ชัดเจน
การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน
สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง
3 มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอ
การมีสวนรวม
4 ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือ
ในการดำเนินโครงการ
5 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน
6 บุคลากรมีความเขาใจ ในวัตถุประสงค และบทบาท
หนาที่
7 จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ
8 การสนับสนุน ดานงบประมาณมีเพียงพอ
9 เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีจำนวนเพียงพอตอการดำเนินโครงการ
10 เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่นำมาใชมีความเหมาะสมกับโครงการ
11 สถานที่ใชดำเนินโครงการเหมาะสม
12 ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
รวม

X̅

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.61
4.65

0.56
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

0.50

มากที่สุด

4.90

0.30

มากที่สุด

4.81
4.32

0.40
0.54

มากที่สุด
มาก

4.52
4.10
4.03

0.81
0.87
0.02

มากที่สุด
มาก
มาก

4.52

0.57

มากที่สุด

4.48
4.61
4.51

0.72
0.56
0.36

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 4–3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51, S.D. = 0.36) ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 8 รายการ เรียงลำดับ
จากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 4 ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดำเนิน
โครงการ (X̅ = 4.90, S.D. = 0.30) ข อที ่ 5 การสนั บสนุ นจากหน วยงานภายนอกโรงเรี ยน (X̅ = 4.81,
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S.D. = 0.40) และขอที่ 2 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติไดจริ ง
(X̅ = 4.65, S.D. = 0.55)
3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินระหวางดำเนินการ
โดยมีประชากร ไดแ ก ครู จำนวน 160 คน และกำหนดขนาดกลุม ตัว อยา ง จากการเปดตาราง
ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำการสุมโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา, และ บุญมี พันธุไทย,
2545) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 113 คน ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 4–4 ถึง 4–5 ดังนี้
ตาราง 4–4 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม (N = 113)
ขอมูลทั่วไป

จำนวน

รอยละ

รวม

27
86
113

23.89
76.11
100.00

รวม

31
43
24
15
113

27.43
38.05
21.24
13.28
100.00

รวม

80
33
113

70.80
29.20
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
30–40 ป
41–50 ป
มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
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ตาราง 4–4 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จำนวน
รอยละ
4. ประสบการณในการทำงาน
1–5 ป
46
40.71
6–10 ป
28
24.78
11–15 ป
19
16.81
16–20 ป
5
4.43
มากกวา 20 ป
15
13.27
รวม
113
100.00
จากตาราง 4–4 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1) หญิง รอยละ 76.11 ชาย รอยละ 23.89
2) อายุ 30–40 ป รอยละ 38.05 อายุ รองลงมา คือ อายุนอยกวา 30 ป และ
อายุ 41–50 ป รอยละ 27.43 และ 21.24 ตามลำดับ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 70.80 ระดับปริญญาโท
รอยละ 29.20
4) ประสบการณในการทำงาน 1–5 ป รอยละ 40.71 รองลงมา คือ ประสบการณ
ในการทำงาน 6–10 ป และ 11–15 ป รอยละ 24.78 และ 16.81 ตามลำดับ
ตาราง 4–5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัด
การเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (N = 113)
ขอที่
1
2
3
4

รายการประเมิน
ขั้นเตรียมการ
ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานโครงการ
แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม
กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานอยาง
เหมาะสม
ตรวจสอบเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการ
– ความพรอมดานผูบริหาร
– ความพรอมดานบริหารจัดการ

X̅

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.65 0.65
4.56 0.70
4.78 0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78 0.52

มากที่สุด
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ตาราง 4–5 (ตอ)
ขอที่

รายการประเมิน

– ความพรอมดานบุคลากร และการรับสมัคร
ครูเขารวมโครงการ
– ความพรอมดานงบประมาณ อาคาร สถานที่
เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี
5
ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวม
ขั้นดำเนินการ
6 ประชาสัมพันธและชี้แจงความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
และผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม
บทบาทหนาที่ของแตละคน
7 ใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเกี่ยวกับ
การทำวิจัยในชั้นเรียน
8 ครูดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน
รวม
ขั้นประเมินผล
9 ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง “คลินิกวิจัย
ในชั้นเรียน” เพื่อการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ เปนระยะ ๆ
ครูจะนำความกาวหนาของผลการทำวิจัยในชั้นเรียนมาสง
และปรึกษาปญหาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำ
10 สรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการ
รวม
ขั้นปรับปรุงแกไข
11 นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุม
12 ที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รวม
รวมทั้งหมด

X̅

S.D.

ระดับ
ความเหมาะสม

4.65
4.68

0.65
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

4.93

0.26

มากที่สุด

4.71
4.81

0.48
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.88
4.76

0.32
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.58
4.59
4.69

0.52
0.74
0.49
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 4–5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานกระบวนการ (Process) ของ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.69, S.D. = 0.53) ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณารายขั้นตอนการทำงาน พบวา
1) ขั้นเตรียมการ มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด (X̅ = 4.68, S.D. = 0.59) ผานเกณฑ
การประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56 – 4.78,
S.D. = 0.42 – 0.70)
2) ขั้นดำเนินการ มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด (X̅ = 4.81, S.D. = 0.48)
ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.71–4.93, S.D. = 0.26–0.48)
3) ขั้นประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด (X̅ = 4.76, S.D. = 0.36)
ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.63–4.88, S.D. = 0.32–0.49)
4) ขั้นปรับปรุงแกไข มีความเหมาะสมอยูในระดับใดมากที่สุด (X̅ = 4.59, S.D. = 0.49)
ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.58–4.60, S.D. = 0.52–0.74)
4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต (Product) ประกอบดวย ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2562 ผลการพัฒนาครูกอนและ
หลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ผลการพัฒนา
นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 และ
ความพึงพอใจของครูที่มีต อโครงการพั ฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจ ัยในชั้นเรี ยน
ตามลำดับดังนี้
4.1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปการศึกษา 2562
ผลการวิเคราะหขอมูลผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2562 โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน ผลปรากฏ
ดังตาราง 4–6 ดังนี้

127
ตาราง 4–6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปการศึกษา 2562
กลุมสาระเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
รอยละงานวิจัยของครู

จำนวนครู
(คน)
17
21
32
17
12
10
18
25
8
160

จำนวนงานวิจัย (เรื่อง)
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562
1
17
2
20
1
28
0
17
0
9
1
10
0
9
0
21
0
3
5
134
3.13
83.75

จากตาราง 4–6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา ครูจำนวน 160 คน ทำวิจัยในชั้นเรียน 134 เรื่อง คิดเปนรอยละ
83.75 จากจำนวนครูทั้งหมด ผานเกณฑการประเมิน และครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปการศึกษา 2561
4.2 ผลการพัฒนาครูก อนและหลังการดำเนินโครงการพั ฒนาการจัดการเรี ยนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน และกำหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของเครซี่และมอรแ กน (Krejcie and Morgan, 1970) แลว
นำมาทำการสุมโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศัก ดิ์,
เตือนใจ เกตุษา, และ บุญมี พันธุไทย, 2545) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 113 คน ผลปรากฏดังตาราง
4–7 ดังนี้
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ตาราง 4–7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (N = 113)
ขอที่

รายการประเมิน

1

มีความรู ความสามารถ
ดานการวิจัยอยางถูกตอง
มีความรูในเนื้อหาที่สอน
และสามารถแกปญ
 หาของ
นักเรียนในการเรียนได
เห็นคุณคาของการทำวิจัย
ในชั้นเรียน
มีความรับผิดชอบในบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได
สำเร็จตามปฏิทิน
การดำเนินงาน
ผูบริหารใหการสนับสนุน
สงเสริมโครงการอยางตอเนื่อง
มีคลินิกที่ปรึกษา นิเทศ
ติดตาม
เพื่อนครูรวมสนับสนุนและ
มีสวนรวมในการทำวิจัย
ในชั้นเรียน
งบประมาณในโครงการมี
ความเหมาะสม
มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ
สามารถนำเสนอเปนผลงาน
ทางวิชาการ
สามารถเผยแพรสสู าธารณชน
สามารถพัฒนาการเรียน
การสอน หรือสามารถลด
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของ
นักเรียนได

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

กอน
หลัง
ระดับ
ระดับ
t
X̅ S.D. ความเหมาะสม X̅ S.D. ความเหมาะสม
4.50 0.81
มาก
4.89 0.31 มากที่สุด 6.27*

.000

4.38 0.60

มาก

4.59 0.61

มากที่สุด

5.50*

.000

4.09 0.61

มาก

4.20 0.72

มาก

3.09*

.002

4.26 0.79

มาก

4.62 0.49

มากที่สุด

4.74*

.000

3.90 0.87

มาก

4.88 0.45

มากที่สุด

12.17*

.000

4.61 0.60

มากที่สุด

4.84 0.47

มากที่สุด

4.90*

.000

4.10 0.93

มาก

4.78 0.42

มากที่สุด

8.54*

.000

3.98 0.87

มาก

4.84 0.37

มากที่สุด

10.55* .000

4.34 0.84

มาก

4.79 0.41

มากที่สุด

6.56*

2.98 0.95 ปานกลาง
3.96 0.86
มาก

4.59 0.61
4.72 0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

14.75* .000
8.26* .000

4.24 0.67
มาก
3.24 0.62 ปานกลาง

4.28 0.59
4.12 0.75

มาก
มาก

1.68 .096
11.46* .000

sig.

.000
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ตาราง 4–7 (ตอ)
กอน
หลัง
ระดับ
ระดับ
t
X̅ S.D. ความเหมาะสม X̅ S.D. ความเหมาะสม
14 สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อ 4.34 0.78
มาก
4.36 0.72
มาก
1.35
การสอนใหม ๆ
15 มีความพึงพอใจ และ
3.55 1.12
มาก
4.76 0.43 มากที่สุด 13.72*
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
16 โครงการมีความเหมาะสม
4.28 0.71
มาก
4.36 0.72
มาก
2.79*
และควรดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง
รวม
4.33 0.63
มาก
4.60 0.13 มากที่สุด 11.43*

ขอที่

รายการประเมิน

sig.
.181
.000
.006

.000

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4–7 ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผลการพัฒนาครูกอนการดำเนินโครงการอยูในระดับมาก
( X̅ = 4.33, S.D. = 0.63) และหลังการดำเนินโครงการอยูในระดับมากที่ สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.13)
เมื่อ นำผลมาเปรียบเทียบ พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนิ น
โครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 11.43, sig. = .000 ) ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายข อ พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกว าก อน
การดำเนินโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 14 รายการ (t = 2.79–14.75,
sig. = .000–.006) และผลการพั ฒนาครู หลั งการดำเนิ นโครงการสู งกว าก อนดำเนิ นโครงการอย างไม มี
นัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 2 รายการ คือ 1) สามารถเผยแพรสูสาธารณชน (t = 1.68, sig. = .096 )
และ 2) สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอนใหม ๆ (t = 1.35, sig. = .181 )
4.3 ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใช กระบวนการวิ จั ย
ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562
ผลการวิเคราะหขอมูลผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน ผลปรากฏดังตาราง 4–8 ดังนี้
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ตาราง 4–8 ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูแ ละกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใช
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1 การพั ฒนาทั กษะการแต งโคลงสี่ ทักษะการแตงโคลงสี่สุภาพ
สุ ภาพโดยใช power point ของ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปท่ี 6 อยูในเกณฑต่ำ
ผูวิจัย : นางปราณี ลาภเกิน
2 การพัฒนาแบบฝกทัก ษะ วิชา ทัก ษะการเขี ย นสะกดคำ
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 1 อยูใ นเกณฑต่ำ
ผูวิจัย : นางศิริกุล กุลกิจกำจร

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชางขุนแผน
ตอน ขุ นช างถวายฎี กา โดยใช
กระบวนการ 5 ขั้น ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6/10
ผูวิจัย : นางนอมนุช
ประเสริฐโกศลกุล

ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชาง
ขุนแผน ตอน ขุนชางถวาย
ฎีกา อยูในเกณฑตำ่

หลังใช
ทักษะการแตงโคลงสี่สุภาพ ของ
นักเรียนดีข ึ ้น และนักเรี ยนมี
ความรู ความเขาใจ และมีทักษะ
การแตงโคลงสี่สุภาพสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว รอยละ 82.64
ทักษะการเขียนสะกดคำ ของ
นักเรียนดีขึ้น และนักเรียนจดจำ
คำศัพทได มีความรู ความเขาใจ
และมีทักษะการเขียนสะกดคำ
ดีขึ้นรอยละ 85.73 หลังจากได
รูจุดบกพรองของตนเอง
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย โดยใชกระบวนการ 5
ขั้น มีผลสัม ฤทธิ ์ ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชางขุนแผน
ตอน ขุนชางถวายฎีกา สูงกว า
ก อนเรี ยนอย างมี น ั ยสำคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การจั ดการเรี ยนรู ภาษาไทยแบบ
ปกติ อย างมี น ั ยสำคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เรื่อง กาพยเหเรือ
โดยใช กระบวนการ 5 ขั ้ น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผูวิจัย : นางทัศนีย ดาหาญ

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิ ชา ภาษาไทย โดยการใช
แอพพลิ เคชั่ นไลน (Line) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
ผูวิจัย : นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ

กอนใช

หลังใช

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เรื่อง กาพย
เหเรือ ของนักเรียนอยูใน
เกณฑต่ำ

1) กลุ มทดลองที ่ ไ ด ร ั บ การจั ด
การเรี ย นรู  ภ าษาไทย โดยใช
กระบวนการ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง
กาพย เห เรื อ หลั งทดลองสู งกว า
กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2) กลุ มทดลองที่ ได ร ับการจัด
การเรี ย นรู  ภ าษาไทย โดยใช
กระบวนการ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง
กาพยเหเรือ สูงกวากลุมควบคุม
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูภาษาไทย
แบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิ ชา ภาษาไทย ของ
นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษา
ปที่ 5 อยูในเกณฑต่ำ

แอพพลิเคชั่นไลน (Line) สามารถ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือ
รือรนในการเรียนมากขึ้น ทำให
นักเรียนสามารถสงงานไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความแปลกใหม
ในการทำชิ้นงานส งครู จึงทำให
นักเรียนมีความสนใจที่จะสงงาน
มากยิ่งขึ้นและทำใหครูสามารถ

132
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

กอนใชกระบวนการวิจัย

6 การศึ กษาพฤติ กรรมการไม ส ง
งาน/การบานตามกำหนด โดยใช
การเสริมแรงทางบวก ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10
ผูวิจัย : นางสาวนิธิวรรณ
นุชนอย

พฤติกรรมการไมสงงาน/
การบานตามกำหนดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/10 อยูในเกณฑต่ำ
สาเหตุของการไมสงงาน/
การบ านตามกำหนด คื อ
การใหการบานมากเกินไป
รองลงมาเวลานอย

7 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
คำยาก โดยใชชุดพัฒนาทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4/5 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ผูวิจัย : นางสาวสุนิสา แกวพินิจ

ทั ก ษะการเขี ย นสะกด
คำยากของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4/5 อยูใน
เกณฑต่ำ

หลังใชกระบวนการวิจัย
ติดตามงานของนักเรียนไดงาย
ยิ่งขึ้นกวาเดิมที่จะตองรอจนกวา
จะถึงชั่วโมงเรียนถัดไป จึงจะได
พบและติดตามงานจากนักเรียน
และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
พฤติกรรมการสงงาน/การบาน
ตามกำหนดของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึก ษาป ที่ 5/10 สูงขึ้ น
โดยใช ก ารเสริม แรงทางบวก
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ .05 นักเรียนมีความเขาใจ
เรี ยนรู  ได เร็ ว สามารถทำแบบ
ทดสอบได ถ ู ก ต อ งตามเวลา
ที่กำหนด
ทักษะการเขีย นสะกดคำยาก
ของนักเรียนดีขึ้น และนักเรียน
สวนใหญจดจำคำศัพทได และ
มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ
การพั ฒนาการเขียนสะกดคำ
ดีขึ้น หลังจากไดรูจุดบกพรอง
ของตนเอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
หลังใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
8 การพัฒนาทักษะการอานอยางมี ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
วิจารณญาณของนักเรียนชั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยเทคนิค อยูในเกณฑต่ำ
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH–
KWLH–Plus
Plus หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
ผูวิจัย : นางสาวภารดี
กอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ
ปญญาใส
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
ด วยเทคนิ ค KWLH–Plus โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
9 การใชแบบฝกทักษะการอาน ทักษะการอานจับใจความสำคัญ แบบฝ กพัฒนาทั กษะการอ าน
จับใจความสำคัญ
ของนักเรียนอยูในเกณฑต่ำ จั บใจความ สำหรั บนั กเรี ยนชั้ น
ผูวิจัย : นางสาวอัมรินทร
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถ
เขียววงศใหญ
ในการอานจับใจความดีขึ้น รอยละ
90.85
10 การพัฒนาความสามารถการอาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนที่เรียนดวยกลุมรวมมื อ
เชิงวิเคราะห นักเรียนชั้นมัธยม สามารถการอานเชิงวิเคราะห แบบ CIRC มีคาเฉลี่ยของคะแนน
ศึกษาปท ี่ 3 โดยใชกิจ กรรม อยูในเกณฑต่ำ เมื่อเทียบกับ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
กลุมรวมมือแบบ CIRC
คาเปาหมายที่ตั้งไว
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผูวิจัย : นางสาวปารวี
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ตอ
วินทะไชย
การจัดกิ จกรรมการเรียนรู โดยใช
กิจกรรมกลุมรวมมือแบบ CIRC
โดยรวมอยูใน ระดับมากที่สุด
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
11 การพั ฒนาทั กษะการอ าน คิ ด ทักษะการอานคิดวิเคราะหของ
วิเคราะห
นักเรียนอยูในเกณฑต่ำ
ผูวิจัย : นางประไพ
คนิตานนท
12 การเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทาง ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน รายวิชา
การเรียน รายวิชา หลักภาษาไทย หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในเกณฑ
ดวยเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) กับ ต่ำ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผูวิจัย : นางสาวสุกานดา
สายวารี
13 การเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิ์ ผลสั มฤทธิ ์การอ านจั บใจความ
การอานจับใจความของนักเรียน ของนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ ปที่ 2 อยูในเกณฑต่ำ
การสอนดวยเทคนิค KWL–Plus
กับวิธีสอนแบบปกติ
ผูวิจัย : นางสาวศิรนิ ารถ
พรหมลา

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะการอาน คิด
วิเคราะหของนักเรียนสูงขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึ กษาป ที ่ 1 ที่ เรี ยนรูด  วย
เทคนิคจิกซอว (Jigsaw) สูงกวากลุม
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลสั มฤทธิ ์ การอ านจั บใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิ KWL–
Plus สูงกวากลุมที่ไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ต ิ ที ่ ระดั บ .05 และนั กเรี ยน
มีความพึงพอใจตอการสอนของครู
ดวยเทคนิค KWL– Plus โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
14 การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า น ทัก ษะการอา นจั บ ใจความ
จั บ ใจความ โดยใช แ บบฝ ก ของนั กเรี ยนระดับชั้ นมัธยม
พัฒนาทักษะการอานจับใจความ ศึกษาปที่ 2/12 อยูในเกณฑ
ของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึ ก ษา ต่ำ
ปที่ 2/12
ผูวิจัย : นางกองเงิน จันทาทุม
15 การพัฒนาความสามารถ ดาน ความสามารถดานหลักการใช
หลักการใชภาษาไทย เรื่อง วลี ภาษาไทยของนักเรียน เรื่อง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ วลี อยูในเกณฑต่ำ
1/13 โดยใชกลุมรวมมือแบบ
STAD
ผูวิจัย : นางสาวสุภาลักษณ ตอป
16 การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า น ทักษะการอานจับใจความ
จับใจความ โดยใชสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนระดับชั้นมั ธยม
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา ศึกษาปที่ 2 อยูในเกณฑต่ำ
ปที่ 2
ผูวิจัย : นางสาวนิศารัตน
พันธโสรี
17 การพั ฒ นาผลสั มฤทธิ ์ ท าง
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึ ก ษาป ท ี ่ 1 ด า นการอ า น
จั บใจความ ด ว ยวิ ธ ี ก ารจั ด
การเรียนรูแบบ SQ4R
ผูวิจัย : นางสาวสุวนันท
ถนอมดำรงศักดิ์

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน ของ
นักเรียน โดยใชแบบฝกพัฒนา
ทักษะการอานจับใจความ พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถดานหลักการใช
ภาษาไทย เรื่อง วลี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/13 โดย
ใชกลุมรวมมือแบบ STAD ที่มี
ประสิทธิภาพ รอยละ 43.80/
79.74 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชสื่อมัลติมีเดีย พบวา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทักษะการอานจับใจความดีขึ้น
รอยละ 80.89
ผลสั ม ฤทธิ ์ ทางการเรี ย น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
ด า นการอ า นจั บ ใจความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด านการอ านจั บใจความ ด วย
ปที่ 1 อยูในเกณฑต่ำ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ SQ4R
พบวา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
18 การศึ กษาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียน วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง มุมในวงกลม โดยใช
สื่อประสม
ผูวิจัย : นางสาวสมใจ
จันทรังษี

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา คณิตศาสตร เรื่อง มุม
ในวงกลม โดยใชวิธีการสอน
แบบปกติมีประสิทธิภาพต่ำ
กวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรีย น
ไมสนใจเรียน ทำแบบฝกหัด
ไมได
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง
อัตราสวน โดยวิธีสอนแบบปกติ
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนไมสามารถ
แกปญหาของโพลยา ไมสามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง ตาม
เวลาที่กำหนด

ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา
คณิตศาสตร เรื่อง มุมในวงกลม
โดยใชสื่อประสมหลังเรียนสูงกว า
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกระตือ
รือรน สนใจเรียน ทำกิจกรรม
จากแบบฝกหัดไดถูกตอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
โดยใช ช ุ ดแบบฝ กทั กษะการคิ ด
วิเคราะหโจทยกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ต ิ ที่ระดับ .05 นักเรียนมี
ความเขาใจ เรียนรูไดเร็ว สามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตองตามเวลา
ที่กำหนด
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเสนและเมทริกซ โดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนเขาใจ
ตั้งใจ เรียนรูเร็ว สามารทำแบบ
ทดสอบไดถูกตองในเวลาที่กำหนด

19 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ทาง
การเรี ยน วิชา คณิ ตศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง อัตราสวน โดย
ใชชุดฝกทักษะการคิดวิเคราะห
โจทย ป  ญหากั บกระบวนการ
แก ป  ญหาของโพลยา ของ
นักเรียนชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่
1/1
ผูวิจัย : นางสาวพรปวีร
ศรียะพันธ
20 รายงานการใชเอกสารประกอบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา
การเรียนการสอน เรื่อง ระบบ คณิตศาสตร เรื่อง ระบบสมการ
สมการเชิงเสนและเมทริกซ เชิงเสนและเมทริกซ โดยใช
วิธีการสอนแบบปกติ นักเรียนมี
ผูวิจัย : นางสาวตวงพร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวา
พุมเสนาะ
เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนไมเขาใจ
ไมตั้งใจ เรียนรูชา ไมสามารถ
ทำแบบทดสอบได ถ ู ก ต อ ง
ในเวลาที่กำหนด
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
21 การพั ฒ นาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรี ยน โดยใช ช ุ ดแบบฝ ก
ทักษะการคิดวิเคราะหโจทย
กั บ กระบวนการแก ป  ญ หา
ของโพลยา เรื่ อง อั ตราส วน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/5
ผูวิจัย : นางปาณีต บุญเหลือง
22 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน รายวิชา คณิตศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง ความนาจะเปน
โดยใชแบบฝกทักษะ
ผูวิจัย : นางสาวฉัตรวิไล
เปยมทอง

23 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรี ยน โดยจั ดการเรี ยน
การสอนแบบกลุ มเพื่อนชวย
เพื่อน เรื่อง ความนาจะเป น
รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/2
ผูวิจัย : นายสากล คำทุม

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน โดย
วิธ ีสอนแบบปกติ มี ประสิทธิ ภาพ
ต่ ำ กวาเกณฑที่ ตั ้ งไว นักเรี ยน
ไมสามารถแกปญหาของโพลยา
ไม สามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตองตามเวลาที่กำหนด

การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน วิชา คณิตศาสตร เรื่อง
อั ตราส วน โดยใช ช ุ ดแบบฝ ก
ทักษะการคิ ดวิ เคราะห โ จทย
กั บ กระบวนการแก ป  ญ หา
ของโพลยา หลั งเรียนสู งกว า
กอนเรี ยน อยางมีน ัย สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง ความนา
จะเปน โดยไมใชแบบฝกทักษะมี
ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
นักเรียนไมเขาใจโจทยแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ไมสามารถทำ
แบบทดสอบไดถูกตองตามเวลา
ที่กำหนด
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่อง
ความนาจะเปน มีประสิทธิภาพ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียนขาด
ทักษะทางการคิด ทำแบบฝกหัด
ไมได

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน ราย
วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง
ความนาจะเปน โดยใชแบบฝก
ทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อย างมี น ั ยสำคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 นักเรียนเรียนรูไดเร็ว
สามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตองตามเวลาที่กำหนด
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิชา คณิตศาสตร พ ื ้ นฐาน
เรื ่อง ความน าจะเปน โดยจั ด
การเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 นั กเรียนมี ท ั กษะ
สามารถทำแบบฝกหัดไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
24 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน
เรื่อง เซต ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4/6
ผูวิจัย : นางสาวนริสา
สมราชา

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง เซต
มีประสิทธิภาพต่ำ กวา เกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียน ไมเขาใจโจทย
แก ป  ญหาทางคณิ ตศาสตร
ไมสามารถทำแบบทดสอบ
ไดถูกตองตามเวลาที่กำหนด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง เซต
โดยใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห
โจทยกับกระบวนการแกป  ญหา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ระดั บ .05
นักเรียนมีความเขาใจ เรียนรูไดเร็ว
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง
ตามเวลาที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
วิชา คณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และ
ความตอเนื่องของฟงกช ั่น โดยใช
เอกสารแนะแนวทางแบบฝกทักษะ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นั ยสำคั ญทางสถิ ต ิท ี ่ ระดับ .05
นั ก เรี ย นเกิ ดทั กษะ สามารถทำ
แบบฝกหัดไดถูกตอง
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ย น วิ ชา
คณิตศาสตร เรื่อง สถิติ โดยใช
เอกสารประกอบการเรียน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคั ญ
ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ระดั บ .05 นั กเรี ย น
มีความพึงพอใจ เขาใจ เรียนรูเร็ว

25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร
เรื่อง ลิมิต และความตอเนื่อง
ของฟงกชั่น โดยใชเอกสาร
แนะแนวทางแบบฝกทัก ษะ
และวิธีการสอนแบบปกติ
ผูวิจัย : นางถิรนันท ภูถอดใจ

ผลสั มฤทธิ ์ทางการเรี ยน วิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และ
ความตอเนื่องของฟงกชั่น มี
ประสิทธิภาพต่ำกวา เกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนขาดทั กษะ
ทาง การคิดทำแบบฝกหัดไมได

26 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียนโดยใชเอกสารประกอบ
การเรียน คณิ ตศาสตร เรื ่ อง
สถิติ ของนั กเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/4
ผูวิจัย : นายสมบุญ กาเมือง

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร เรื่อง สถิติ ของ
นักเรียน มีประสิทธิภาพต่ำกวา
เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนขาด
ทั ก ษะทางการคิ ด ทำแบบ
ฝกหัดไมได
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
27 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน รายวิชา คณิตศาสตร
เรื่อง การหาผลบวกของเมทริกซ
โดยใชบทเรียนสำเร็จรูป
ผูวิจัย : นางสาวพัชรี
สุขสำราญ

28 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียน โดยใชชุดฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหโจทยปญหา
รวมกับกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา เรื่อง การแจกแจง
ทวินาม รหัสวิชา ค33202
รายวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/7
ผูวิจัย : นางสาววรารัตน
แสงสุข
29 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียน รายวิชา คณิตศาสตร
เรื ่อง สถิติ โดยใช ร ู ป แบบ
การสอนซิปปา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/11
ผูวิจัย : นางสาวมณีนุช
คำเพียร

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ราย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิชา คณิตศาสตร เรื่อง การหา คณิตศาสตร เรื่อง การหาผลบวก
ผลบวกของเมทริกซ โดยวิธี ของเมทริ ก ซ โดยใช บ ทเรี ย น
สอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพ สำเร็จรูปหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ไม สามารถตอบข อซั กถามได .01 นักเรียนสามารถตอบขอซักถาม
และเมื่อตรวจการบาน นักเรียน และสามารถทำกิจกรรมในบทเรียน
ทำผิด คิดเปนรอยละ 40
สำเร็จรูปไดอยางถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรเพิ่มเติม โดยวิธี วิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติ ม เรื่อง
สอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพ การแจกแจงทวินาม โดยใชชุดแบบ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน ฝ กทั กษะการคิ ดวิ เคราะห โจทย
ไมสามารถแกปญหาของโพลยา ปญหารวมกับกระบวนการแกปญหา
ไมสามารถทำแบบทดสอบ ของโพลยา หลั งเรียนสู งกว าก อน
ไดถูกตองตามเวลาที่กำหนด เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนมีความเขาใจ
สามารถทำแบบทดสอบไดถู กต อง
ตามเวลาที่กำหนด
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิชา คณิตศาสตร เรื่อง
สถิติ มีประสิทธิภาพต่ำกวา
เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนขาด
ทั กษะทางการคิ ด ทำแบบ
ฝกหัดไมได

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง สถิติ โดยใช
รูปแบบการสอนซิปปา หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
30 การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง การใหเหตุผล
โดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/1
ผูวิจัย : นายมนเฑียร
บุญประเสริฐ

31 การพั ฒ นาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียน โดยจัดการเรีย น
การสอนแบบกลุมเพื่อนชวย
เพื่อน เรื่อง ความนาจะเปน
รหั สวิ ชา ค32202 รายวิ ชา
คณิ ตศาสตร เ พิ ่ ม เติ ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/1
ผูวิจัย : นายพัฒนพงษ
ลิ้มชวลิต

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิ ตศาสตร พ ื ้ นฐาน เรื ่ อ ง
การใหเหตุผล โดยใชวิธีสอน
แบบปกติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน
ไมสามารถทำแบบฝกหัดได

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน เรื่อง การให
เหตุ ผล โดยใช บ ทเรี ย นแบบ
โปรแกรมหลั ง เรี ย นสู ง กว า
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิ ต ิท ี ่ร ะดั บ .01 และนักเรียน
มีความสุข เรียนรูเร็ว สามารถทำ
แบบฝกหัดไดถูกตอง สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเอง จนเกิด
ทักษะ สามารถทำแบบฝกหัดได
ถูกตอง
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น ราย
วิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม เรื่อง
ความนาจะเปน โดยจัดการเรียน
การสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นักเรียนสามารถแลกเปลี ่ ยน
เรียนรูกันเองจนมีทักษะ สามารถ
ทำแบบฝกหัดไดถูกตอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ราย
วิ ช า คณิ ต ศาสตร เ พิ ่ ม เติ ม
เรื ่ อ ง ความน า จะเป น มี
ประสิ ทธิ ภาพต่ ำกว าเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนขาดทั ก ษะ
ทางการคิ ด ทำแบบฝ ก หั ด
ไมได
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
32 การศึ ก ษาการใช เ อกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
วิชา คณิตศาสตรเพิ่ มเติม
เรื่อง การตัดกรวย
ผูวิจัย : นางสาวนพรัตน
สงวนทรัพย

33 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสุข ของนักเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน
เรื่อง ความคลายโดยใชสื่อ
ประสม
ผูวิจัย : นางสาวธิดารัตน
ตาปราบ
34 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ทาง
การเรียนโดยใชเอกสารประกอบ
การเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง
อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ต ิ ของ
นักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่
3/6
ผูวิจัย : นางสาวลฎาภา
รอไธสง

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิช า คณิต ศาสตร เ พิ ่ ม เติ ม
เรื่อง การตัดกรวย โดยการสอน
แบบปกติ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน
ไมตั้งใจ ไมเขาใจ เรียนรูชา
ไมสามารถทำแบบทดสอบ
ไดถูกตอง

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
คณิ ตศาสตร เ พิ ่ ม เติ ม เรื ่ อ ง
การตั ด กรวย โดยใช เ อกสาร
ประกอบการเรียน การสอนหลั ง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นั กเรี ยนมี ความพึ งพอใจ เข าใจ
เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ
ไดถูกตอง
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนและ
ความสุ ข ของนั ก เรี ย น เรื ่ อ ง
ความคลาย รายวิชา คณิตศาสตร
พื้นฐาน โดยใชสื่อประสมประกอบ
การสอนหลั งเรี ยนสู งกว าก อน
เรี ยนอยางมี นั ยสำคั ญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 นักเรี ยนมี ความสุข
มีความเขาใจ เรียนรูไดเร็ว และ
มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
คณิ ตศาสตร เรื ่ อง อั ตราส วน
ตรีโกณมิติ โดยใชเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิ ต ิ ท ี ่ ระดั บ .05 นั กเรี ยนมี
ความพึงพอใจ เขาใจ เรียนรูเร็ว
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน และ
ความสุ ขของนั กเรี ยน เรื ่ อง
ความคลาย รายวิชา คณิตศาสตร
พื้ นฐาน โดยวิ ธ ี การสอนแบบ
ปกติ มี ประสิ ทธิภ าพต่ ำกว า
เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนเรียนชา
ไมเขาใจบทเรียน และมีเจตคติ
ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิช า
คณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ มีประสิทธิภาพต่ำ
กวา เกณฑที่ตั้งไว นักเรียน
ขาดทักษะทางการคิด ทำแบบ
ฝกหัดไมได
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
35 การพ ั ฒนาผลส ั มฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชชุดฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหโจทย
ปญหารวมกับกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เรื่อง
การแจกแจงทวินาม รหัส
วิชา ค33202 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6
ผูวิจัย : นายเลิศจักขณ
อัครเดชเวชวานิช
36 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียน วิชา คณิตศาสตร
เสริมทักษะ เรื่อง แคลคูลัส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5 โดย
ใชวิธีการสอนแลวสอบ
ผูวิจัย : นางสาวรัตนา
สารชาติ
37 การแกปญหาการไมสงงาน
โดยใชการเสริมแรงทางบวก
และหองเรียนออนไลน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3/4 ในรายวิชา คณิตศาสตร
พื้นฐาน
ผูวิจัย : นางสาวภัณฑิรา
หมั่นเหมาะ

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิช า คณิ ต ศาสตร เ พิ ่ ม เติ ม
เรื่ อง การแจกแจงทวิ น าม
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนขาดทัก ษะ
ทางการคิ ด ทำแบบฝ กหัด
ไมได

การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรี ย น วิ ช า คณิ ตศาสตร
เพิ่มเติม เรื่อง การแจกแจงทวินาม
โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะหโจทยกับกระบวนการ
แก ป  ญ หาหลั ง เรี ย นสู ง กว า
ก อ นเรี ย น อย า งมี น ั ย สำคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง
ตามเวลาที่กำหนด
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
คณิตศาสตรเสริมทักษะ เรื่อง
แคลคูลัส โดยใชวิธีการสอนแลว
สอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นักเรียนเกิดทักษะ สามารถ
ทำแบบฝกหัดไดถูกตอง
พฤติ กรรมการส งงาน/การบ าน
ตามกำหนด ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3/4 สูงขึ้น อย างมี
นั ยสำคั ญทางสถิต ิ ที ่ ระดั บ .05
นั ก เรี ย นมี ความเขาใจ เรี ยนรู
ไดเร็ว สามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตองตามเวลาที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตรเสริมทักษะ เรื่อง
แคลคู ล ั ส มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน
ขาดทั กษะการคิ ด ทำแบบ
ฝกหัดไมได
พฤติ ก รรมการไม ส  ง งาน/
การบ า นตามกำหนด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่
3/4 อยู  ในเกณฑ ต ่ ำ สาเหตุ
ของการไมส  งงาน/ การบาน
ตามกำหนด คือ การใหการบาน
มากเกินไป รองลงมาเวลานอย
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
38 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ดาวเคราะห
วงใน และดาวเคราะหวงนอก
วิชา วิ ทยาศาสตร กายภาพ
ชีวภาพ โดยใชแบบจำลอง
กับการสอนปกติ
ผูวิจัย : นางสาวปณฑิตา
นอยผาติ
39 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา ชีว วิทยา
เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง
โดยใชชุดการฝกกับการสอน
ปกติ
ผูวิจัย : นางสาวบรรจงลักษณ
แจมพุม
40 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิชา เคมี เรื่อ ง พันธะเคมี
โดยการจั ดการเรี ยนรู  แบบ
สื บเสาะหาความรู  สำหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัย : นางสาวจีราพร
แววสงา

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ดาวเคราะหวงในและดาวเคราะห
วงนอก วิชา วิทยาศาสตกายภาพ
ชี วภาพ โดยใช การสอนแบบ
ปกติ มี ประสิ ทธิ ภาพต่ ำกว า
เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนไมเขาใจ
เนื้อหา ไมสามารถสรุปอธิบาย
ตำแหน งของดาวเคราะห ไ ด
ถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา
ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห
ดวยแสง โดยใชการสอนแบบ
ปกติ ม ี ประสิ ทธิ ภาพต่ ำ กว า
เกณฑที่ตั้งไว นักเรียนเรียนรูชา
ไมสามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตอง
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา เคมี เรื่อง พันธะเคมี มี
ประสิ ทธิ ภาพต่ ำ กว า เกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนไมสามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิช า
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เรื่อง
ดาวเคราะหวงในและดาวเคราะห
วงนอก โดยใชแบบจำลองหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
สามารถอธิ บ ายตำแหน ง ของ
ดาวเคราะหได และทำแบบทดสอบ
ไดเพิ่มขึ้น
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห
ด ว ยแสง โดยใช ช ุ ด การฝ ก
หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ .05 นัก เรีย นสนใจตั้งใจ
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น วิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี โดยการจั ด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
จนมีทักษะ สามารถทำแบบฝกหัด
ไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
41 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
ชวยสอน CAI
ผูวิจัย : นายอำนาจ นิลกลัด
42 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร
เรื่ อง การเจริ ญเติ บโตของ
สั ต ว โดยใช ช ุ ดการฝ กกั บ
แบบปกติ

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง
ระบบนิเวศ โดยไมใชบทเรียน
คอมพิ วเตอร ช  ว ยสอน CAI
มีประสิทธิภาพ ต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนไมตั้งใจ ไม
สนใจ เรียนรูชา ทำแบบทดสอบ
ไมถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การเจริ ญ
เติบโตของสัตว โดยใชการสอน
แบบปกติ มี ประสิทธิ ภาพต่ ำ
กว าเกณฑ ที ่ ต ั้ งไว นักเรียน
เรียนรูชา ไมสามารถทำแบบ
ทดสอบไดถูกตอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ
โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิว เตอร
ชวยสอน CAI หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสนใจ
เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบ
ทดสอบไดถูกตอง
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
วิ ทยาศาสตร โดยใช ช ุ ดการฝ ก
เรื่อง การเจริญเติบโตของสัตว
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนสนใจ ตั้งใจ สามารถทำ
แบบทดสอบไดถูกตอง

ผูวิจ ัย : นางสาวสุภัทราภรณ
เบ็ญจวรรณ
43 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ช วยสอน วิ ชา เคมี โดยเน น เคมี โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
ผูเรียนเปนสำคัญ เรื่อง ไฟฟา เรื่อง ไฟฟาเคมี โดยวิธ ีสอน
เคมี
แบบปกติ มีประสิทธิภาพต่ำ
กวาเกณฑ ที่ตั้งไว นักเรียน
ผูวิจัย : นายทยากร
ทำแบบฝก หั ด หลั ง เรีย นไม
สุขขวัญ
ถู กต อง และไม เข าใจเนื ้อหา
ที่เรียน

ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น วิช า
เคมี โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
เรื่อง ไฟฟาเคมี โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ระดั บ .01 นั กเรี ยน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
44 การศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา ฟสิกส
เรื่อง ปรากฏการณดอปเปอร
โดยใช ช ุ ดการฝ ก ทั ก ษะ
การแกปญหาโจทย
ผูวิจัย : นายณัฐพล
สิทธิกุล
45 การพั ฒ นาผลสั มฤทธิ ์ ท าง
การเรียน เรื่อง แรงในธรรมชาติ
เมื่อจัดการเรียนรูแบบการสราง
องค ค วามรู  การถ า ยทอด
องคความรู การพัฒนาองค
ความรูใหม สูปญญาภิวัตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5
ผู  ว ิ จ ั ย : นางสาวสุ ก ั ญ ญา
คามวัลย
46 ผลการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเกมมิฟเคชัน เรื่อ ง
สมดุลกล สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัย : นพรัตน
สุนทรชีระวิทย

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา
ฟ ส ิ กส เรื ่ อง ปรากฏการณ
ดอปเปอร โดยวิธีสอนปกติจาก
หนังสือเรียนมีประสิทธิภาพต่ำ
กวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียนไม
สามารถอธิ บายปรากฎการณ
ดอปเปอร ได สรุ ปผั งความคิด
ไมได อธิบายปญหาโจทยไมได
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ฟสิกส เรื่อง แรงในธรรมชาติ
โดยใช ก ารสอนแบบปกติ
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
เกิ ดจากนั ก เรี ย นแกป  ญหา
โจทยไมได

ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิช า
ฟ ส ิ ก ส เรื่ อ ง ปรากฏการณ
ดอปเปอร โดยใชชุดการฝกทักษะ
การแก ป  ญหาโจทย หลั งเรี ย น
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา ฟสิกส เรื่อง สมดุลกล
โดยใชก ารสอนแบบปกติ มี
ประสิทธิภาพต่ำกวา เกณฑ
ที่ ต ั ้ งไว เกิดจากนักเรี ยนแก
ปญหาโจทยไมได

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
ฟสิกส เรื่อง สมดุลกล โดยใช
เกมมิฟเคชัน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .05 นั ก เรี ย นมี
ความพึงพอใจ สามารถทำแบบ
ฝกและแบบทดสอบไดถูกตอง

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
ฟส ิกส เรื่อ ง แรงในธรรมชาติ
จั ด การเรี ย นรู แ บบการสร า ง
องค ค วามรู  การถ า ยทอด
การพั ฒ นาองค ความรู  ใ หม สู
ปญญาภิวัตนหลังเรียนสูงกวา
ก อ นเรี ย น อย า งมี น ั ย สำคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นัก เรียน
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
47 การพัฒ นาการใชกิจ กรรม
การเรียนรูเชิงรุกบูรณาการ
เทคโนโลยี เรื่อง สารพันธุกรรม
รายวิชา ว33245 ชีววิทยา 5
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6
ผูวิจัย : นางสาวสุภาพร
รักดวง
48 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร
เรื ่ อ ง คาน โดยใช บ ทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร ช  ว ยสอน CAI
กับแบบปกติ
ผูวิจัย : นายไชยจิตร
ศรีมุล
49 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดวยชุด
กิ จกรรมโดยใช เกม Quiziz
เรื่อง บรรยากาศ อุณหภูมิ
ความดั นและลม รหั สวิ ชา
ว21102 วิชา วิทยาศาสตร 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1/4
ผูวิจัย : นางสาวชลธิชา
ศรีเอี่ยม

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา 5 เรื่อง สารพันธุกรรม
โดยใช การสอนแบบปกติ มี
ประสิ ทธิ ภาพต่ ำ กว า เกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนไมสามารถทำ
แบบทดสอบไดถูกตอง

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
ชีววิทยา 5 เรื่อง สารพันธุกรรม
โดยใชกิ จกรรมการเรียนรูเชิงรุก
บูรณาการเทคโนโลยี หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
สนใจ และตั้งใจ สามารถทำแบบ
ทดสอบไดถูกตอง
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา
วิทยาศาสตร เรื ่อง คาน โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
CAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ .05 นักเรียนมีความสนใจ
เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ
ไดถูกตอง
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร 2 เรื่อง บรรยากาศ
อุณหภูมิ ความดันและลม โดยใช
ชุดกิจกรรมเกม Quiziz หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
สามารถทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง คาน
โดยไมใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน CAI มีประสิทธิภาพ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน
ไมตั้งใจ ไมสนใจ เรีย นรูชา
ทำแบบทดสอบไมถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร 2 เรื่อง บรรยากาศ
อุณหภูมิ ความดันและลม มี
ประสิ ทธิ ภาพต่ ำ กว า เกณฑ
ที ่ ต ั ้ งไว นั ก เรี ย นไม สามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
50 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทาง
การเรี ย นโดยใช บ ทเรี ยน
สำเร็จรูป เรื่อง โครงสราง
และหนาที่ของเซลล รายวิชา
วิทยาศาสตร 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5
ผูวิจัย : นางสาวกฤษณา
นอยอามาตย
51 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา
เรื ่อง ระบบประสาท โดยใช
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร มั ลติ
มีเดียกับการสอนตามคูมือ
ครู สสวท.
ผูวิจัย : นายธิติณฐั
แกวบุญเรือง
52 การพัฒนาการเรียนรู วิชา เคมี
เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง
โดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5
ผูวิจัย : นางสาวพรพิมล
ภูสีไม

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร 1 เรื่อง โครงสราง
และหนาที่ของเซลล ของนักเรียน
มี ประสิทธิ ภาพต่ ำ กว า เกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนรอยละ 50 ตอบ
คำถามไม ถ ู กต อง และทำแบบ
ฝกหัดหลังเรียนไมได

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
วิทยาศาสตร 1 เรื่อง โครงสราง
และหน า ที ่ ข องเซลล โดยใช
บทเรียนสำเร็จรูปหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสนใจ
ตั้งใจ สามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตอง
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท โดย
ใช บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ม ั ลติ
มีเดีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอสื่อนวัตกรรมที่ครูจัดทำขึ้น
สามารถเรียนรู ทำใหเขาใจไดงาย
และทำแบบฝกหัดไดถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิช า
เคมี เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง
โดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ วเตอร
ชวยสอน CAI หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสนใจ
เรียนรูเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ
ไดถูกตอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท
โดยใชวิธีสอนตามแบบคูมือครู
มี ประสิ ทธิ ภาพต่ ำกว าเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนรอยละ 50 ตอบ
คำถามไม ถ ู กต อง และทำแบบ
ฝกหัดหลังเรียนไมได

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เคมี เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง
โดยไมใชสื่อคอมพิวเตอรช  ว ย
สอน(CAI) มีประสิทธิภาพต่ำ
กว า เกณฑ ท ี ่ ต ั ้ ง ไว นั กเรี ย น
ไมตั้งใจ ไมสนใจ และเรียนรูช า
ทำแบบทดสอบไมถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
53 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน วิชาเคมี เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร โดยใช
โปรแกรมออเธอะแวร 6.0
ผูวิจัย : นางเมธาวี
สุขขวัญ
54 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ์ ทาง
การเรียน วิชา เคมี เรื่อง สาร
ประกอบของคารบอนโดยใช
แบบฝกกับแบบปกติ
ผูวิจัย : นายพงศกร
นาคไทย
55 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ท าง
การเรียน ดวยวิธีการสอนโดย
ใชการทดลอง เรื่อง การไทเทรต
กรดเบสโดยใช อินดิเคเตอร
รหั สวิ ชา ว23230 รายวิ ชา
เสริมอัจฉริยภาพเคมี 6 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่
3/1
ผูวิจัย : นางสาวจิดาภา
น้ำแกว

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี
เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดย
ไมใชโปรแกรมออเธอะแวร 6.0
มีประสิทธิภาพต่ ำ กว า เกณฑ
นักเรียนมีฤติกรรมขณะเรียน
ไมสนใจ ไมสงการบาน คัดลอก
การบ าน และทำแบบทดสอบ
หลังเรียนต่ำกวาเกณฑ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เคมี เรื่อง สารประกอบของ
คารบอนโดยใชการสอนแบบ
ปกติ ม ี ประสิ ทธิ ภาพต่ ำกว า
เกณฑที่ตั้งไว เกิดจากนักเรียน
แกปญหาโจทยไมได ขาดทักษะ
การทำซ้ำจนเกิดความชำนาญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เสริมอัจฉริยภาพเคมี 6 เรื่อง
การไทเทรตกรดเบสโดยใช
อินดิเคเตอร โดยใชการสอน
แบบปกติมีประสิทธิภาพต่ำ
กวา เกณฑที่ตั้ง ไว เกิดจาก
นักเรียนขาดทักษะการทดลอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี
เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช
โปรแกรมออเธอะแวร 6.0 หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ต ิ ที ่ ระดั บ .05 นักเรี ย น
มีความกระตือรือรน เขาใจ เรียนรู
ไดเร็ว สามารถทำแบบทดสอบ
ดวยตนเองและถูกตองเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี
เรื่อง สารประกอบของคารบอน
โดยใชแบบฝกหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สามารถทำแบบฝก
แบบทดสอบไดถูกตอง นักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เสริม
อัจฉริยภาพเคมี 6 เรื่อง การไทเทรต
กรดเบสโดยใชอินดิเคเตอร ดวย
วิธ ี ก ารสอนโดยใช ก ารทดลอง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นั ยสำคั ญทางสถิ ต ิที ่ระดั บ .05
นักเรียนมีความพึงพอใจ สามารถ
ทำการทดลองไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
56 การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบ
ฝกทักษะ เรื่อง การเคลื่อนที่
และแรง ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6

กอนใชกระบวนการวิจัย

57 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ท าง
การเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร
กายภาพ (เคมี ) รหั ส วิ ช า
ว30102 เรื ่ อง สั ญ ลั ก ษณ
นิ วเคลียรข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4/13 โดย
รู ปแบบการสอนแบบ CIPPA
Model
ผูวิจัย : นายฐาปกรณ
ศรียะนัย
58 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ท าง
การเรียน เรื่อง การสลายสาร
อาหารระดั บเซลล สำหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชสื่อการสอนประกอบ
การจัดการเรียนรู
ผูวิจัย : นางสาวพรรวินท
บุญมีพิพิธ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ราย
วิ ชา วิ ทยาศาสตรกายภาพ
(เคมี) เรื่อง สัญลักษณนิวเคลียร
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนไมสามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ
เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง
โดยใชก ารสอนแบบปกติ มี
ประสิทธิภาพต่ำ กวา เกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนขาดทั ก ษะ
ผูวิจัย : นายทิวากร แกนษา กระบวนการทางวิทยาศาสตร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การสลายสารอาหารระดับเซลล
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว นักเรียนไมสามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการ วิชา วิทยาศาสตร
กายภาพชีวภาพ เรื่อง การเคลื่อนที่
และแรง โดยใช แ บบฝ ก ทั ก ษะ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นั ยสำคั ญทางสถิ ต ิท ี ่ ระดับ .05
นักเรียนมีความพึงพอใจ สามารถ
ทำแบบฝ กและแบบทดสอบได
ถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิ ทยาศาสตร ก ายภาพ (เคมี )
เรื่อง สัญลักษณนิวเคลียร โดยใช
รู ป แบบการสอนแบบ CIPPA
Model หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ
.05 นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู จนมี ทั กษะ สามารถทำ
แบบฝกหัดไดถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การสลายสารอาหารระดั บเซลล
โดยใชสื่อการสอนประกอบการจั ด
การเรียนรูของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะ
สามารถทำแบบ ฝกหัดไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
59 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ทาง
การเรี ย น เรื ่ อ ง การแยก
ส วนประกอบและการย อย
ป ญหา ด วยกิ จ กรรมเสริ ม
ทั กษะกระบวนการคิ ดเชิ ง
คำนวณ รหั สวิ ชา ว30105
รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/4
ผูว ิจัย : นางสาวลัดดาวัลย
พิพิธกุล
60 รายงานการใช ก ิ จ กรรม
การเรียนรู แ บบผสมผสาน
ที่มีตอการแกโจทยป ญ หา
การเขี ย นโปรแกรม เรื ่ อ ง
การรับและแสดงขอมูล วิชา
การเขียนโปรแกรม 2 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
6/9
ผูวิจัย : นางสาวพรเพ็ญ
ตติยสกุลเลิศ

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การแยกส ว นประกอบและ
การยอยปญหาของนักเรียน
ชั ้ นมัธยมศึ กษาป ที ่ 4/4 มี
ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง
การแยกส ว นประกอบและ
การยอยปญหา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/4 มีคะแนน
พัฒนาการสูงขึ้น และมีทักษะ
กระบวนการคิดเชิงคำนวณอยูใน
ระดับดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การเรียนรูแบบผสมผสานที่
มี ต  อ การแก โ จทย ป  ญ หา
การเขี ย นโปรแกรม เรื ่ อ ง
การรั บ และแสดงข อ มู ล มี
ประสิ ท ธิ ภาพต่ ำกว าเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นใน
การเรียนรูแบบผสมผสานที่มี
ตอการแกโจทยป ญหาการเขียน
โปรแกรม เรื่อง การรับและแสดง
ขอมูล มีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

151
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
61 ราย งาน กา รพั ฒนาผล
สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิ ชา
การออกแบบเว็บเพจ 4 โดย
ใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
ผานเว็บไซตดวย google sites
เรื่อง การแทรกรูปภาพและ
มัลติมีเดีย ชั้นมัธยมศึกษาปที่
6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2562
ผูวิจัย : นางยุภาพร
บุษยเหม
62 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ด วยกิ จกรรม
เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาการขอมูล เรื่อง วิทยาการ
ข อ มู ล รหั ส วิ ช า ว30106
รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา
ปที่ 5/3
ผูวิจัย : วาที่ ร.ต. มหาดไทย
บุษยเหม

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชาการออกแบบเว็บเพจ 4
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรผาน
เว็บ ไซตดวย google sites
เรื่อง การแทรกรูปภาพและ
มัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพต่ำ
กวาเกณฑที่ตั้งไว

ผลสั ม ฤทธิ ์ ทางการเรี ย น วิ ช า
การออกแบบเว็บเพจ 4 ใชบทเรียน
คอมพิ วเตอร ผ  านเว็ บไซต ด  ว ย
google sites เรื่อง การแทรกรูปภาพ
และมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และมีคะแนนพัฒนาการ
สูงขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่
5/3 เรื ่ อง วิ ทยาการข อมู ล
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3
เรื่อง วิทยาการขอมูล มีคาเฉลี่ย
สูงขึ้น และมีคะแนนพัฒนาการ
สูงขึ้น

152
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
63 รายงานการใช ว ิ ธ ี ก ารจั ด
การเรียนรูแบบแผนที่ความคิด
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1
เรื่องขอมูลและการประมวลผล
ขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1
ผูวิจัย : นางสาวสุจินดา
คุมตลอด
64 ผลการใชเครื่องมือการสื่ อสาร
ดวย Google Meet และเฟซบุก
ในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู
ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัค
ติ ว ิ ส ต (Social Constructivist)
รายวิ ชา การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 การสร างงาน
นำเสนอดวย Google Site ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผู  ว ิ จ ัย : นางสาวรั ต นมณี
แสงอรุณ

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
การใชว ิ ธ ี การจั ดการเรี ยนรู
แบบแผนที่ความคิด รายวิชา
วิท ยาการคำนวณ 1 เรื ่ อ ง
ขอมูลและการประมวลผล
ขอมูล มีป ระสิทธิภ าพต่ ำ
กวาเกณฑที่ตั้งไว

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบแผนที่ ความคิ ด รายวิ ชา
วิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง ขอมูลและ
การประมวลผลข อมู ล หลั งเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี 3
โดยการใชเครื่องมือการสื่อสาร
ดวย Google Meet และเฟซบุก
มี ประสิทธิภาพต่ ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
การออกแบบและเทคโนโลยี 3
โดยการใชเครื่องมือการสื่อสาร
ดวย Google Meet และเฟซบุก
ในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู
ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรั ค
ติ ว ิ สต (Social Constructivist)
รายวิ ช า การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 การสร า งงาน
นำเสนอดวยGoogle Site ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ .05

153
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
65 รายงานการผลการใชการเรียน ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
การสอนด ว ยตนเองบน โดยใชการเรียนการสอนดวย
อินเทอรเน็ต เรื่อง รูปแบบ ตนเองบนอินเทอรเน็ต เรื่อง
การถายภาพเพื่อการสื่ อสาร รู ป แบบการถ า ยภาพเพื่ อ
สำหรั บนั กเรี ยนชั ้ นมั ธยม การสื่อสาร มีป ระสิทธิ ภ าพ
ศึกษาปที่ 1/9
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
ผูวิจัย : นางสาวลินิน
แสนปลื้ม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 รายงานการศึกษาการสราง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
และพั ฒนาเอกสารประกอบ ระบบเศรษฐกิจและการประยุกต
การเรียน เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
และการประยุ ก ต ป รั ช ญา ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน
ของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ใน อยูในเกณฑต่ำ
การดำเนินชีวิตสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ผูวิจัย : นายชาตรี โพธิ์ดก
67 ผลการจัดการเรียนรูการสอน ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา ภูมิศาสตร เรื่อง ทวีป วิชา ภูมิศาสตร เรื่อง ทวีป
เอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยม เอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1
ศึ กษาป ท ี ่ 1 มี ระดั บผลการ
ผูว ิจ ัย : นางสาวชนกนาถ เรียนต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
สมสอาด

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
การเรียนการสอนดวยตนเอง
บนอินเทอรเน็ต เรื่อง รูปแบบ
การถายภาพเพื่อการสื่ อสาร
มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื ่ อง
ระบบเศรษฐกิจและการประยุกต
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน
หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
ภูม ิศาสตร เรื่อ ง ทวีป เอเชีย
ของนั กเรี ยนของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีระดับผล
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
ระดับผลคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ .05

154
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
หลังใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
68 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิ ชา
ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา สั งคมศึ กษา ของนั กเรี ยนชั้ น สั งคมศึ กษา ของนั กเรี ยนชั้ น
ของนั กเรี ยนชั ้ นมั ธยมศึ กษา มัธยมศึกษาปที่ 1 วิชา ภูมิศาสตร มั ธยมศึ กษาป ท ี ่ 1 เรื ่ อง เวลา
ปที่ 1 วิชา ภูมิศาสตร ดวยวิธี ของนักเรียนอยูในเกณฑต่ำ
แผนที ่ และเครื่ อ งมื อ ทาง
การสอบยอยทุกสัปดาหกับวิธี
ภูมิศาสตร ดวยวิธีทดสอบยอย
ทดสอบเมื่อจบหนวยการเรียน
ทุกสัปดาหกับวิธีทดสอบเมื่อจบ
หน วยการเรี ยนของนั กเรี ยน
ผูวิจัย : นางนิรดา บุญจิตร
ชั ้ นมั ธยมศึ กษาป ท ี่ 1/4 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/13 จำนวน
90 คน พบวา ผลการเรียนของ
นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาป ที่
1/4 ซึ่งมีการทดสอบยอยทุก
สัปดาหโดยรวมอยูในเกณฑ
ดีกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/13 ที่ใชว ิธีทดสอบเมื่ อ
จบหนวยการเรียน
69 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิชาอารยธรรมไทย ของนักเรียน อารยธรรมไทย ของนักเรียน อารยธรรมไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูใน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
ดว ยกิจ กรรมการเรีย นรู โ ดย เกณฑต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว ดวยกิจกรรมการเรียนรู โดย
กระบวนการกลุม
กระบวนการกลุมหลังเรียนสูง
ผูวิจัย : นางใกลรุง สิริมีนนันท
กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

155
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
70 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน เรื่อง ความสำคั ญของ การเรียนในเรื่อง ความสำคัญ
หลั ก ฐานทางประวั ต ิศ าสตร ของหลักฐานทางประวัติศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมผานเกณฑตามจุดประสงค
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การเรียนรู ทั้งนี้อาจเพราะ
ผูวิจัย : นางสาวกิติยวดี
เนื้อหาบทเรียนที่มีจำนวนมาก
อุทรักษ
ประกอบกับการจัดการเรียนรู
ขาดนวัตกรรมที่สงเสริมทักษะ
ในเรื ่ องดั งกล าว จึ งทำให ผล
สั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นอยู  ใ น
เกณฑต่ำ
71 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิชา ประวัติศาสตร ของ รายวิชา ประวัติศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยการจัดการเรียนรูแบบใช มีระดับผลการเรี ย นต่ ำ กวา
คำถาม
เกณฑที่ตั้งไว
ผูวิจัย : นางสาวสุพินิจ
อัตมาตร

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เรื่อง ความสำคัญของ
หลั กฐานทางประวั ต ิ ศาสตร
โดยใช แ บบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะ
อยูในระดับผาน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั กเรี ยน
เรื่อง ความสำคัญของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรห ลังเรี ย น
สูงกวากอนเรียน

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิชา ประวัติศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยการจั ดการเรี ยนรู  แบบ
ใชคำถาม มีระดับผลคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาระดับ
ก อนเรียน อย างมีน ั ยสำคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนสนใจ ตั้งใจ สามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
72 รายงานการใชเอกสารประกอบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียน วิชา ประวัติศาสตร วิชา ประวัติศาสตร ต่ำกวาเกณฑ
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร ที่ตั้งไว
ไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนต น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผูวิจัย : นางสาวธิดารัตน
มีเพียร

73 รายงานการศึ ก ษาการใช แ ละ
พั ฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วิชา พระพุทธศาสนา สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผูวิจัย : นางสาวดวงใจ
เพชรสารพรม

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียน โดยใช
เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไทยสมัยรัตนโกสินทร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สู ง กวากอนเรียนมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุ ทธ ก อนเรี ยนและหลั งเรี ยนของ
ศาสนาของนักเรียน ต่ำกวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสาร
เกณฑที่ตั้งไว
ประกอบการเรี ยน เรื ่อง หลั ก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชา
พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน
ชั้ นมั ธยมศึกษาป ท ี ่ 5 พบวา
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อนเรี ยน
อยางมีน ั ย สำคั ญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ของการศึกษาที่กำหนดไว โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวา ผลสัม ฤทธิ์ทาง
การเรียนกอนเรียน
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่ เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
74 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิชา สังคมศึกษา ของนักเรียน รายวิ ชา สั งคมศึ กษา ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวย นักเรียน มีระดับผลการเรียน
กิจกรรมการสอนในยุคนิวนอมอล ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
ผูวิจัย : นายกฤษฎา สังวรณ

75 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร)
และความสามารถในการคิ ด
อยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวย
กิ จ กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช
เทคนิค 4 MAT
ผูวิจัย : นายพชร สายรัตน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สั ง คมศึ ก ษา (ภู ม ิ ศ าสตร )
และความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผล
การเรียนต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
รายวิช า สังคมศึกษา ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ดวยกิจกรรมการสอน
ในยุคนิวนอมอล มีระดับผล
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สั ง คมศึ ก ษา (ภู ม ิ ศ าสตร )
และความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวย
กิจ กรรมการเรีย นรูโ ดยใช
เทคนิ ค 4 MAT มีระดั บผล
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนสนใจ ตั้งใจ สามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
76 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
ทางการเรียน เรื่อง เหตุการณ ในการเรียนการสอนที่เนน
สำคัญ ทางประวัติศาสตรที่มี เนื้อหาเรื่องราวในตำรามาก
ผลต อ โลกปจ จุบ ั น รายวิช า เกินไปและครูขาดอุปกรณ
ประวัติศาสตรสากล รหัสวิชา การเรียนการสอนที่นาสนใจ
ส32106 ของนักเรียนมัธยมศึกษา จนทำใหมองวาเปนเรื่องยาก
ปท ี ่ 5/5 โดยการจั ดการเรี ยนรู ตอการเรียนและไมสนใจเรียน
ดวยเทคนิคผังมโนทัศน
ในรายวิชาประวัติศาสตร
ผูวิจัย : นางสาวชัชรวี
ธรรมเกษตรศรี
77 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา พระพุทธศาสนา ของนักเรียน วิ ชา พระพุ ทธศาสนา ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
กิจกรรมการเรียนรูแบบร วมมื อ ปที่ 6 มีระดับผลการเรีย น
เทคนิคจิ๊กซอร
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
ผูวิจัย : นายทวีพล
สารินทรานนท

หลังใชกระบวนการวิจัย
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
ผังมโนทัศน เรื่อง เหตุการณ
สำคัญทางประวัติศาสตรที่มี
ผลตอโลกปจจุบัน สำหรับ
นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปที่ 5/5 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิ ชา พระพุ ทธศาสนา ของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่6 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิ คจิ ๊ ก ซอร
มีระดับผลคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
และนั กเรี ย นสนใจ ตั ้ งใจ
สามารถทำแบบทดสอบได
ถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่

เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
78 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
และความสามารถในการคิ ด สั งคมศึ กษา เรื ่ อง กฎหมาย
วิเคราะห เรื่อง กฎหมายอาญา อาญา ของนักเรียนชั้นมัธยม
ด ว ยการสอนโดยใช เ ทคนิ ค ศึ ก ษาป ที ่ 3/5 มีระดั บผล
ศึกษากรณีตัวอยางของนักเรียน การเรียนต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5
ผูวิจัย : นางสาวพิมพชนก
รับรองฤทธิ์อนันต

79 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา สังคมศึกษา 4 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ร ว มมื อ เทคนิ ค จิ ๊ ก ซอร แ ละ
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
ผูวิจัย : นายกันตพงศ
กอนนาค

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย วิชา
สังคมศึกษา 4 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 2
อยูในเกณฑต่ำ

80 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
ดวยวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
รายวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6
ผูวิจัย : นายฐาปนศักดิ์
อภิบาล

ทักษะการคิด วิเคราะหดวย
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
รายวิ ชา พระพุ ทธศาสนา
ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 มี
ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมาย
ดวยการสอนโดยใชเ ทคนิค
ศึกษากรณีตัวอยางของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 มีระดับ
ผลคะแนนเฉลี ่ ยหลั ง เรี ย น
สูงกวาระดับผลคะแนนเฉลี่ย
ก อนเรี ยนอย างมี น ั ย สำคั ญ
ทางสถิ ต ิ ที ่ ระดั บ .05 และ
นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ
ไดถูกตอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา
สั งคมศึ กษา 4 ของนั กเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่ ไดร ั บการสอนด วยเทคนิ ค
จิกซอว (Jigsaw) สูงกวากลุมที่
ไดรับการสอนแบบปกติ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ทักษะการคิด วิเคราะหดวย
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
รายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีทักษะ
การคิ ด วิ เ คราะห ด  ว ยวิ ธี
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว

160
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่

เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
81 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดวิเคราะห การสอน
การสอนเศรษฐศาสตร โดยใช เศรษฐศาสตร ของนักเรียน
Power Point รายวิ ช าสั งคม ชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 3/6 มี
ศึกษา 6 รหัสวิชา ส23104 ของ ประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
นั กเรี ย นชั ้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ที่ตั้งไว
3/6
ผูวิจัย : นางวันดี สมพิทยาธร
82 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
การสอนเศรษฐศาสตร โดยใช
Power Point วิชา สังคมศึกษา 4
รหัสวิชา ส22104 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/5
ผูวิจัย : นางสาวสุภรัศมิ์
สืบกระพันธ

วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย
ทำใบงาน เปนผลทำใหนักเรียน
เกิดความเบื่อหนาย เหมอ ไม
อยากเรียน ไมตั้งใจ ทำให
ผลสั ม ฤทธิ ท างการเรี ย น
คอนขางต่ำ

หลังใชกระบวนการวิจัย
ทักษะการคิดวิเคราะห การสอน
เศรษฐศาสตร โดยใช Power
Point ในการสอนรายวิ ช า
สั ง คมศึ ก ษา 6 รหั ส วิ ช า
ส23104 ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3/6 มีทักษะ
การคิดวิเคราะหเศรษฐศาสตร
ตามเกณฑที่ตั้งไว
ผลส ั มฤทธิ์ ของน ั ก เร ี ยน
หลั ง การใช Power Point
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กวากอนเรียน นักเรียนที่ผาน
เกณฑ ร อยละ 60 แสดงให
เห็ นว าหลั ง การใช แบบฝ ก
ทั กษะการคิ ดวิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตร ในการพั ฒนา
ทักษะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
เรื่อง เศรษฐศาสตรโ ดยใช
Power Point นักเรียนมีทักษะ
การคิ ดวิ เคราะห ตามเกณฑ
ที่ตั้งไว
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
83 การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถทางทั กษะ
การเลี้ ย งลู ก ฟุต บอล โดยใช การเลี ้ ย งลู ก ฟุ ต บอลของ
ตารางเกาชองของนักเรียนชั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษาป ที ่ 4 โรงเรี ย น ปที่ 4 มีประสิทธิภาพต่ำกวา
เทพศิรินทรรมเกลา
เกณฑที่ตั้งไว
ผูวิจัย : นายพรชัย
คงเจริญนิวัติ
84 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะ การพัฒนาทักษะการสงลู กสั้น
การสงลูกสั้นและลูกยาวในกี ฬา และลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน
แบดมิ น ตั น สำหรั บ นั ก เรี ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปที่ 4 มีประสิทธิภาพต่ำกวา
ผูวิจัย : นายสุวิทย
เกณฑที่ตั้งไว
รจนาสันห
85 การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การเรียนรูดวยเทคนิคการตั้ ง ปญหาความรุนแรงในสังคมไทย
คําถามแบบ 5W1H เรื่อง ปญหา ของนั ก เรี ย นชั้นมัธยมศึ กษา
ความรุ น แรงในสั ง คมไทย ปที่ 5 มีระดับผลการเรียนต่ำ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา กวาเกณฑที่ตั้งไว
และพลศึกษาสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผูวิจัย : นางนิสาชล เอกันหา

หลังใชกระบวนการวิจัย
ความสามารถทางทั ก ษะ
การเลี้ยงลูกฟุตบอล โดยใช
ตารางเกาชองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว
การพัฒนาทักษะการสงลูกสั้น
และลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน
โดยใช แบบทดสอบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การตั้งคําถามแบบ 5W1H
เรื ่ อ ง ป ญหาความรุ นแรง
ในสั งคมไทยของนั กเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
ก อนเรี ยน อย างมี น ั ยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
มีความสนใจมากขึ้น สามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
86 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป ในการจัด บทเรียนสำเร็จรูปในการจั ด
การเรียนรู แบบรว มมื อ เรื่ อง การเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง
ความปลอดภัย ในการเดินทาง ความปลอดภัยในการเดินทาง
ทางบก วิชา สุขศึกษา 2 พ31102 ทางบก ของนักเรียนชั้นมัธยม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาปที่ 4 มีระดับผลคะแนน
ปที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เฉลี่ยกอนเรียนต่ำกวาเกณฑ
ผูวิจัย : นางสีวลีฟาตีมา
ที่ตั้งไว
จันทรทอง

87 การศึกษาระดับทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอของนั กเรียนชั้นมั ธยม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา
ผูวิจัย : นายวันชัย ดีเสมอ
88 ผลการจัดการเรียนรูแบบการใช
เกม (Game) ที่มีตอ ความสามารถ
ในการเลนกีฬายืดหยุนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียน
เทพศิรินทรรม เกลา
ผูวิจัย : วาที่รอ ยตรีหญิงสายไหม
เอื้อเฟอ

ความสามารถทางทักษะเซป ก
ตะกร อของนักเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ต่ำกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว

ความสามารถในการเลนกีฬา
ยืดหยุนของนั กเรียน ระดั บ
ชั ้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 1/5 มี
ประสิทธิภาพ ต่ำกวาเกณฑที่
ตั้งไว

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปในการจั ด
การเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง
ความปลอดภัยในการเดิ นทาง
ทางบก ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 มีระดับผลคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาระดับ
ผลคะแนนเฉลี่ย กอ นเรียน
อย างมี น ั ยสำคัญทางสถิ ต ิ ที่
ระดับ.05 และนักเรียนกระตือ
รือรนในการเรียน
ความสามารถทางทักษะเซปก
ตะกร อ และระดั บ ทั ก ษะ
เซป ก ตะกร อ ของนั ก เรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว
ความสามารถในการเลนกีฬา
ยืดหยุนของนักเรียน โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบการใช
เกม (Game) ของนั กเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่ เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
89 ผลการฝกทักษะการยิงประตู ทักษะการยิงประตูแ บบ Lay
แบบ Lay up โดยใช แ บบฝก up กี ฬ าบาสเกตบอล ของ
Lay up กีฬาบาสเกตบอล ของ นักเรียนมีประสิทธิภาพ ต่ำกวา
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
เกณฑที่ตั้งไว

หลังใชกระบวนการวิจัย
ความสามารถทางทักษะการยิ ง
ประตูแบบ Lay up ของนักเรียน
โดยใชแบบฝก Lay up กีฬา
บาสเกตบอล พบวา นักเรียนมี
ทักษะสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว

ผูวิจัย : นางสาววันวิสาข
วงศพยัคฆ
90 ผลการใชแบบฝกพัฒนาทักษะ
การเสิรฟลูกวอลเลยบอลมื อลาง
ของนักเรียนชั้นธยมศึกษาปที่
3/3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา

คะแนนค า เฉลี ่ ยของทั ก ษะ
การเสิรฟลูกวอลเลยบอลมือลาง
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพต่ำ
กวาเกณฑที่ตั้งไว

คะแนนค า เฉลี ่ ย ของทัก ษะ
การเสิรฟลูกวอลเลยบอลมือลาง
หลังทำการฝกมีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนทำการฝก อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผูวิจัย : นายศิรวิทย เชื้อสูง
91 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ใหมีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรีย นระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทรรม เกลา

พฤติกรรมการเรียนใหมีวิ นัย
และความรั บ ผิ ด ชอบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 อยูในเกณฑต่ำ

พฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย
และความรั บ ผิ ด ชอบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สูงขึ้นโดยใชการเสริมแรง
ทางบวก อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ผูวิจัย : นายวุฒิไกร ขันแกว
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
92 คุณสมบัติของครูดนตรี ตาม
ความตองการของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึก ษาปที่ 4 โรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

วิชาดนตรีไทยเปนวิชาที่คอน คุ ณสมบั ต ิ ของครู ดนตรี ตาม
ขางยาก ตองอาศัยการเรียนดวย ความตองการของนักเรี ยนชั้ น
การปฏิบัติจริง ครูดนตรีไทย มัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 4 ดาน คือ
สอนโดยวิธ ี ก ารทํ า ให ด ู เ ป น ด านคุ ณธรรม มีความตองการ
ตัวอยาง แลวใหผูเรียนฝกฝน อยูในระดับมากที่สุด สวนดาน
ทําตามจนสามารถทําไดเหมื อน บุ คลิ กภาพและด านการสอน
ครู เพราะฉะนั้นการสอนวิ ธ ี นี้ มีความตองการอยูในระดับมาก
ผูวิจัย : นางนุชรียพร
จําเปนตองอาศัยแบบอยางที่ และดานวิชาการ มีความตองการ
วิชาเดช
ถูกตองเปนแนวทางในการฝกฝน อยูในระดับปานกลาง
ตองใชเวลามาก ทําใหผูเรียน
เกิดความทอถอย
93 รายงานการพัฒนานักเรียน เพื่อ ความรูดานทฤษฎีของทัศนศิลป 1) การสงเสริมศักยภาพของ
ความเปนเลิศดานศิลปะโดยใช เบื้องตน มีทักษะ มีความสามารถ ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
แบบทั ก ษะแสงเงา สำหรั บ สรางสรรคงานศิลปะของผูเรียน ด านศิ ลปะวาดภาพ มี ผลงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ สรางสรรคไดผลดีขึ้น
ที่ตั้งไว
2) แบบฝ ก ทั ก ษะสามารถ
ผูวิจัย : นายปองพล
เสริมสรางความชำนาญ และ
ทิพยสันเทียะ
ประสบการณ เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาความสามารถของตน
และเปนผูสรางสรรคงานศิลปะ
ที่มีคุณภาพได
3) นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ในการสรางสรรคงานศิลปะวาด
ภาพเขารวมการฝกฝน เพิ่มเติม
ดานเทคนิควิธีการสรางงาน
และวิธีการเขียนภาพแบบตาง ๆ
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ตาราง 4–8 (ตอ)
เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
94 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนเทพศิร ินทร
รมเกลา
ผูวิจัย : นายสันติ วิชาเดช

95 การพัฒนาทักษะการออกแบบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/11 โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา โดยใชแบบฝกทักษะ
เขากับการจัดการเรียนรูแบบ
ศิลปะเปนฐาน (Arts–Based
Learning)
ผูวิจัย : นายศักดิ์ชัย
ชรากาหมุด
96 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ศิลปะ และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยวิธีการสอนแบบบรรยายและ
วิธีสอนแบบปฏิบัติ
ผูวิจัย : นางสาวญาดา
โพธิสาขา

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียน รายวิชา ดนตรีไทย
เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดย
ไมใชบทเรียนคอมพิ ว เตอร
ช ว ยสอน มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว นักเรียน
ไมตั้งใจ เรียนรูชา ทำแบบ
ทดสอบไมถูกตอง

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียน รายวิชา ดนตรีไทย
เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดย
ใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร
ชวยสอน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
สนใจ เรีย นรูเร็ว สามารถ
ทำแบบทดสอบไดถูกตอง
ความสามารถทางทั ก ษะ ความสามารถทางทั ก ษะ
การออกแบบของนั กเรี ย น ออกแบบ โดยใชแบบฝกทักษะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11 เข า กั บ การจั ด การเรี ย นรู
มีประสิทธิภาพ ต่ำกวาเกณฑ แบบศิล ปะเป น ฐาน (Arts–
ที่ตั้งไว
Based Learning) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/11
มีประสิทธิภาพสูงกวา เกณฑ
ที่ตั้งไว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา
ศิลปะ โดยวิธีการสอนแบบ
บรรยายและวิ ธ ี ส อนแบบ
ปฏิบัติ มีประสิทธิภาพต่ำกวา
เกณฑที่ตั้งไว

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิ ชา
ศิ ลปะ โดยวิ ธ ี การสอนแบบ
บรรยายและวิธีสอนแบบปฏิบัติ
คะแนนเฉลี ่ ย หลั งเรี ยนมี ค า
สูงกวากอนเรียน และนักเรียน
มี ความพึ งพอใจต อวิ ธ ี การจั ด
การเรียนรู อยูในระดับมาก

166
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่ เรื่อง/ผูวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
97 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน วิชา ศิลปะ โดยใช
วิ ธ ี ก ารเรี ย นการสอนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 เรื่องการวาดภาพถายทอด
บุคลิกลักษณะของตัวละคร

กอนใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิชา ศิลปะ โดยวิธ ีการเรี ยน
การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 เรื่องการวาดภาพถาย
ทอดบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของ
ตั วละคร หลั งเรี ยนสู งกว า
ผูวิจ ัย : นางสาววณิชวรรณ
กอนเรียน อยางมีนั ยสำคั ญ
รัตนจารุพิทักษ
ทางสถิติที่ระดับ .05
98 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
การเรีย นปฏิบ ัติท า รํา เพลง ปฏิบัติทารำเพลงงามแสงเดือน ปฏิบัติทารำเพลงงามแสงเดือน
งามแสงเดือ น ของนักเรีย น มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ โดยใชว ิธ ีการฝ กสอนแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน หลังเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 โดย ที่ตั้งไว
สูงกวากอนเรียน
ใชวิธีการฝกสอนแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน
ผูวิจัย : นางสาวภคมน
นิธิศวรดา
99 การเปรียบเทียบความรู ทักษะ ความรู ทักษะปฏิบัติและความคิด คะแนนเฉลี่ยดานความรู ทักษะ
ปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค สรางสรรค ทางนาฏศิล ป ข อง ปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค
ทางนาฏศิลปของนักเรียนชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 ทางนาฏศิ ลป โดยใช การจั ด
มัธยมศึกษาปที่ 3/3 ระหวาง มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ การเรี ยนรู แบบโมเดลซิ ปปา
หลังเรียนสูงกวาการเรียนแบบ
การจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา
ปกติ อยางนัยสำคัญทางสถิ ติ
กั บการจั ดการเรี ยนรู  ปกติ
ที่ระดับ .05
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2562
ผูวิจัย : นางวิรัลรุง ไชยเลิศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ศิลปะ เรื่อง การวาดภาพถาย
ทอดบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของตั ว
ละคร โดยวิธีการสอนแบบปกติ
มีคาต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว

หลังใชกระบวนการวิจัย

167
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
100 ผลการจั ดการเรี ยนรู โดยใช ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
ชุดการสอน วิชา ดนตรีสากล วิ ช า ดนตรี ส ากล โดยวิ ธี
รหัสวิชา ศ31101
การสอนแบบบรรยายและ
วิธีสอนแบบปฏิบัติ มีคาต่ำ
ผูวิจัย : นายภัทรพงษ
กวาเกณฑที่ตั้งไว
จิตบรรจง

หลังใชกระบวนการวิจัย

ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น
วิ ชา ดนตรี สากล โดยการจั ด
การเรี ยนรู ด  วยชุ ดการสอน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา
สูงกวากอนเรียน และนักเรียน
มีความพึงพอใจตอวิธีการจัด
การเรียนรู
101 การพัฒนาผลการใชชุดการสอน ทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอร ทักษะการเปาขลุยรีคอรเดอร
ที่มีตอทักษะในการเปาขลุย มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ หลังจากใชชุดการสอน มีคา
รี คอร เดอร รหั สวิ ชา ศ22102 ที่ตั้งไว
สูงกวากอนใชชุดการสอน
ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษา
ปที่ 2
ผูวิจัย : นายสุรเกียรติ สโรบล
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 การแกปญหานักเรียนไมเก็บ ความรับผิดชอบและพฤติกรรม ความรับผิดชอบและพฤติกรรม
อุป กรณในการจัดการเรีย น ของนักเรี ยน ต่ำกวาเกณฑ ของนั กเรี ยนสู งขึ ้ น และให
การสอนใหเปนระเบียบ ของ มาตรฐานที่ตั้งไว
ความรวมมือในการปฏิบัติดีขึ้น
นั กเรี ยนชั ้ นมั ธยมศึ กษาปที่
4/13
ผูวิจัย : นางวัฒนา เหมโยธิน
103 รายงานผลการใชช ุดกิ จกรรม ทักษะการซอมแซมเสื้ อผา ผลการพั ฒนาความสามารถ
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนและความสามารถ การซอมแซมเสื้อผาของนักเรียน
ในการซ อมแซมเสื ้ อผ า ของ ในการซอมแซมเสื้อผ าของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหวางหลังฝกสูงกวากอนฝก
ปที่ 1/6
ปที่ 1/6
ผูวิจัย : นางณิชาภา หอมวิเชียร

168
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
หลังใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 การพั ฒนาทั กษะการทำงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
เปนทีมโดยใชการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบจิ๊กซอว การจัดการเรียนรูแบบจิ๊กซอว
แบบจิ๊กซอวรวมกับสื่อสังคม รวมกับสื่อสังคมออนไลนสำหรับ รวมกับสื่อสังคมออนไลนสำหรับ
ออนไลน สำหรั บ นั กเรียนชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 5
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ผูวิจัย : นางสาวประทิน
ที่ตั้งไว
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ตรีถัน
.05
105 การพัฒนาทักษะชุ ดฝ กทั กษะ การพัฒนาทักษะ วิชางานบัญชี 1 การพัฒนาทักษะ โดยใชช ุดฝก
วิชางานบัญชี 1 เรื่อง การวิเคราะห เรื่อง การวิเคราะหรายการคา ทักษะ วิชา งานบัญชี 1 เรื่อง
รายการคา สำหรับนักเรียนชั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การวิเคราะหรายการคา สำหรับ
มัธยมศึกษาปที่ 6/6
ปที่ 6/6 มีประสิทธิภาพต่ำกวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6
เกณฑที่ตั้งไว
หลั ง เรี ย นสู ง กว าก อนเรี ย น
ผูวิจัย : นางสาวอารียอร
อย างมีน ั ยสำคั ญทางสถิ ต ิ ที่
ขันสาคร
ระดับ .05
106 รายงานการใช ก ิจ กรรมกลุม พฤติกรรมของนักเรียน มีคา พฤติ กรรมของนั ก เรี ย นหลัง
เพื่อพัฒ นาทัก ษะการทำงาน ต่ำกวาเกณฑที่ตั้งไว
การใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนา
รวมกัน รหัสวิชา ง31102 รายวิชา
ทักษะการทำงานรวมกัน ชอบ
การงานอาชีพ 1 (งานธุรกิจ) ของ
ทำงานกลุม สามารถแกป ญหา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9
ไดอยางรวดเร็ว และชวยกัน
จัดหาวัสดุ อุปกรณหรือป จจั ย
ผูวิจัย : นางสาวยุพาภรณ สีวิกะ
ตาง ๆ ที่ใชในการทำงานรวมกัน

169
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 การแกไขปญหาการประดิษฐ ทั ก ษะการประดิ ษ ฐ ด อก
ดอกกุห ลาบตระการ ของ กุหลาบตระการของนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 5/13
5/13 ปการศึกษา 2562
มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ผูวิจัย : นางรัตนาภรณ
ที่ตั้งไว
วชิรญานนท
108 การใช ภ าพแสดงขั ้ น ตอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
การเพาะเมล็ดในภาชนะและ ภาพแสดงขั ้ นตอนการเพาะ
การยายกลาสำหรั บการจั ด เมล็ดในภาชนะและการยาย
การเรียนรู เรื่อง การปฏิบัติ กลาสำหรับการจัดการเรียนรู
การปลูกพืชของนักเรียนชั้น เรื่อง การปฏิบัติการปลูกพืช
มัธยมศึกษาปที่ 1
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีประสิทธิภาพต่ำกวา
ผูวิจัย : นายสุพจน ดีคาร เกณฑที่ตั้งไว
109 รายงานผลการใชชุดการสอน ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของ
เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใชชุดการสอน เรื่อง การปลูก
ปที่ 5
พื ชสมุ นไพร ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ต่ำกวาเกณฑ
ผูวิจัย : นายปยวัฒน
ที่ตั้งไว
หอมวิเชียร

หลังใชกระบวนการวิจัย
ทักษะการประดิษฐดอกกุหลาบ
ตระการ มี ก ารพั ฒ นาสู ง ขึ้ น
นักเรียนปฏิบัติงานไดดี มีน้ำใจ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ผลสั มฤทธิ์ ทางการโดยใชภาพ
แสดงขั ้ น ตอนการเพาะเมล็ ด
ในภาชนะและการยายกลาสำหรับ
การจัดการเรียนรู เรื่อง การปฏิบัติ
การปลูกพืชของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกว า
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียน โดยใชชุดการสอน เรื่อง
การปลู กพื ชสมุ นไพร หลั งเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

170
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 การสำรวจและพัฒนาความรู ความรูความเขาใจในการใช
ความเขา ใจในการใชเครื่อง เครื่องคำนวณของนักเรียน
คำนวณของนั กเรี ยน ระดั บ มีประสิทธิภาพต่ำกวาเกณฑ
ชั ้ น มั ธยมศึ กษาป ท ี ่ 4/5 แผน
การเรี ยนวิ ศ วกรรมการบิ น
ภาคเรี ยนที ่ 1 ปการศึ ก ษา
2562 โรงเรีย นเทพศิ ร ิ น ทร
รมเกลา
ผูวิจัย : นางสาวธิติพร
นิลสาขา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
111 การพั ฒนาความสามารถทาง นั ก เรี ย นไม ก ล า แสดงออก
การพูดภาษาฝรั่งเศสดวยรูปแบบ และไมสามารถนําเรื่องที่เรียน
การเรียนรูแบบ Active Learning ไปประยุกตใชในการพูดสื่อสาร
ของนั กเรี ยนระดั บชั้ นมั ธยม ทำให น ั กเรี ยนไม สามารถใช
ศึกษาปที่ 4
ภาษาฝรั ่ ง เศสในการพู ดได
ผูวิจัย : นางสาวนันทนา
อยางเหมาะสมตามโอกาส และ
นันทภัทรพานิช
สถานการณ
112 การสอนเชิงรุก เพื่อพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอั ง กฤษ
ทักษะการพู ดภาอั งกฤษของ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ปที่ 6/8 อยูในเกณฑที่ต่ำ
6/8
ผูวิจัย : นางสาวกรณกันต
คลองแคลว

หลังใชกระบวนการวิจัย
ความรูความเขาใจในการใช
เครื ่ อ งคำนวณของนัก เรีย น
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินที่ตั้งไว

ความสามารถทางการพูดภาษา
ฝรั่งเศส ดวยรูปแบบการเรียนรู
แบบ Active Learning ของ
นั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว า
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
นั กเรี ยนมี ท ั กษะการพู ดภาษา
อังกฤษหลังการจัดการเรียนรู
เชิงรุกหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อย างมีน ั ยสำคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05

171
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
113 การสรา งแบบฝกการอ า น นั ก เรี ย นมี ข  อ บกพร อ งใน
จับใจความ โดยใชสารที่ตรง การอา นจั บ ใจความโดยใช
กั บความสนใจของนั กเรี ยน สารที่ตรงกับความสนใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ผูวิจัย : นางศุกันญา
มนฑารัตน
114 การพัฒนาความรูทางไวยากรณ ความรูทางไวยากรณภาษา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Conditional อังกฤษ เรื่อง Conditional
Sentences ของนักเรียนชั้น Sentences ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยู
ในระดับต่ำ
ผูวิจัย : นางสาวรุงนภา
ตันหราพันธุ

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในการอ า นจับ ใจความก อ น
และหลังเรียน พบวา หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

หลังการวิจัย พบวา ความรู
ไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่ อง
Conditional Sentences ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เมื่อทำแบบฝกไวยากรณ ภาษา
อังกฤษ หลาย ๆ ครั้งในรูปแบบ
ที่แตกตางกัน นักเรียนมีความรู
ความจำ ความเข าใจในเรื ่ อง
Conditional Sentence สามารถ
ทำแบบทดสอบหลั งเรี ยนได
คะแนนเพิ่มขึ้น จะเห็นไดจาก
การเปรียบเทียบผลการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 100

172
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
115 การแกไขพฤติกรรมไมสงงาน นักเรียนในชวงวัยนี้ เปนชวงวัย
ของนั ก เรี ย นชั้ นมัธยมศึกษา ที่ประสบปญหาเรื่องการเรี ยน
ปที่ 2 รายวิชา ภาษาอั ง กฤษ มากที่สุด เนื่องจากเปนชวงวัย
พื้นฐาน รหัสวิชา อ22102 โดย ของการเปลี่ย นผานนักเรียน
อิ งกลุ  ม PLC ครู ผ ู  สอนภาษา มักให ความสำคั ญและเลื อ ก
อังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รับฟงเพื่อนมากกวาผูปกครอง
ภาคเรี ยนที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา และครู เริ่มคบหาเพศตรงขาม
2562 กรณี ศ ึ ก ษา เด็ ก ชาย มีสังคมกลุมเพื่อนและกิจกรรม
อิทธิฤทธิ์ คำลือ และเด็กชาย เฉพาะตามความสนใจของตนเอง
ปยวัฒน ศรีงาม นักเรียนชั้น สงผลใหไมสนใจเรียน และขาด
มัธยมศึกษาปที่ 2/11
ความรับผิดชอบ เปนตน
ผูวิจัย : นายอนุชิต ผิวขำ
116 การพัฒนาทักษะการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง เรี ยนในเรื่ องไวยากรณภาษา
If–clause รหัสวิชา อ33102 อังกฤษ เรื่อง If–clause อยูใน
รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก 6 เกณฑที่ต่ำ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/5
ผูวิจัย : นางสาวอรุณโรจน
จินตประยูร

หลังใชกระบวนการวิจัย
การดำเนินการวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาพฤติกรรมการไมสงงาน
ของนักเรียน ไมประสบความสำเร็จ
เนื่องจากนักเรียนกลุมตัวอยาง
ทั้ ง สองคนไม มาเรียนและออก
กลางคัน กลาวคือ ขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน ปญหาสวนตัวของ
ผูเรียนเอง และปจจัยพื้นฐานดาน
ครอบครัว

ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
6/5 กอนและหลังเรียน เรื่อง
If–clause มี คะแนนพั ฒนาการ
ร อยละ 90 โดยแบบฝ ก หั ด
ไวยากรณ ภาษาอั งกฤษ เรื ่ อง
If–clause พั ฒนาความคงทน
ในการเข าใจไวยากรณ ภาษา
อังกฤษ เรื่อง If–clause ของ
นักเรียนไดเปนอยางดี โดยผล
การทดสอบหลั ง เรี ย นของ
นักเรียนสูงขึ้น

173
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
117 ผลการใช ก ิ จกรรมแผนภู มิ จากการจัดการเรียนรูนักเรียน
เรื่อง (Story Mapping) เพื่อ ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4 ในภาค
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน เรียนที่ 2 มาเปนระยะเวลา 2
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2562) พบวา นักเรียนสวนมาก
มีป ญ หาการเรียนด า นทั ก ษะ
ผูวิจัย : นางสาวปาณิสรา
การอานเพื่อความเขาใจ ซึ่งสังเกต
ขุมวัฒนา
ได จากคะแนนจากแบบทดสอบ
กลางภาคเรียน นักเรียนมากกวา
รอยละ 60 มีคะแนนไมผานเกณฑ
รอยละ 50 ของคะแนนเต็ม

118 การพั ฒ นาความสามารถ
ทางการพู ดภาษาอั งกฤษ
ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู
แบบ Active Learning ของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาปที่ 1/2
ผูวิจัย : นางสาวชนกานต
ศิรินิกร

นั ก เรี ย นไม ก ล า แสดงออก
และไมสามารถนําเรื่องที่เรียน
ไปประยุกตใชในการพูดสื่อสาร
ทํ าให น ั กเรี ย นไม สามารถใช
ภาษาอั ง กฤษในการพู ด ได
อยางเหมาะสมตามโอกาส และ
สถานการณ

หลังใชกระบวนการวิจัย
การใชกิจกรรมแผนภูมิ เรื่อง
(Story Mapping) เพื่อพัฒนาผล
สั ม ฤทธิ ์ ท างการอ า นภาษา
อังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลคะแนนหลั งเรียนระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยการวิเคราะหข อมู ลดวย
สถิ ต ิ ภาคบรรยาย ของกลุ ม
ตัวอยางจำนวน 92 คน พบวา
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทางการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมทดลอง
ใชกิจกรรมแผนภูมิเรื่อง (Story
Mapping) สู งกว าผลสั มฤทธิ์
หลังเรียนของกลุมควบคุมตาม
สมมุติฐานการวิจัย
ความสามารถทางการพู ด
ภาษาอั ง กฤษด ว ยรู ป แบบ
การเรียนรูแบบ Active Learning
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

174
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
119 การเปรียบเทียบความสามารถ ความสามารถในการเรียนรูแ ละ
การเรียนรูและความพึงพอใจ ความพึ ง พอใจในการเรี ย นรู
ในการเรียนรูคำศัพทภาษา คำศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
อังกฤษโดยใชเกมของนักเรียน ที่อยูในเกณฑต่ำ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัย : นางมุทิตา
กิตติอุดมสุข

120 การแก ไ ขพฤติ ก รรมไม
ส ง งานของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึ กษาปที่ 2 ในราย
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รหั สวิชา อ22102 โดยอิง
กลุม PLC ครูผูสอนภาษา
อังกฤษ ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2562
ผูวิจัย : นางสาวสุพรรณี
หนูประโคน

นักเรียนในชวงวัยนี้เปนชวงวัย
ที่มักประสบปญหา เรื่อง การเรียน
ใหความสำคั ญและเลื อกรั บ ฟ ง
กลุมเพื่อนมากกวาผูปกครองและ
ครู เริ่มคบหาเพศตรงขาม มีสังคม
กลุมเพื่อนและกิจกรรมเฉพาะ
ตามความสนใจของตนเอง สงผล
ให ละเลย ไม สนใจเรี ยน ขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
เปนตน

หลังใชกระบวนการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเรี ย นรู  ค ำศั พ ท ภ าษา
อังกฤษก อนเรี ยนของนักเรียน
ที่ ไ ด ร ั บ การสอนโดยใช เ กม
ประกอบความสามารถใน
การเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดย
ใชเกมประกอบหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคั ญที่
ระดับ .05
การดำเนินการวิจ ัยเพื ่ อแก ไข
ปญหาพฤติกรรมการไมสงงานของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง ประสบ
ความสำเร็จ มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียน
สงผลใหการวิจัยในครั้งนี้ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไว

175
ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
121 การศึกษาและเปรียบเทียบ ความสามารถในการอ า นจั บ
ความสามารถในการอ า น ใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
จับใจความภาษาอังกฤษ ระดั บชั ้ นมั ธยมศึ กษาป ที ่ 5/6
ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อยูในเกณฑต่ำ
มัธยมศึกษาปที่ 5/6 โดย
วิธี SQ 3 R และวิธีการสอน
ตามคูมือครู
ผูวิจัย : นางสาวพิชานี
ภควิโรจนกุล
122 การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์
การเรี ย นไวยากรณ ภาษา
อังกฤษ เรื่อง comparison
ดวยวิธีการสอน โดยบทเรียน
การ ต ู น วิ ชา ภาษาอั งกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา
ปที่ 2/1
ผูวิจัย : นางสาวดรุณี
แพงพิมาย

จากสภาพป ญ หาในการเรี ย น
วิชาภาษาอังกฤษ พบวา เรื่อ ง
โครงสรางไวยากรณเปนปญหา
ในการพัฒนาความรูและความเขาใจ
ในภาษาอังกฤษ นักเรียนมั ก มี
ความรูเกี่ยวกับไวยากรณคอนขาง
นอย

หลังใชกระบวนการวิจัย
การจัดการเรียนรูการอานภาษา
อังกฤษโดยใชวิธีการสอน แบบ
SQ3R ส ง ผลให ค  าเฉลี ่ ย ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นกวาการสอน
ตามคูมือครู นักเรียนสามารถ
การอานจับใจความภาษาอังกฤษ
ในระดับดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง comparison
ดวยวิธีการ สอนโดยบทเรียน
การ ต ูนของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยม
ศึกษาปที่ 2/1 หลังเรียน เรื ่อง
comparison สูงขึ้น และทั กษะ
ความรู เรื่อง การใชไวยากรณ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน เรื่อง
comparison อยูใระดับดี
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
123 การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด การจัดกิจกรรมการสอนที่ผานมา
ภาษาอังกฤษ โดยใชร ูปแบบ ไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูใชปญหา ให น ั กเรี ยนใช ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
เป น ฐาน (Problem Based ถ ายทอดเนื ้ อ หาหรื อ การติ ด ต อ
Learning)
สื่อสาร และไมไดกําหนดสถานการณ
ใหนักเรียนนําความรู และทักษะ
ผูวิจัย : นางสาวอภิญญา ในการติดตอสื่อสารไปใช เปนเพียง
อุตมะชะ
การสอนถ า ยทอดองคความรูให
นักเรียนรูจ ักการพูดภาษาอั งกฤษ
ในสถานการณ ต  าง ๆ เพื ่ อจดจํ า
แล ว ไปทำแบบทดสอบวั ด ผล
ปลายภาคเรียนเทานั้น ซึ่งทําให
นักเรียนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดตอสื่อสาร หรือใชภาษา
อั งกฤษในการถ ายทอดความรู  และ
นําไปใชในชีวิตประจำวันได ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงทักษะการพูดของนักเรียน
ยังไมไดรับการพัฒนา
124 การพั ฒนาทั กษะการอ าน นั กเรี ยนมี ความสามารถและทั กษะ
ภาษาจีน โดยใชหนังสือ การอานยังไมดีเทาที่ควร
คำศัพท HSK ที่เนนวิธีการ
ออกเสี ย งของนั ก เรี ย น
ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 5/9
ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา
2562
ผูวิจัย : นางสาวสิริพร
เฉลิมชุติเดช

หลังใชกระบวนการวิจัย
จากการวัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Life
จำนวน 4 ครั้งของนักเรียน
ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3/3
พบว า นั ก เรี ย นทั ้ ง หมด
มีพัฒนาการด า นการพู ด
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Life
มีอยูในระดับดี

ผลจากการอานออกเสียง
ของนักเรียนหลังฝกอาน
สู ง กวา ก อ นการฝ ก อ า น
ออกเสียง ทั้งนี้ นักเรี ยน
ใหความรวมมือ ในการจัด
การเรียนรูอยางมาก สงผลให
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน
สูงกวาคะแนนกอนเรียน
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
125 การศึกษาการเรี ยนรู คำศั พท การเรียนรูคำศัพทภาษาญี่ปุน
ภาษาญี่ปุน โดยใชกิจกรรม ของนักเรียนอยูในเกณฑต่ำ
เพลงประกอบจั งหวะ เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู  ค ำศั พท
ภาษาญี่ปุน วิชา ภาษาญี่ปุน
ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา
ปที่ 2/8
ผูวิจัย : นางสาวธนัญชนก
พลาวุธ
126 กิจกรรมการอานบทความ ทักษะการอ านคำศั พท ภาษา
เพื ่ อ พั ฒ นาและสง เสริ ม ญี่ปุนของนักเรียนชั้นมัธยม
ทั ก ษะการอ า นคำศั พ ท ศึกษาปที่ 5/10 อยูในเกณฑ
ภาษาญี่ปุนของนักเรีย น ต่ำ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10
ผูวิจัย : นางสาวอภิชญาน
หอมสะอาด
127 การพั ฒนาความสามารถ นั ก เรี ย นไม ก ล า แสดงออก
ทางการพูดภาษาฝรั่ง เศส และไมสามารถนําเรื่องที่เรียนไป
ด ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู ประยุ กต ใช ในการพู ดสื ่ อสาร
แบบ Active Learning ของ ทําใหนักเรียนไมสามารถใช
นั กเรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยม ภาษาฝรั่งเศสในการพูดไดอยาง
ศึกษาปที่ 5
เหมาะสมตามโอกาส และ
ผูวิจัย : นายสรร
สถานการณ
เจษฎาโชคอุดม

หลังใชกระบวนการวิจัย
คะแนนหลั งเรี ยนของนั กเรี ยน
ดานคําศัพทภาษาญี่ปุน สูงกว า
เกณฑที่กําหนดไว รอยละ 70
โดยกิจกรรมเพลงประกอบจังหวะ
สามารถชวยในการพัฒนาการเรียนรู
และจดจําคําศัพทภาษาญี่ปุนได
ผูเรียนมีระดับเจตคติตอการเรียน
ภาษาญี่ปุน โดยใชกิจกรรมเพลง
ประกอบจังหวะในระดับมาก
นักเรียนมีความสามารถในการอาน
บทความเปนอยางดี และรูคําศัพท
จะสามารถจับใจความสําคัญ และ
อธิ บายบทความได นั กเรี ยนที มี
ความรูในเรื่องของคําศัพทนอย
สามารถอานบทความได และสามารถ
จับใจความสำคัญได
ความสามารถทางการพู ดภาษา
ฝรั ่ ง เศสดวยรูปแบบการเรียนรู
แบบ Active Learning ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
หลังใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
128 การแกไขพฤติกรรมไมสงงาน นักเรียนในชวงวัยนี้เปนชวงวัย การดำเนินการวิจัยเพื่อแกไขปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่มักประสบปญหาการเรียนมาก พฤติกรรมการไมสงงานของนักเรียน
ที่ 2 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ที ่ ส ุ ด มั กให ความสำคั ญและ กลุมตัวอยาง ไมประสบความสำเร็จ
พื ้ น ฐานรหั สวิ ช า อ22102 เลือกรับฟงกลุมเพื่อนมากกวา เนื่องจากนั กเรี ยนกลุ มตัวอย าง
โดยอิงกลุม PLC ครูผ ูสอน ครู และผูปกครอง เริ่มคบหากับ ทั ้ ง สองคนไม ม าเรี ย นและออก
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา เพื่อนเพศตรงขาม มีสังคมกลุม กลางคัน ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ปที่ 2
เพื ่ อนและกิ จกรรมเฉพาะตาม ปญหาสวนตัวของผูเรียนเอง และ
ความสนใจของตนเอง ส งผลให ปญหาดานสภาพครอบครัว สงผลให
ผูวิจัย : นายวรรณศิลป ละเลยการเรียนขาดระเบียบ วินัย การวิจ ั ยไม ประสบความสำเร็ จ
คงทวี
และความรับผิดชอบ เปนตน ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
129 ผลการพัฒนาความสามารถ นักเรียนมีปญหาการสะกดคํา นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
ในการเขี ยนภาษาฝรั่ งเศส และกระจายกริยาผิด
ภาษาฝรั่งเศสหลังเรียน โดยใชเทคนิค
โดยใชเทคนิคเกมไพกระจาย
เกมไพกระจายกริยาสูงกวากอนเรียน
กริยาของนักเรียนชั้นมัธยม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
.05
ปการศึกษา 2562
ผูวิจัย : นายสรศักดิ์
เจริญการคา
130 การแกไขพฤติกรรมไมสงงาน นักเรียนในชวงวัยนี้เปนชวงวั ย การดำเนินการวิจัยเพื่อ แก ไ ข
ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา ที่ ม ักประสบป ญ หาการเรี ย น ปญหาพฤติกรรมการไมสงงาน
ปที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษ มากที่สุด ใหความสำคัญและเลือก ของนั กเรี ยนกลุ  มตั วอย าง ไม
พื้นฐาน รหัสวิชา อ22102 รับฟงกลุมเพื่อนมากกวาผูปกครอง ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก
โดยอิงกลุม PLC ครูผูสอน และครู เริ่ มคบหากั บเพื ่ อน เพศ นักเรียนกลุมตัวอยางทั้งสองคน
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา ตรงขาม มีส ังคมกลุ มเพื่อนและ ไม ม าเรี ย นและออกกลางคั น
ปที่ 2
กิ จกรรมเฉพาะตามความสนใจ กลาวคือ ขาดแรงจูงใจ ในการเรียน
ของตนเอง สงผลใหละเลย ไมสนใจ ปญ หาสวนตัวของผู  เรี ย นเอง
ผูวิจัย : นางสาวพัทธนันท เรียน ขาดระเบียบวินัย และขาด และปจจัยพื้นฐานดานครอบครัว
หนาแนน
ความรับผิดชอบ เปนตน
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กอนใชกระบวนการวิจัย
หลังใชกระบวนการวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
131 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ นักเรียนสวนใหญยังอานภาษา ชุดฝกทักษะการอานและการจดจํา
ทางการอา น โดยการใช เกาหลีไมคล องและไม สามารถ ความหมายของภาษาเกาหลี พัฒนา
ชุดฝกทักษะการอานและ จดจำความหมายของคําศัพท ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการอ า น และ
การจดจำความหมายของ ได
การจดจําความหมายได รอยละ
คำศั พ ท ภาษาเกาหลี รหัส
97 นั กเรี ยนมี ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
วิชา ต33201 รายวิชา ภาษา
การเรียนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ
เกาหลี 5 ของนักเรียนแผน
75 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/8 มีความพึงพอใจตอการจัด
ปที่ 6/8
การเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะเพื่อ
ผูวิจัย : นางสาวลาวัณย
พัฒนาทักษะการอานและการจดจำ
แสงเย็นพันธุ
ความหมายคํ าศั พท ภาษาเกาหลี
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.65 ผูเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
132 การประเมินความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจ นักเรียนชั ้นมั ธยมศึ กษาป ที ่ 5
การจั ดบริ การแนะแนวของ การจัดบริการแนะแนวของ มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ การจัดบริก ารแนะแนวอยู  ใน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 5 อยูในเกณฑต่ำ
ระดับดีมาก
ผูวิจัย : นางกมลทิพย
ทวีชัยนุกูลกิจ
133 ผลของการใชชุดกิจกรรม การใชชุดกิจกรรมแนะแนว การใชชุดกิจกรรมแนะแนวที่มี
แนะแนวที ่ ม ี ต  อแรงจู ง ใจ ที่ ม ีต  อ แรงจู งใจในการเขา ต อ แรงจู ง ใจในการเขา ศึก ษา
ในการเขาศึกษาระดับอุ ด ม ศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยน
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 สูงขึ้น
ศึกษาปที่ 4/6
4/6 มีประสิทธิภาพต่ ำ กว า อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ที่
ผูวิจ ัย : นางสาวภัทรชนน เกณฑที่ตั้งไว
ระดับ .05
คุมครอง
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ตาราง 4–8 (ตอ)
ที่
เรื่อง/ผูวิจัย
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
134 การศึ ก ษาความมี ว ิ น ั ย ใน
ตนเองดานความรับผิดชอบ
และพฤติกรรมในหองเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/11

กอนใชกระบวนการวิจัย

หลังใชกระบวนการวิจัย

ความรับผิดชอบและพฤติกรรม ความรับผิดชอบและพฤติกรรมของ
ของนักเรียนมีผลการประเมิน นักเรียนสูงขึ้น และใหความรวมมือ
ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว ในการปฏิบตั ิดีขึ้น

ผูวิจ ัย : นางสาวกนกวรรณ
เรื่อสีจันทร
จากตาราง 4–8 พบวา ในปการศึกษา 2562 ครูไดทำการวิจัยและใชงานวิจัยดังกลาวในการจัด
การเรียนรู จำนวน 134 คน มีงานวิจัยทั้งหมด 134 เรื่อง ครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู พบวา หลังใชนักเรียนมีความสามารถ ทักษะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมีพฤติกรรมการเรียนรูเหมาะสม ผานเกณฑ
การประเมิน
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน ผลปรากฏดังตาราง 4–9 ดังนี้
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ตาราง 4–9 รอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปการศึกษา ปการศึกษา คาเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรู
2561
2562
ที่เพิ่มขึ้น
S.D.
X̅
X̅ S.D.
ภาษาไทย
2.74 0.94 2.78 0.82 0.04
คณิตศาสตร
2.47 2.99 2.49 0.98 0.02
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.49 0.99 2.63 0.98 0.14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.80 0.98 2.85 0.92 0.05
สุขศึกษาและพลศึกษา
3.42 0.82 3.47 0.85 0.05
ศิลปะ
3.43 0.87 3.49 0.76 0.06
การงานอาชีพ
3.57 0.73 3.64 0.62 0.07
ภาษาตางประเทศ
2.80 0.99 2.87 0.98 0.07
รวมเฉลี่ย
2.96 0.63 3.03 0.80 0.07

รอยละของ
คาเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น
+1.46
+0.81
+5.62
+1.79
+1.46
+1.75
+1.96
+2.50
+2.36

จากตาราง 4–9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
พบวา โดยรวม ปการศึกษา 2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 2.36 ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ
5.62 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รอยละ 2.50 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รอยละ
1.96 กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รอยละ 1.79 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
รอยละ 1.75 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 1.46
และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ 0.81
ในชั้นเรียน

4.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษาจากประชากร ไดแก ครู จำนวน 160 คน และกำหนดขนาด
กลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำ
การสุมโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา, และ
บุญมี พันธุไทย, 2545) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 113 คน ผลปรากฏดังตาราง 4–10 ดังนี้
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ตาราง 4–10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัด
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (N = 113)
ขอที่

รายการประเมิน

1 โรงเรียนมีการวิเคราะหปญหาและความตองการของการดำเนินงานตามโครงการ
2 การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการมีความสอดคลองกับ
ความตองการจำเปนและปฏิบัตไิ ด
3 ผูที่มีสวนเกี่ยวของเห็นความสำคัญของโครงการและใหความรวมมือ
ในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
4 โรงเรียนมีความพรอมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่
และการบริหารจัดการ
5 โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการเปนระบบ ขัน้ ตอน และสามารถปฏิบัติ
ทุกกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางดี
6 กิจกรรมตามโครงการที่จดั มีความสอดคลองกับความตองการและ
ความสนใจของครู
7 บรรยากาศในการจัดการเรียนรูเกิดความรวมมือมีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยน
เรียนรูตอกัน
8 กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ
9 คุณภาพโดยรวมของนักเรียนดีขนึ้ ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
10 สามารถนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกตใชและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูไดจริงและมีประสิทธิภาพ
รวม

4.55
4.58

ระดับ
ความพึงพอใจ
0.50 มากที่สุด
0.55 มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.68

0.49

มากที่สุด

4.56

0.53

มากที่สุด

4.88

0.32

มากที่สุด

4.50

0.57

มากที่สุด

4.59
4.57

0.51
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.53

มากที่สุด

4.60

0.22

มากที่สุด

X̅

S.D.

จากตาราง 4–10 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา โดยรวม ครูมีความพึงพอใจตอตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.60, S.D. = 0.22) ผานเกณฑการประเมิน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X̅ = 4.50 – 4.88, S.D. = 0.32 – 0.57)
เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 6 กิจกรรมตามโครงการที่จัดมีความสอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของครู (X̅ = 4.88, S.D. = 0.32) ขอที่ 4 โรงเรียนมีความพรอมทั้งบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ (X̅ = 4.68, S.D. = 0.49) และขอที่ 8
กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ (X̅ = 4.59, S.D. = 0.51)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรีย นเทพศิรินทรร มเกลา ครั้ง นี้ มีว ัตถุป ระสงค 1) เพื่อประเมินดา นบริบ ท (Context) ของ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อประเมินดานปจจัยนำเขา
(Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจ ัยในชั้นเรีย น 3) เพื่อประเมินดาน
กระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และ
4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) แบงการประเมินออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมิน
กอนดำเนินการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน จำนวน
ทั้งสิ้น 31 คน เครื่องมือในการประเมินเปนแบบสอบถามประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัย
นำเขา (Input) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครู จำนวน 113 คน
โดยการเป ดตารางของเครซี ่ แ ละมอร แ กน เครื ่ องมื อ ในการประเมิ นเป นแบบสอบถามประเมิ น
ดานกระบวนการ (Process) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ กลุมตัวอย าง ประกอบดวย ครู
จำนวน 113 คน เครื่องมือในการประเมินเปนแบบสอบถามดานผลผลิต (Product) และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที ผูรายงานสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้
1. สรุปผล
ผูรายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) ผลการประเมินดานบริบท (Context) 2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input)
3) ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) และ 4) ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ดังนี้
1.1 ดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 6 รายการ เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 1
วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ขอที่ 4
วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และมีคาเฉลี่ย
เทากัน 2 ขอ คือ ขอที่ 3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก (สมศ.) และขอที่ 6 โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใชในการ
แกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง
1.2 ดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 8 รายการ เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก
ขอที่ 4 ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการ ขอที่ 5 การสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียน และขอที่ 2 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง
1.3 ดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจั ย
ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา
รายขั้นตอนการทำงาน พบวา ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแก ไข
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน
1.4 ดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา
1.4.1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา ครูจำนวน 160 คน ทำวิจัยในชั้นเรียน 134 เรื่อง คิดเปนรอยละ 83.75
จากจำนวนครูทั้งหมด ผานเกณฑประเมิน
1.4.2 ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนินโครงการ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการพัฒนาครู
หลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนินโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 14 รายการ
และผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนดำเนินโครงการ อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน
2 รายการ คือ 1) สามารถเผยแพรสูสาธารณชน และ 2) สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอนใหม ๆ
1.4.3 ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา ในปการศึกษา 2562 ครูไดทำการวิจัยและใชงานวิจัยดังกลาวในการจัด
การเรียนรู จำนวน 134 เรื่อง ครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการพัฒนานักเรียน
กอนและหลังการจัดการเรียนรู พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนมี
ความสามารถ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมีพฤติกรรมการเรียนรู
เหมาะสม ผานเกณฑการประเมิน
1.4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบว า
โดยรวมเฉลี่ย ปการศึกษา 2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 2.36 ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา
เปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคา เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นเรียงลำดับ
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จากมากไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
1.4.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 6 กิจกรรมตาม
โครงการที่จัดมีความสอดคลองกับความตองการและความสนใจของครู ขอที่ 4 โรงเรียนมีความพรอม
ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และการบริหาร และขอที่ 8 กระบวนการจัดการเรียนรู
ของครูเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ
2. อภิปรายผล
จากสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
พบวา ผลการประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนำเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และ
ดานผลผลิต (Product) โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมินทุกดานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการประเมินดานบริบท (Context) พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เกิดจากผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน มีความเชื่อมั่นวาวัตถุประสงคของ
โครงการมีความสอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรีย น ความตองการและ
ความคาดหวังของโรงเรียน การกำหนดแนวทางการดำเนินการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และสามารถพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการไดจริง สามารถใชเปนแนวทางในการแกป ญหา
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น และนักเรียนมีพฤติกรรม
ในทางลบลดลงตามที่โรงเรีย นกำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวิชิต จับแกว (2558)
ไดดำเนินการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบวา ดานสภาพแวดลอม มีความสอดคลอง
ของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการ
พัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context) พบวา ผลการประเมิน
ในภาพรวม ชื่อโครงการกับหัวขอตาง ๆ ในโครงการ และจุดประสงคของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 24 และมาตรา 30 มาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน ดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียน
มาตรฐานดานครู มาตรฐานที่ 22 และวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนมีความสอดคลองกันใน
ระดับคุณภาพมากที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของสายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมิ น
โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม พบวา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โครงการมีความจำเปนตอการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือเปาหมายของโครงการกอใหเกิดประโยชนตอครูและนักเรียน
และโครงการมีความจำเปนตอการสงเสริมและพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินดานสภาวะ
แวดลอม พบวา โครงการตรงกับความตองการของครู นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ และโครงการสงผลให
เกิดศักยภาพครูและคุณภาพนักเรียนนั้น อยูในระดับมากที่สุด หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของ
โครงการมีความชัดเจนและสอดคลองกัน การกำหนดเปาหมายมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได
รวมไปถึงการกำหนดวิธีดำเนินการ และระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัต ิจริงได อยูในระดับ มาก
สอดคลอ งกับ ผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการสงเสริมการจั ด
การเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบวา ดานบริบท วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีดำเนินงาน และการวัด
ประเมินผลของโครงการมีความชัดเจน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสรางความพรอมดานการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหแกครู โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมินที่กำหนดไว
สอดคล องกั บแนวคิดของ Suchman (1967) ไดกล าวถึงการประเมินโครงการเป นการใช
เทคนิคการวิจ ัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการเพื่อการตัดสินใจว า
โครงการหรือผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของ
โครงการ และสอดคลองกับแนวคิดของ Moursund (1973) ไดกลาวถึง ความมุงหมายของการประเมินโครงการ
ไววา ในการประเมินโครงการจำเป นต องทราบวาการปฏิบ ัติงานตามโครงการบรรลุเปาหมายที่ กำหนดไว
และเปาหมายที่กำหนดไว ปฏิบ ัติไดจริงมีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ Davis (1974)
ไดกลาวถึงการประเมินโครงการไววาในการประเมินโครงการจำเปนตองตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการ
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว และบรรลุถึงเปาหมาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ
Shatnawi et al. (2013) ไดทำการประเมินผลหลักสูตรภาษาอาหรับ Al-Azhar โรงเรียนมัธยมศึกษาศาสนา
ในเมืองยะโฮร ประเทศมาเลเซีย โดยใชร ูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการประเมินดานบริบท พบวา
วัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ความตองการของนักเรียนและประสบการณการศึกษาครั้งกอน
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มีคาเฉลี่ยปานกลาง ในขณะที่สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ
Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการประเมินโครงการโรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียนในโรงเรียน
อิสลามโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการวิจัย พบวา ในการประเมินบริบทโครงการสอดคลองกับ
ความตองการของชุ มชน และยังมีพ ื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินโครงการ และสอดคล อ งกั บ
ผลการศึกษาของ Hasanah et al. (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลนเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบซิปป
(CIPP Model) ผลการประเมินบริบท พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 ระบุวาโครงการสอดคลองกับ
ความตองการของครูในการเสริมสรางความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู
2.2 ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เกิดจากโรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย ขอกำหนดตาง ๆ รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการ
ชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอการมีสวนรวม
ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการ ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรมีความเขาใจในวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ มีจำนวนบุคลากร
ในการดำเนินโครงการงบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีจำนวน
เพียงพอตอการดำเนินโครงการ และมีความเหมาะสม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกดานสถานที่
ใชดำเนินโครงการ ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของวิชิต จับแกว (2558) ไดทำการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการประเมิน
ดานปจจัย พบวา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือ ความพรอมของบุคลากรในการดำเนินงาน ลักษณะของ
โครงการ งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ และสื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ
สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมินโครงการ
คุณธรรมนำความรูสูความดี ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา พบวา บุคลากรมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงาน
สถานที่มีความเหมาะสม ตลอดจนหนวยงานภายนอกและชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี อยู ใน
ระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา
บุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมิน พบวา ดานปจจัยเบื้องตน (Input) ประกอบดวย
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของกิจกรรมที่จัด และความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ สื่อ เอกสารคนควา บุคลากร สถานที่ และเวลา อยูในระดับคุณภาพมากที่สุด
สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินดานปจจัย
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เบื้องตน พบวา ครูและนักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรูและการพัฒนา อยูในระดับมาก
ที่สุด แหลงเรียนรู อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู มีการเตรียมความพรอมในการ พัฒนา
อยางเปนระบบ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรูมีความหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีจำนวน
บุคลากรดำเนินโครงการอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดอาหารกลางวันบริการนักเรียนตามหลักโภชนาการ
รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอยางเหมาะสมคุมคาและเพียงพอ ผูปกครองรวมมือ
และสนับสนุน นักเรียนใหไดรับการเรียนรูและการพัฒนา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
สุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ผลการประเมินโครงการโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ผานเกณฑการประเมินที่กำหนดไวโดย โดยผลการประเมินดานปจจัยนำเขา พบวา คณะกรรมการ
ดำเนินงานของโครงการมีจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอตอการดำเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด
สอดคลองกับแนวคิดของ Weiss (1972) ไดกลาวถึงการประเมินโครงการเปนการพิจารณา
เพิ่มหรือลดกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ ปรับปรุงแกไขแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหกาวหนาและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น การคัดเลือกแผนที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบหรือพิสูจนทฤษฎีและวิธีการ
ปฏิบัติตาง ๆ ใหเกิดผลดี สอดคลองกับแนวคิดของ Stufflebeam (2003) ไดกลาวถึงการประเมินปจจัย
นำเขาเปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง
ของทรัพยากรที่จะใชในการดำเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเวลา ฯลฯ
รวมทั้งเทคโนโลยี และแผนการดำเนินงาน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Shatnawi et al. (2013)
ไดทำการประเมินผลหลักสูตรภาษาอาหรับ Al-Azhar โรงเรียนมัธยมศึกษาศาสนาในเมืองยะโฮร ประเทศ
มาเลเซีย โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) พบวา ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา มีคา เฉลี่ยปานกลาง
โดยในแตละอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน เครื่องมือ และเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชาและหนังสือ
เพิ่มเติม ดานหลักสูตร ตลอดจนวิธีการสอนและกิจกรรมการศึกษาที่อยูในสาขามีคาเฉลี่ยปานกลาง
สอดคลองกั บผลการศึ กษาของ Jumari and Suwandi (2020) ได ทำการประเมินโครงการ
โรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียนในโรงเรียนอิสลามโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) พบวา ผลการประเมินดาน
ปจจัยนำเขาอยูในระดับดีมาก เพราะการใชงานโปรแกรมไดรับการจัดการอยางดี การจัดตั้งทีมโรงเรียน
ที่เปนมิตรกับเด็กและการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนโปรแกรมอยูในระดับดี และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Hasanah et al. (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลนเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP
Model) ผลการประเมินปจจัยนำเขา พบวา ดานทรัพยากรที่ใชในโปรแกรม อยูในเกณฑดี
2.3 ผลการประเมิ นดานกระบวนการ (Process) พบวา โดยรวม มี ความเหมาะสมอยู  ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจาก ผูบริหารมีกลวิธีที่แยบยลในการดึงความรวมมือของผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวน
ในการพัฒนาการศึกษาอยางสรางสรรคเพื่อสงเสริมครูนำกระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนรู
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ของนักเรียน โดยนำกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมและกระบวนการบริหารเชิงระบบโดยใชวงจรคุณภาพ
(PDCA) เปนตัวขับเคลื่อนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ โดยการประชุม ปรึกษาหารือ
วางแผนการดำเนินงานโครงการ แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม กำหนดบทบาทหนาที่
ความรั บผิ ดชอบของคณะทำงานอย างเหมาะสม ตรวจสอบเตรี ยมความพร อมในการดำเนิ นโครงการ
ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นดำเนินการ โดยการประชาสัมพันธและชี้แจง
ความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของและผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม บทบาทหนาที่
ของแตละคนใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูดำเนินการทำวิจั ย
ในชั้นเรียน ขั้นประเมินผล ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง “คลินิกวิจัยในชั้นเรียน” เพื่อการนิเทศ
ติดตาม ชวยเหลือ เปนระยะ ๆ ครูจะนำความกาวหนาของผลการทำวิจัยในชั้นเรียนมาสง และปรึกษา
ปญหาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำสรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการและขั้นปรับปรุงแกไข นำผล
การประเมินเสนอตอที่ประชุมที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยในกระบวนการดังกลาวจะ
มีผูบริหารเปนตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนใหกิจกรรมดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับแนวคิดของสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2557) ไดกลาวถึง การประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินผล
ที่เกี่ยวของกับการบริหาร และการจัดการกิจกรรมของโครงการ เปนการประเมินผลในขณะที่โครงการกำลัง
ดำเนินการอยู และเปนการพิจารณาวาการดำเนินงานเปนไปตามที่กำหนดไวแตแรกหรือไม เพื่อเปนการหา
จุดออน จุดแข็งของโครงการ ที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงการที่แทจริง
สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมินโครงการ
คุณธรรมนำความรูสูความดี ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผลการประเมิ นด านกระบวนการ พบวา ในขั้ นเตรี ยมการขั ้ นดำเนินการขั ้นประเมิ นผล และขั ้ นปรั บปรุ ง
ผลการดำเนินงาน มีการวางแผนการดำเนินโครงการอยางเปนระบบ อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัย
ในชั้นเรียน ผลการประเมินดานกระบวนการดำเนินงาน พบวา ผลการประเมินในภาพรวมแตละปการศึกษา
ซึ่ง เปนการประเมินระหวา งดำเนิ นโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
ดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง/พัฒนางาน ทั้งผูบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารงานฝายบริหารวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมในระดับ
คุณภาพมากที่สุด สวนครูมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับคุณภาพมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของสายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการประเมินดานกระบวนการ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความพรอมของการดำเนินงานตามกิจกรรม ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการ การนิเทศติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒ นา พบวา
มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดทำ
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ปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการไวอยางชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนควบคุมดูแลและนิเทศงานโครงการ และ
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก
สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่ม ุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินดาน
กระบวนการ พบวา การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม การปฏิบัติงาน
ตามโครงการ ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครู ดานกระบวนการ PLC ดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูดาน การสรางนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการทำ
วิจัยในชั้นเรียน ดานการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด การวางแผนดำเนิน
โครงการเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ การนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่
กำหนดทุกระยะ การประเมิน ผลการดำเนินโครงการ อยูในระดับ มาก สอดคลองกับแนวคิ ดของ
Rossi and Howard (1982) ไดกลาวถึงการประเมินโครงการ จำเปนตองพิจารณาคุณคาและการคาดคะเน
คุณประโยชนของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข
การดำเนิ นโครงการการวิเคราะหข อดีและข อเสียหรือขอจำกัดโครงการเพื่อการตัดสินใจในการสนั บสนุ น
โครงการ เพื่อเปนการตรวจสอบวาการดำเนินโครงการบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด สอดคลองกับ
แนวคิดของ Stufflebeam (2003) ไดกลาวถึงการประเมินกระบวนการเปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรอง
ของการดำเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไขและปรับปรุง ใหการดำเนินการชวงตอไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนำ
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมิน
กระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย
(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Raubenheimer and Myka (2005) ไดทำการศึกษา
เกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียน โดยนำวงจร
การวิจัยปฏิบัติการมาใชซึ่งประกอบด วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และ
การสะทอนผล ผลการวิจัย พบวา การวิจัยปฏิบัติมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการสอนตอการเรียนรู
ของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเปนเครื่องมือที่มีคุณคาในการกำหนดปญหาวิจัยการออกแบบการทดลอง
การสอนแบบใหมที่เหมาะสมและการประเมินผลของการทดลองนั้น การวิจัยปฏิบัติการเปนแบบแผน
สำหรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ซึ่งจะทำใหครูมีความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นในการเรียนรู
ของนักเรี ยนและยุ ทธวิธ ี การสอนใหม ๆ ก็จะไดร ับการทดลองและการวิจ ั ยปฏิบัต ิ การ เปนแนวทางหนึ่ ง
ที่จะปรับปรุงการสอนใหบรรลุผลสำเร็จบนพื้นฐานของความกาวหนา นอกจากนี้การรวมมือกันระหวาง
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ผูรวมงานจากหลาย ๆ ฝายจะชวยทำใหเกิดการบูรณาการระหวางสาขาวิชา เกิดการประยุกตศาสตรการสอน
และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาภายในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ และเกิดการเรียนรูรวมกัน
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Nor Hasnida Che Md Ghazali (2016) ไดทำการประเมิน
การรับรูของครูในการดำเนินการประเมินตามโรงเรียน (24 - 40) ตามทฤษฎีของ School-Based Assessment
(SBA) พบวา ผลการประเมินดานมิติกระบวนการของการประเมิน การดำเนินการเปนไปดวยดี แตยังสามารถ
เสริมสรางความเขมแข็งได สอดคลองกับผลการศึกษาของ Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการ
ประเมินโครงการโรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียนในโรงเรียนอิสลามโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)
พบวา ผลการประเมินกระบวนการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโปรแกรม แสดงใหเห็นวาโปรแกรมดำเนิน
ไปดวยดี รวมทั้งกระบวนการเรียนรูที่มีอยูเกือบทั้งหมดตองมีองคประกอบที่เปนมิตรตอเด็กในหลักสู ตร
นอกจากนั้น ยังมีความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สอดคลองกับผลการศึกษาของ Hasanah et al.
(2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถความรูในเนื้อหาผนวก
วิธ ีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรู ปแบบซิ ปป (CIPP Model) ผลการประเมินดานกระบวนการ
ดำเนินการ โปรแกรมดำเนินการเปนไปตามแผนที่วางไว รอยละ 100
2.4 ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา
2.4.1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู คิดเปนรอยละ 83.75 ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้
เกิดจาก ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของ มีการประชุมวางแผนรวมกันในการวิเคราะหป ญหาและความตองการ
จำเปนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในดานทักษะ
ความสามารถ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรี ยน
ซึ่งสอดคลองจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด มีจุดเนนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรี ยน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาในตนเอง
มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรฐกิจพอเพียง มีความรู อันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกป ญหา
การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัง
กาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะที่มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดี
งามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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สอดคลองกับนโยบายสงเสริมการทำวิจัยของครูในการจัดการเรียนรูในโรงเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร
เรื่อง การทำวิจ ัยในชั้นเรียน ผลการประเมิ นสรุ ปผลผลิตหรื อผลสั มฤทธิ์ของโครงการ (Product)
ดานผลงานและคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา จำนวนครูที่ทำงานวิจัยในชั้นเรียน และจำนวน
งานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพระดับดี มีจำนวนเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาประเภทงานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทำในปการศึกษา 2548 และ 2549
พบวา การพัฒนาและ/หรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรู และดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับแนวคิดของจตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) ไดกลาวถึงการวิจัยชั้นเรียน
มีเปาหมายสูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ จัดการเรียนรูอยางตอเนื่องที่เปนประโยชน
ทั้งตัวผูเรียนและผูสอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย และผลพลอยได คือการพัฒนา
ตนเองของครู ผ ู สอน ช วยใหครูมีว ิถ ี ช ีว ิ ตการทำงานอยางเปนระบบ เห็ นภาพของงานตลอดแนว
มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ ชวยพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูของการวิจ ัย นำไปสูการสรางวัฒนธรรมคุณภาพภายใน
องคกรที่มีความรูเปนฐานของการพัฒนา และสอดคลองกับผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564)
ไดทำการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชรูปแบบซิปป (CIPPI Model) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา
จากการดำเนินโครงการทำใหครูมีความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูเชิงรุก อยูในระดับมากที่สุด
มีท ักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกอยูในระดับมาก และมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
การจัดการเรียนรูเชิงรุก ปการศึกษา 2561 ทั้งหมดจำนวน 124 เรื่อง
สอดคล องกั บแนวคิ ดของ Mclean (1997) ได กล าวถึง การวิ จั ยปฏิบั ต ิ การเป น
กระบวนการวิจัยที่ครูกระทำการทดลองวิธีการตาง ๆ ที่มอี ยู การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เปนการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่องโดยการเรียนรูดวยตนเองของครูและผูอื่นรวมกัน และเปนกระบวนการ
ที่สามารถสรางการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัย สอดคลอง
กับการศึกษาของ Atweh et al. (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจในการอาศัยบุคคลภายนอก
(Outsiders) มาชวยในการทำวิจ ัยในชั้นเรียน ไดกลาวถึงการพัฒ นาการวิจัยปฏิบ ัติการในชั้นเรี ยน
จำเปนตองเกิดจากการทำงานรวมกันระหวางนักวิชาการภายนอก (Cooption) และก็เปลี่ยนเปนการทำงานแบบ
รวมมือกัน (Collaboration) ถึงจะสามารถพัฒนาวิชาชีพครูไปไดกาวไกลมากยิ่งขึ้น
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สอดคลองกับแนวคิดของ Kincheloe (2003) ไดกลาวถึงการทำวิจัยของบุคลากร
ทางการศึกษาไววา ครูในโรงเรียน อาจารยในมหาวิทยาลัย ครูผูชวยสนับสนุนการสอนควรตองทำวิจัย
และสามารถนำผลการวิจัยไปใชปรับปรุงงานในหนาที่ของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น การวิจัยเปนหนาที่ของ
บุคลากรทางการศึกษาทุ กคน สถานศึ กษาควรกระตุ  นส งเสริมให ครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ทุกคนไดมีโอกาสแสวงหาความรู ไดวิจัยเพื่อนำผลมาใชปฏิบัติงานปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ
มากขึ้น สถานศึกษานั้นจะมีผลงานการจัดการศึกษาที่โดดเดนและรุดหนามากขึ้น
สอดคล องกั บงานวิจ ั ยของ Raubenheimer and Myka (2005) ได ทำการศึ กษา
เกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาลัย
ผลการวิจัย พบวา การรวมมือกันระหวางผูรวมงานจากหลาย ๆ ฝายจะชวยทำใหเกิดการบูรณาการระหวาง
สาขาวิชา เกิดการประยุกตศาสตรการสอนและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาภายในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ
และเกิดการเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Hasanah et al. (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมือ
อาชีพทางออนไลนเพื ่อพัฒนาขีดความสามารถความรู ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึ กษาของครู โดย
การประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบวา การประเมินผลผลิตแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ
ของครูเกี่ยวกับแนวทางสะเต็มศึกษาที่เพิ่มขึ้น ครูเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพออนไลนมีประโยชนมากสำหรับ
ครู และสามารถพัฒนาทักษะในการดำเนินการเรียนรูส ะเต็มศึกษาระหวางการเรียนแบบออนไลน
2.4.2 ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจากครู
มีความรู ความสามารถดานการวิจัยอยางถูกตอง มีความรูในเนื้อหาที่สอนและสามารถแกปญหาของนักเรียน
ในการเรียนได เห็นคุณคาของการทำวิจัยในชั้นเรียน มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดสำเร็จตามปฏิทินการดำเนินงาน ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการอยาง
ตอเนื่อง มีคลินิกที่ปรึกษา นิเทศติดตาม เพื่อนครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในการทำวิจัยในชั้นเรียน
งบประมาณในโครงการมีความเหมาะสม มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ สามารถนำเสนอเปนผลงานทาง
วิชาการ เผยแพรสูสาธารณชน สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือสามารถลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนได สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอนใหม ๆ ความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงาน สอดคลองกับแนวคิดของศุภวรรณ เล็กวิไล (2559) ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุงแกปญหา
การเรียนรู หรือพัฒนาการเรียนรูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชนวัตกรรมการเรียนรูเปนเครื่องมือ
ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจตลอดจนรูจักเลือกใชนวัตกรรมไดเหมาะกับปญหาการเรียนรูในแตละดาน
เชน ปญหาการเรียนรูที่เนนดานความรูความเขาใจปญหาการเรียนรูที่เนนการคิด ปญหาการเรียนที่เนนทักษะ
หรือกระบวนการและปญหาการเรียนรู ที่เนนดานคุณลักษณะหรือพฤติกรรม เปนตน สอดคลองกับผลการศึกษา
ของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการ
ประเมินสรุปผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product) ดานผลงานประเภทงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
พบวา เปนการวิจัยพัฒนาและหรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรูและดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น
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สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมิน
ดานผลผลิต พบวา ดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ครูมีความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของนักเรียน มีการเตรียมการสอน
และจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอน จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงของนักเรียน มีทักษะในการสื่อสารและสรางความเขาใจในเนื้อหาและ
หนวยการเรียนรูที่ดีใหกับนักเรียน จัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมและทั่วถึง
กับนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการสรางบรรยากาศ
การเรียนรู เปนกั นเองและอบอุ น มีการนำผลการประเมินมาพัฒนา/แก ไขปญหาการเรี ยนรู ของนั กเรี ยน
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ สอดคลองกับผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมิน
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยใชรูปแบบซิปป (CIPPI Model) ผลการประเมินดานผลกระทบ พบวา ครูมีทำการวิจัย
ในชั้นเรียนโดยใชแผนการจัดการเรี ยนรูเชิ งรุก สอดคลองกับแนวคิดของ Hafernik et al. (1997)
ไดเสนอแนะวาเกี่ยวกับการวิจัยแบบรวมมือกัน ทำได 2 แบบ คือ การรวมมือแบบลำดับขั้น (Hierarchical
Collaboration) และการรวมมือแบบเทาเทียมกัน (Equal Collaboration) ถาครูจะทำวิจัยในชั้นเรียน
โดยใชวิธีการแบบแรกก็ควรจะเริ่มโดยอาศัยความรวมมือกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย สำหรับแบบหลัง
เปนการทำงานรวมกับกลุมเพื่อนในโรงเรียนโดยมีสวนรวมเทาเทียมกัน คิดหาวิธีแกปญหารวมกัน
ซึ่งจะใชวิธีนี้ไดครูและเพื่อนครู ตองมีความรูที่สามารถทำวิจัยไดในระดับหนึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Atweh et al. (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจ
ในการอาศัยบุคคลภายนอกมาชวยในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการชวยเหลือ 3 แบบ
รูปแบบแรกเปนการวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค รูปแบบมีที่ปรึกษาดานกระบวนการ และรูปแบบที่การวิจัย
ปฏิบัติการแบบอิสระ ซึ่งพบวา การพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการทำงานรวมกัน และการทำงาน
แบบรวมมือกัน สามารถทำใหวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาไปกาวไกลมากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ
Gilbert and Smith (2003) ไดทำการศึกษาผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูใหเปนนักวิจัย ผลการวิจัย
พบวา ครูมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางครูและผูเรียน และเปลี่ยนความคิด
ในการวิจัย การวิจัยในการปฏิบ ัติของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข ึ้น และสอดคลองกั บ
ผลการศึกษาของ Ponte et al. (2004) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของครู
ดวยการวิจัยปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวก ผลการวิจัย พบวา การทำวิจัยปฏิบัติการของครู
ครูมักจะพัฒนาองคความรูในสาขาปฏิบัตินิยมเปนหลัก การเอาใจใสของผูอำนวยความสะดวกจะสงเสริม
ใหครูมีการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 สาขามากขึ้น
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2.4.3 ผลการพัฒนานักเรียนหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมี
พฤติกรรมการเรียนรูเหมาะสม ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เกิดจาก ครูใหความสำคัญตระหนักและมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การวิเคราะหปญหาและความตองการจำเปนในการ
พัฒนานักเรียนใหมีทักษะ ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ตลอดจนผูบริหารมีกลยุทธที่แยบยลและใชทั้งศาสตรและศิลปที่ลุมลึกในการสงเสริมใหครูเขามามีสวนรวม
สนับสนุนสงเสริม ดานงบประมาณ เปนที่ปรึกษาแนะนำนักเรียนและครู ในการนกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนานักเรียนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนการวิจัยที่ทำโดยครูในชั้นเรียน มีจุดประสงคเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำเนินการที่มีแบบแผนชัดเจนดำเนินอยางรวดเร็วสามารถนำผลมา
ใชไดทันทีและในระหวางการทำวิจัยจะมีการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งผลที่ไดน้นั จะ
นำมาปรับปรุงการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)
สอดคลองกับผลการศึกษาสายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมินโครงการ
พัฒ นาครูในการจัด การเรีย นรูแบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา ความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นำเสนอผลงานในรูปโปสเตอร วางแผนรวมกันในการทำ
โครงงาน และนำเสนอในรูปแบบการแสดงผลงาน แตถาพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการทำ
โครงงานแยกตามขั้นตอนการทำโครงงาน ผลการประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน ขั้นเสนอหัวขอโครงงาน ขั้นเขียน
รายงาน และขั ้ นปฏิบ ั ต ิโครงงาน ตามลำดั บ สอดคล องกั บแนวคิ ดของภณิ ดา ชู ช  วยสุวรรณ (2562)
ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการที่ใชกระบวนการหรือวิธีทางวิทยาศาสตร
เพื่อแก ป ญหาที่ เกิ ดขึ้นในชั้ นเรียนและนำผลมาใช ในการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนหรือสงเสริ มพั ฒนา
การเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนงานอยางเปนระบบมีการดำเนินการอยางรวดเร็ว สามารถ
นำผลมาใชไดทันที มีการสะทอน ขอมูลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนในชั้นเรียน
ไมเนนการอางอิงผลการวิจัยไป ยังประชากร การวิจัยในชั้นเรียนมีเปาหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลที่ดีที่สุด และหากครูคนใดไดทำการวิจัยในชั้นเรียนแลวก็ยอม
เกิดผลสำคัญ 2 ประการคือ 1) พัฒนาคน คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรไดกำหนดไว และ 2) พัฒนาตน คือ การพัฒนา
ความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอนเอง ซึ่งถือเปนการพัฒนาวิชาชีพของตน
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สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมิน
ดานผลผลิต พบวา ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน นักเรียนมีทักษะการอาน
เขียนภาษาไทยตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิด คำนวณพื้นฐานสูงขึ้น มีทักษะ
การคิดสรางสรรคที่จำเปนตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น รวมถึงดานพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบว า
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีสวนรวมและไดใชสื่อการเรียนรูอยางทั่วถึง
สอดคลองกับแนวคิดของ Calhoun (1994) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนวิธีการ
ที่มีหนทางหลากหลาย ทำใหรูสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในหองเรียนและสามารถนำไปตัดสินใจไดถึงวิธีการ
ที่จะทำใหดีขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Sebatane (1994) ไดทำการศึกษาวิธีการพัฒนาการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการเก็บขอมูลตาง ๆ จากประสบการณของครู ไมวาจะเปนขอคนพบความประทับใจ
ปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เกิดในชั้นเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการแกปญหา
ดานปญหาการเรียนของนักเรียน ปญหาดานภาษา ปญหาดานบุคลิกภาพของนักเรียน การอานและการเขียน
ปญหาวินัย การบริหารจัดการในชั้นเรียน การบริหารจัดการเรื่องเวลา การวัดและประเมินผลแรงจูงใจ
ทัศนคติของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Gabel (1999) ที่วาการวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากการบูรณาการ
วิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญ
งอกงามในดานการศึกษาชวยใหนักการศึกษาไดพัฒนาประสิทธิการสอนของตนไดพัฒนานักเรียนได
อยางถูกตองเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาของ Goodnough (2001) ไดทำการศึกษาการพัฒนาครู
ดวยการวิจัยปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาครูดวยการวิจัยปฏิบัติการมีจุดแข็งอยูที่ชวยเปนกรอบ
ในการปฏิบัติงานสำหรับครูในการสำรวจและใชองคความรูที่หาไดมาผลิตและสรางสรรคองคความรู
ทางการศึกษาเปนโอกาสสำหรับครูในการแบงปนองคความรูที่ไดจากการวิจัยและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ
การทำใหการปฏิบ ัติงานในชั้นเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข ึ้น นอกจากนี้ย ัง พบว า
การพัฒนาวิชาชีพเกิดจากความรวมมือและการสนับสนุนจากคณะนักวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งแสดงใหเห็น
หลักฐานที่สนับสนุนคุณคาของการวิจ ัยปฏิบัติการในการพัฒนาครู และสอดคลองกับแนวคิดของ
McNiff and Whitehead (2006) ที่วาการวิจัยปฏิบัติการเปนรูปแบบของการสืบสวนหา ขอเท็จจริง
ที่ผูปฏิบัติงานใชในการศึกษาตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อปรับปรุงการเรียนรู
ของตนเองและมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูอื่นดวย
2.4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา
โดยรวมปการศึกษา 2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 2.36 ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เกิดโรงเรียน
ใหความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ใหเปนไปตามเปาประสงค
ของโรงเรียนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา
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มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามกลยุทธของโรงเรียนใน
ดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสอดคลองกับนโยบายและ
แนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูส อนสามารถวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนรู  ที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ทำใหเกิดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขับเคลื่อนใหครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งจะทำใหครูผูสอนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนำผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดีขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (สุวิมล วองวาณิช, 2555)
สอดคลองกับแนวคิดของจตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) กลาววา การวิจัยชั้นเรียนมีเปาหมาย
สูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชวยพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ชวยทำใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continuous
Quality Improvement) ที่เปนประโยชนทั้งตัวผูเรียนและผูสอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย
สอดคลองกับแนวคิดของ ภณิดา ชูชวยสุวรรณ (2562) ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนไววาการวิจัยในชั้นเรียน
เปนกระบวนการที่มีเปาหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรไดกำหนดไวและ การพัฒนาความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู
ของครูผูสอนเอง ซึ่งถือเปนการพัฒนาวิชาชีพของตน สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559)
ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินดานผลผลิตหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product) พบว า การพัฒนาและหรือแกป ญหาดานกระบวนการเรียนรู และ
ดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยดำเนิน
กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน นักเรียนมีทักษะการอานเขียนภาษาไทยตามวัย
และระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิด คำนวณพื้นฐานสูงขึ้น มีทักษะการคิดสรางสรรคที่จำเปน
ตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น
สอดคลองการผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
พบวา ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเ ชิงรุกและสื่อการสอน ทำใหนักเรียนมีทักษะ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบสรางสรรคผลงานเผยแพรและนำเสนอสูสาธารณชนในระดับทองถิ่น ระดับ
ภู ม ิ ภาคและระดั บชาติ สอดคล องกั บปลการศึ กษาของGilbert and Smith (2003) ได ทำการศึ กษา
ผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูใหเปนนักวิจัย พบวา ครูมีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางครูและผูเรียน
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และเปลี่ยนความคิดในการวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษาของRaubenheimer and Myka (2005)
ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียน
พบวา การวิจัยปฏิบัติการเปนแบบแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ซึ่งจะทำให
ครูมีความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นในการเรียนรูของนักเรียนและยุทธวิธีการสอนใหม ๆ และการวิจัยปฏิบัติการ
เปนแนวทางหนึ่งที่จะปรับปรุงการสอนใหบรรลุผลสำเร็จ
2.4.5 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เกิดจากโรงเรียนมีการวิเคราะห
ปญหาและความตองการของการดำเนินงานตามโครงการ กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
มีความสอดคลองกับความตองการจำเปนและปฏิบัติได ผูที่มีสวนเกี่ยวของเห็นความสำคัญของโครงการและ
ใหความรวมมือ ในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมีความพรอมทั้งบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการ
เปนระบบ ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติทุกกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางดี กิจกรรม
ตามโครงการที่จัดมีความสอดคลองกับความตองการและความสนใจของครูบรรยากาศในการจัดการเรียนรู
เกิดความรวมมือมีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรูตอกัน กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเกิดการพัฒนา
อยางเปนระบบ คุณภาพโดยรวมของนักเรียนดีขึ้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
สามารถนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกตใชและพัฒนาการจัดการเรียนรูไดจริงและมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมิ น
โครงการคุณธรรมนำความรูส ูความดี ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพ รรณบุร ี เขต 2 ผลการประเมิน พบวา ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตอ
โครงการคุณธรรมนำความรูสูความดี เพราะสงเสริมพัฒนาการดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และนำประสบการณที่ไดรับจาก
โครงการไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559)
ไดทำการประเมิ นโครงการพั ฒนาบุ คลากร เรื ่ อง การทำวิ จ ั ยในชั้ นเรี ยน ผลการประเมินสรุ ป ได ว า
ดานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในโครงการ ผลการประเมินในภาพรวมแตละปการศึกษา ทั้งผูบริหาร
โรงเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมาก สอดคลองกับการศึกษาสายชล สง แสง (2560)
ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการประเมินดานผลผลิตเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนไดรูจักฝก การทำงานเปนกลุม แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่งึ กัน
และกัน นัก เรีย นไดออกไปเรียนรูนอกหอ งเรียนและใชแ หลงเรี ยนรูที่ห ลากหลาย และนัก เรียน
ภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ตามลำดับ
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สอดคล อ งกั บ ผลการศึก ษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมิน
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอโครงการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษา
ของ Nor Hasnida Che Md Ghazali (2016) ไดทำการประเมินการรับรูของครูในการดำเนินการประเมิ น
ตามโรงเรียน นำเสนอการประเมินตามทฤษฎีของ School-Based Assessment (SBA) ซึ่งเปนระบบ
การประเมินที่ดำเนินการโดยครูประจำวิชาในโรงเรียนเพื่อประเมินนักเรียนดานความรูความเขาใจ
(สติป ญญา) อารมณ (อารมณ และจิ ตวิ ญญาณ) และดานจิต (กายภาพ) ผลการประเมินชี้ว  า ครูคอนข าง
พอใจกับขอมูลที่ไดรับจากรัฐบาล ดานมิติกระบวนการของการประเมิน การดำเนินการเปนไปดวยดี
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Lorenzo (2016) ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการการรูเทา ทั น
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดตารลัก ประเทศฟลิปปนส
โดยประเมินจุดแข็ง จุดออน และประสิทธิผลของกิจกรรมใด ๆ ผลการวิจัย พบวา ครูมีความพอใจ
ในดานการบริหารโครงการ องคประกอบของโครงการ และระบบการนำสงโครงการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ Erdogan and Mede (2021) ไดทำการประเมินโปรแกรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษโดย
ใชแบบจำลอง CIPP และการสำรวจความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู วัตถุประสงคของการศึกษา
ครั้งนี้คือ เพื่อประเมินหลักสูตรภาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในตุรกี โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูของนักเรียนและผูสอน ผลการวิจัย พบวา ผูเขารวมมีความพึงพอใจ
กับสื่อการสอน การประเมินและวิธีการสอน
3. ขอเสนอแนะ
จากการประเมินมีประเด็นที่สำคัญที่ผูรายงานขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน
ตอไปนี้
3.1 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินโครงการไปใช
3.1.1 ควรมีการกำหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่รับผิดชอบใหชัดเจน
ควรมีการตั้งทีมงานในการติดตามผล และประเมินผลโครงการเปนระยะ ๆ ใหชัดเจน และนำผลการประเมิน
ในแตละระยะมาเปนขอมูลในการปรับปรุงในการดำเนินงานขั้นตอไป
3.1.2 สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนา
ทักษะ ความรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง
3.1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนดานเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณใหมีความเพียงพอ
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3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในครั้งตอไป
3.2.1 ควรมีการติดตามผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนหลังจากที่ครูนำผลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อนำผลมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
3.2.2 ควรมีการศึกษาปญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ
ในครั้งตอไป
3.2.3 ควรมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเนนผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการดำเนินโครงการ
เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานในปการศึกษาตอไป
3.2.4 ควรมีการสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบ ัติงานรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน
ทุกฝายใหบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไว
3.2.5 ครู และบุคลากรควรจัดเวลาในการเขารวมกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน
เพื่อความสะดวกตอการจัดคาบสอนในแตละวัน
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ฉบับที่ 1
คา IOC แบบประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดานบริบท (Context)
ขอ
ที่

รายการประเมิน

1 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
มุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
2 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.กท 2/โรงเรียน
3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก (สมศ.)
4 วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับ
สถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
5 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเปน
ส ว นหนึ ่ ง ของการพั ฒ นาครู ต ามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และสามารถพัฒนาเปนผลงานทาง
วิชาการไดจริง
6 โครงการนี้สามารถนำไปใชในการแกป ญหา
และพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง
7 โครงการนี้สามารถที่จ ะพัฒนานัก เรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีค ุณลั กษณะ
อันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกำหนดไว

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

รวม

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

คา
แปลคา
IOC

276
ฉบับที่ 1 (ตอ)
คา IOC แบบประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดานปจจัยนำเขา (Input)
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

รวม

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

8 การสนับสนุนดานงบประมาณมีเพียงพอ
1 1 1 1 1
9 เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1 1 1 1 1
มีจำนวนเพียงพอตอการดำเนินโครงการ

5

1.00

ใชได

5

1.00

ใชได

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

ขอ
ที่

รายการประเมิน

1 การกำหนดนโยบายหรือขอกำหนดตาง ๆ ชัดเจน
2 การกำหนดแนวทางการดำเนิ นโครงการชั ดเจน
สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง
3 มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอ
การมีสวนรวม
4 ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมื อ
ในการดำเนินโครงการ
5 การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน
6 บุ ค ลากรมี ค วามเข า ใจในวัต ถุป ระสงค แ ละ
บทบาทหนาที่
7 จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ

10 เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1 1 1 1 1
ที่นำมาใชมีความเหมาะสมกับโครงการ
11 สถานที่ที่ใชดำเนินโครงการเหมาะสม
12 ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินโครงการมี
ความเหมาะสม

คา
แปลคา
IOC
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ฉบับที่ 2
คา IOC แบบประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดานกระบวนการ (Process)
ขอ
ที่

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

1 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนิน
1 1 1 1 1
โครงการอยางตอเนื่อง
2 มีการกำหนดจำนวนผูปฏิบัติงานที่เหมาะสม
1 1 1 1 1

คา
แปลคา
IOC

5

1.00

ใชได

5

1.00

ใชได

1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

3 มีการกำหนดบทบาทหนา ที่ข องผูเกี่ยวข อ ง
1 1
อยางเหมาะสม
4 มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1 1
5 มีการประชาสัมพันธโ ครงการใหทราบอย าง
1 1
ทั่วถึง
6 การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเปนไปตามปฏิทิน
1 1
ปฏิบัติงาน
7 ผูเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม
1 1
8 มี การประสานงานและขอความร วมมื อระหว าง
ผูรับผิดชอบ
9 มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือระหวางการดำเนิน
โครงการ
10 มีการประเมินผลระหวางดำเนินการ
11 มีการประเมินผลหลังการดำเนินการ
12 มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
13 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

รวม

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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ฉบับที่ 3
คา IOC แบบประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดานผลผลิต (Product)
ขอ
ที่

รายการประเมิน

1 มีความรู ความสามารถดานการวิจัยอยางถูกตอง
2 มีความรูในเนื้อหาที่สอนและสามารถแกปญหา
ของนักเรียนในการเรียนได
3 เห็นคุณคาของการทำวิจัยในชั้นเรียน
4 มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5 สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดสำเร็จตามปฏิทิน
การดำเนินงาน
6 ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการอยางตอเนื่อง
7 มีคลินิกที่ปรึกษา นิเทศติดตาม
8 เพื่อนครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในการทำวิจัย
ในชั้นเรียน
9 งบประมาณในโครงการมีความเหมาะสม
10 มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ
11 สามารถนำเสนอเปนผลงานทางวิชาการ
12 สามารถเผยแพรสูสาธารณชน
13 สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือสามารถ
ลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนได
14 สามารถจัดหา จัดทำ พัฒนาสื่อการสอนใหม ๆ
15 มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
16 โครงการมีความเหมาะสมและควรดำเนินการ
อยางตอเนื่อง

ความคิดเห็นของ
คา
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รวม
แปลคา
IOC
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได
1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

ใชได
ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

ใชได
ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

ใชได
ใชได
ใชได
ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

ใชได
ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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ฉบับที่ 4
คา IOC แบบประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดานผลผลิต (Product)
ขอ
ที่

รายการประเมิน

1 สื่อ/นวัตกรรมของครูนาสนใจและเกิดประโยชนแก
นักเรียน
2 นักเรียนพึงพอใจตอเทคนิค/วิธีการที่ครูนำมาใช
ในการเรียนการสอน
3 บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความร วมมื อ
มีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรูตอกัน
4 นักเรียนไดรับการกระตุน เกิดความกระตือรือรน
ในการเรียน
5 กระบวนการในการทำงานของนักเรียนพัฒนา
อยางเปนระบบ
6 นักเรียนไดรับความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
7 นักเรีย นสว นมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
8 คุณภาพโดยรวมของนักเรียนดีขึ้นทั้งในดานวิชาการ
และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
9 นักเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับเปนแนวทาง
ในการศึกษาเพิ่มเติมได
10 นักเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับเปนแนวทาง
ในการประกอบอาชีพได

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

รวม

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

1 1 1 1 1

5

1.00

ใชได

คา
แปลคา
IOC
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Reliability แบบสอบถามฉบับที่ 1
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Case Processing Summary
Cronbach's
N
%
Alpha
N of Items
Cases Valid
30
100.0
.841
19
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19

Scale Mean if Item
Deleted
64.2000
64.2000
64.1333
64.1667
64.0667
63.9000
63.9667
63.9667
64.1000
64.0333
63.7000
63.7000
63.7000
63.7000
63.6333
63.6333
63.6000
63.6333
63.7667

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
26.441
.724
.817
26.303
.647
.821
27.016
.731
.818
26.626
.741
.816
26.754
.689
.819
29.059
.562
.828
28.102
.529
.828
27.344
.591
.825
27.128
.775
.816
28.447
.443
.833
31.459
.145
.844
32.424
-.046
.851
31.459
.145
.844
31.459
.145
.844
32.033
.042
.847
31.068
.255
.840
30.110
.514
.832
32.033
.042
.847
31.978
.007
.853
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Reliability แบบสอบถามฉบับที่ 2
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
Reliability Statistics
N
%
Cronbach's
Alpha
N of Items
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
.946
12
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12

Scale Mean if
Item Deleted
37.3667
37.4000
37.3667
37.4000
37.3000
37.1333
37.2000
37.2000
37.3333
37.3000
37.1333
37.2000

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted
32.309
.864
.938
31.972
.854
.938
32.309
.864
.938
31.972
.854
.938
32.838
.701
.944
34.809
.678
.944
33.131
.705
.943
33.821
.562
.949
32.506
.904
.937
32.838
.701
.944
34.809
.678
.944
33.131
.705
.943
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Reliability แบบสอบถามฉบับที่ 3
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Case Processing Summary
Cronbach's
N
%
Alpha
N of Items
Cases Valid
30
100.0
.822
16
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
c15
c16

Scale Mean if
Item Deleted
54.2667
54.2333
54.2667
54.2667
54.2333
54.2667
54.4000
54.7667
54.8000
54.7667
54.8000
54.2667
54.2333
54.2667
54.4000
54.7667

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
17.720
.375
.816
16.875
.690
.802
18.892
.031
.832
17.720
.375
.816
16.875
.690
.802
18.892
.031
.832
18.455
.066
.838
15.220
.694
.792
14.855
.719
.789
15.220
.694
.792
14.855
.719
.789
17.720
.375
.816
16.875
.690
.802
18.892
.031
.832
18.455
.066
.838
15.220
.694
.792
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Reliability แบบสอบถามฉบับที่ 4
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10

Scale Mean if
Item Deleted
31.6333
31.6000
31.6333
31.1000
31.6333
31.6000
31.6333
31.1000
31.0667
31.1000

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.905
10

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Total Correlation
Item Deleted
13.068
.951
.873
13.628
.884
.879
13.068
.951
.873
17.886
.072
.921
13.068
.951
.873
13.628
.884
.879
13.068
.951
.873
17.886
.072
.921
16.547
.522
.904
17.955
.052
.922
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ตารางผลการวิเคราะหขอมูล (Print Out SPSS)
Frequencies ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดานบริบท
เพศ

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

12
19
31

38.7
61.3
100.0

38.7
61.3
100.0

นอยกวา 30 ป

Frequency
13

Percent
41.9

Valid
Percent
41.9

Cumulative
Percent
41.9

30-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป
Total

11
6
1
31

35.5
19.4
3.2
100.0

35.5
19.4
3.2
100.0

77.4
96.8
100.0

Cumulative
Percent
77.4
100.0

ชาย
หญิง
Total

Cumulative
Percent
38.7
100.0

อายุ

Valid

วุฒิการศึกษา

Valid

ปริญญาตรี

Frequency
24

Percent
77.4

Valid
Percent
77.4

ปริญญาโท
Total

7
31

22.6
100.0

22.6
100.0
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Frequencies ฉบับที่ 1 (ตอ)

Valid

นอยกวา 5 ป
5 - 10 ป
11 - 15 ป
มากกวา 15 ป
Total

ประสบการณ

Frequency
6
22
2
1
31

Percent
19.4
70.9
6.5
3.2
100.0

Valid
Percent
19.4
70.9
6.5
3.2
100.0

Cumulative
Percent
19.4
90.3
96.8
100.0

Valid
Percent
3.2
29.1
67.7
100.0

Cumulative
Percent
3.2
32.3
100.0

ตำแหนงหนาที่ในสถานศึกษา

Valid รองผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนากลุมสาระฯ
หัวหนางาน
Total

Frequency
1
9
21
31

Percent
3.2
29.1
67.7
100.0

ประสบการณทำวิจัย
Missing System

Frequency
31

Percent
100.0
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ตารางผลการวิเคราะหขอมูล (Print Out SPSS)
Frequencies ฉบับที่ 1 (ตอ)
ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3
Statistics
N
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

IT101
31

IT102
31

IT103
31

IT104
31

IT105
31

IT106
31

0

0

0

0

0

0

4.90
.301

4.55
.675

4.81
.402

4.87
.341

4.71
.461

4.61
.558

IT107
31

IT201
31

IT202
31

IT203
31

IT204
31

IT205
31

0

0

0

0

0

0

4.06
.892

4.61
.558

4.65
.551

4.61
.495

4.90
.301

4.81
.477

IT206
31

IT207
31

IT208
31

IT209
31

IT210
31

IT211
31

0

0

0

0

0

0

4.32
.541

4.52
.811

4.10
.870

4.03
1.016

4.52
.570

4.48
.724
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Frequencies ฉบับที่ 1 (ตอ)
IT212
N
Mean
Std. Deviation

Valid
Missing

mean.1
31
0
4.61
.558

31
0
4.6428
.21089

mean.2
31
0
4.5134
.36203
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ตารางผลการวิเคราะหขอมูล (Print Out SPSS)
Frequencies ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
Valid

ชาย
หญิง
Total

Frequency
27

Percent
23.9

Valid
Percent
23.9

86
113

76.1
100.0

76.1
100.0

Cumulative
Percent
23.9
100.0

อายุ

Valid

นอยกวา 30 ป

Frequency
31

Percent
27.4

Valid
Percent
27.4

Cumulative
Percent
27.4

30-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป
Total

43
24
15
113

38.1
21.2
13.3
100.0

38.1
21.2
13.3
100.0

65.5
86.7
100.0

ปริญญาตรี

Frequency
80

Percent
70.8

Valid
Percent
70.8

Cumulative
Percent
70.8

ปริญญาโท
Total

33
113

29.2
100.0

29.2
100.0

100.0

วุฒิการศึกษา

Valid
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Frequencies ฉบับที่ 2 (ตอ)
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ

Valid

1 - 5 ป

Frequency
46

Percent
40.7

Valid
Percent
40.7

6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
มากกวา 20 ป
Total

28
19
5
15
113

24.8
16.8
4.4
13.3
100.0

24.8
16.8
4.4
13.3
100.0

Cumulative
Percent
40.7
65.5
82.3
86.7
100.0
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Frequencies ฉบับที่ 2 (ตอ)
ตอนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการของโครงการ
Statistics
N
Valid

IT101
113

IT102
113

IT103
113

IT104
113

IT205
113

IT206
113

0

0

0

0

0

0

4.65
.647

4.56
.696

4.78
.417

4.78
.518

4.78
.417

4.93
.256

IT207
113

IT208
113

IT209
113

IT310
113

IT311
113

IT312
113

0

0

0

0

0

0

4.01
1.046

4.70
.487

4.71
.482

4.63
.486

4.88
.322

4.77
.452

IT413
113

IT414
113

0

0

0

0

0

4.60
.515

4.58
.743

4.6919
.33797

4.6256
.39383

4.7597
.36390

Missing
Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

mean.1
mean.2
113
113

mean.3
113
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Frequencies ฉบับที่ 2 (ตอ)
mean.4
mean.sum
113
113

N
Valid

0

0

4.5930
.49415

4.6675
.31162

Missing
Mean
Std. Deviation
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Frequencies ฉบับที่ 3 (กอนเขารวมโครงการ)
Statistics

N
Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N
Valid

IT001
113

IT002
113

IT003
113

IT004
113

IT005
113

IT006
113

0

0

0

0

0

0

4.50
.814

4.38
.602

4.09
.606

4.26
.788

3.90
.866

4.61
.604

IT007
113

IT008
113

IT009
113

IT010
113

IT011
113

IT012
113

0

0

0

0

0

0

4.10
.925

3.98
.866

4.34
.841

2.98
.945

3.96
.855

4.24
.672

Missing
Mean
Std. Deviation

IT013
IT014 IT015 IT016
mean.sum
113
113
113
113
113

N
Valid

0

0

0

0

0

3.24
.616

4.34
.775

3.55
1.118

4.28
.713

4.3274
.63305

Missing
Mean
Std. Deviation
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Frequencies ฉบับที่ 3 (หลังเขารวมโครงการ)
Statistics
N
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

IT001
113

IT002
113

IT003
113

IT004
113

IT005
113

IT006
113

0

0

0

0

0

0

4.89
.309

4.59
.607

4.20
.722

4.62
.488

4.88
.446

4.84
.474

IT007
113

IT008
113

IT009
113

IT010
113

IT011
113

IT012
113

0

0

0

0

0

0

4.78
.417

4.84
.368

4.79
.411

4.59
.607

4.72
.472

4.28
.590

IT013
113

IT014
113

IT015
113

0

0

0

0

0

4.12
.746

4.36
.720

4.76
.428

4.36
.720

4.9823
.13244

IT016 mean.1
113
113
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Frequencies ฉบับที่ 4
Statistics
N
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation

N
Valid
Missing
Mean
Std. Deviation

IT001
342

IT002
342

IT003
342

IT004
342

IT005 IT006
342
342

0

0

0

0

0

0

4.55
.890

4.38
.958

4.56
.787

4.68
.774

4.56
.750

4.88
0.594

IT007
342

IT008
342

IT009
342

IT010
342

mean.sum
342

0

0

0

0

0

4.40
.905

4.59
.754

4.57
.777

4.55
.775

4.5714
.64323
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t-Test

ตาราง การทดสอบกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ
Paired Samples Statistics

Pair 1

กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 2 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 3 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 4 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 5 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 6 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 7 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 8 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 9 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 10 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 11 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ

Mean
4.50
4.89
4.38
4.59
4.09
4.20
4.26
4.62
3.90
4.88
4.61
4.84
4.10
4.78
3.98
4.84
4.34
4.79
2.98
4.59
3.96
4.72

N
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

Std.
Deviation
.814
.309
.602
.607
.606
.722
.788
.488
.866
.446
.604
.474
.925
.417
.866
.368
.841
.411
.945
.607
.855
.472

Std. Error
Mean
.077
.029
.057
.057
.057
.068
.074
.046
.081
.042
.057
.045
.087
.039
.081
.035
.079
.039
.089
.057
.080
.044
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t-Test (ตอ)

Paired Samples Statistics

Pair 12 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 13 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 14 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 15 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 16 กอนเขารวมโครงการ
หลังเขารวมโครงการ
Pair 17 รวมกอนเขารวมโครงการ
รวมหลังเขารวมโครงการ

Mean
4.24
4.28
3.24
4.12
4.34
4.36
3.55
4.76
4.28
4.36
4.3274
4.9823

N
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

Std.
Deviation
.672
.590
.616
.746
.775
.720
1.118
.428
.713
.720
.63305
.13244

Std. Error
Mean
.063
.055
.058
.070
.073
.068
.105
.040
.067
.068
.05955
.01246
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Paired Samples Test

Mean
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ

95% Confidence
Interval of the
Std.
Difference
Deviatio Std. Error
n
Mean
Lower Upper

t

df

Sig.
(2-tailed)

-.389

.661

.062

-.512

-.266

-6.266

112

.000

-.212

.411

.039

-.289

-.136

-5.496

112

.000

-.115

.395

.037

-.189

-.041

-3.093

112

.002

-.363

.814

.077

-.514

-.211

-4.741

112

.000

-.973

.850

.080

-1.132

-.815

-12.174 112

.000
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Paired Samples Test

Mean
กอนเขารวมโครงการ–
Pair 6 หลังเขารวมโครงการ
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair
17

กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ
กอนเขารวมโครงการ–
หลังเขารวมโครงการ

95% Confidence
Interval of the
Std.
Difference
Deviatio Std. Error
n
Mean
Lower Upper

t

df

Sig.
(2-tailed)

-.230

.500

.047

-.323

-.137

-4.890

112

.000

-.681

.848

.080

-.839

-.523

-8.542

112

.000

-.858

.865

.081

-1.020

-.697

-10.553 112

.000

-.451

.732

.069

-.588

-.315

-6.556

112

.000

-1.611

1.161

.109

-1.827

-1.394

-14.752 112

.000

-.752

.969

.091

-.933

-.572

-8.256

112

.000

-.044

.280

.026

-.096

.008

-1.680

112

.096

-.885

.821

.077

-1.038

-.732

-11.457 112

.000

-.027

.210

.020

-.066

.013

-1.346

112

.181

-1.212

.940

.088

-1.388

-1.037

-13.715 112

.000

-.080

.303

.029

-.136

-.023

-2.794

112

.006

.60901

.05729

-.76838

-.54135

-11.431 112

.000

รวมกอนเขารวม
โครงการ–
-.65487
รวมหลังเขารวมโครงการ

ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือในการวิจัย
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แบบสอบถามการประเมิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context)
ดานปจจัยนำเขา (Input)

ฉบับที่ 1 สำหรับรองผูอำนวยการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางาน
คำชี ้ แ จง แบบสอบถามฉบับ นี ้จ ั ด ทำขึ ้น เพื ่ อ ประเมิน โครงการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรูโ ดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลดานบริบทหรือสภาพแวดลอมของโครงการ
ตอนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยนำเขาของโครงการ
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ตามสภาพความเปนจริง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ (นับจำนวนปเต็ม เศษวัน/เดือนไมนับ)
 นอยกวา 30 ป
 30-40ป
 41-50 ป
 มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 ปริญญาเอก

 ปริญญาโท
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4. ประสบการณในการบริหารงานในโรงเรียน (นับจำนวนปเต็ม เศษวัน/เดือนไมนับ)
 นอยกวา 5 ป
 5-10 ป
 11 - 15 ป
 มากกวา 15 ป

5. ตำแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
 รองผูอำนวยการสถานศึกษา
 หัวหนางาน

 หัวหนากลุมสาระฯ

6. ทานเคยมีประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยในลักษณะใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ไมเคยมีประสบการณทำวิจัย
 ทำวิจัยในชั้นเรียน
 เปนผูชวยนักวิจัย
 ทำปริญญานิพนธ หรือวิทยานิพนธ
 รวมเปนคณะวิจัยของสถานศึกษา  ทำวิจัยเพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ
 เปนผูบริหารโครงการวิจัย
 ผูปฏิบัติงานอยูในหนวยงานวิจัย
 ผูบริหารหนวยงานวิจัย
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานบริบทหรือสภาพแวดลอมของโครงการ
คำชี้แจง ปจจุบันทานมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะตอไปนี้อยูในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย 
ลงในชองวางตามความเปนจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย
รายการประเมิน
1. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุงหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม.กท 2/โรงเรียน
3. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก (สมศ.)
4. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับ
สถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
5. การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ
พัฒนาเปนผลงานทางวิชาการไดจริง
6. โครงการนี้สามารถนำไปใชในการแกปญหาและพัฒนา
การเรียนการสอนไดจริง
7. โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพฤติกรรมในทางลบลดลง
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ตอนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยนำเขาของโครงการ
คำชี้แจง ปจจุบันทานมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะตอไปนี้อยูในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย 
ลงในชองวางตามความเปนจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสมหรือสอดคลองนอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย
รายการประเมิน
1. การกำหนดนโยบายหรือขอกำหนดตาง ๆ ชัดเจน
2. การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน
สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง
3. มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอ
การมีสวนรวม
4. ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของใหความรวมมือ
ในการดำเนินโครงการ
5. การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโรงเรียน
6. บุคลากรมีความเขาใจในวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่
7. จำนวนบุคลากรในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ
8. การสนับสนุนดานงบประมาณมีเพียงพอ
9. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีจำนวนเพียงพอตอการดำเนินโครงการ
10. เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่นำมาใช มีความเหมาะสมกับโครงการ
11. สถานที่ที่ใชดำเนินโครงการเหมาะสม
12. ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
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แบบสอบถามการประเมิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ดานกระบวนการ (Process)
ฉบับที่ 2 สำหรับครูผูสอน
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ ดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการของโครงการ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ตามสภาพความเปนจริง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ (นับจำนวนปเต็ม เศษวัน/เดือนไมนับ)
 นอยกวา 30 ป
 30-40ป
 41-50 ป
 มากกวา 50 ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 ปริญญาเอก

 ปริญญาโท

4. ประสบการณในการทำงาน (นับจำนวนปเต็ม เศษวัน/เดือนไมนับ)
 1-5 ป
 6-10 ป
 11-15 ป
 16-20 ป
 มากกวา 20 ป
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานกระบวนการของโครงการ
คำชี้แจง ปจจุบันทานมีการปฏิบัติตนตามโครงการ หรือกิจกรรมในทุกขั้นตอนตอไปนี้อยูในระดับใด
โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความเปนจริง
5 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสม มากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสม มาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสม ปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสม นอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือเหมาะสม นอยที่สุดหรือไมเคยปฏิบัติเลย
รายการประเมิน
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานโครงการ
2. แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม
3. กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานอยาง
เหมาะสม
4. ตรวจสอบเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการ
- ความพรอมดานผูบริหาร
- ความพรอมดานบริหารจัดการ
- ความพรอมดานบุคลากร และการรับสมัคร
ครูเขารวมโครงการ
- ความพรอมดานงบประมาณ อาคาร สถานที่ เอกสาร
สื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี
5. ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นดำเนินการ
6. ประชาสัมพันธและชี้แจงความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
และผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม
บทบาทหนาที่ของแตละคน
7. ใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเกี่ยวกับการทำ
วิจัยในชั้นเรียน
8. ครูดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน
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รายการประเมิน
ขั้นประเมินผล
9. ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง “คลินิกวิจัย
ในชั้นเรียน” เพื่อการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ เปนระยะ ๆ
ครูจะนำความกาวหนาของผลการทำวิจัยในชั้นเรียน
มาสง และปรึกษาปญหาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำ
10. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
ขั้นปรับปรุง
11. นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุม
12. ที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
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แบบสอบถามการประเมิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ดานผลผลิต (Product)
ฉบับที่ 3 สำหรับครูผูสอน
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนการประเมินผลผลิตกอน-หลังเขารวมโครงการ ปจจุบันทานมี
คุณลักษณะและไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ดังตอไปนี้อยูในระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความเปนจริง
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
นอย
1
หมายถึง
นอยที่สุดหรือไมเคยมีเลย

รายการประเมิน
1. มีความรู ความสามารถดานการวิจัย
อยางถูกตอง
2. มีความรูในเนื้อหาที่สอน และสามารถ
แกปญหาของนักเรียนในการเรียนได
3. เห็นคุณคาของการทำวิจัยในชั้นเรียน
4. มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
5. สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดสำเร็จ
ตามปฏิทินการดำเนินงาน
6. ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการ
อยางตอเนื่อง
7. มีคลินิกที่ปรึกษานิเทศติดตาม

กอนเขารวม
โครงการ
5 4 3 2 1

5

หลังเขารวม
โครงการ
4 3 2 1
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8. เพื่อนครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวม
ในการทำวิจัยในชั้นเรียน
9. งบประมาณในโครงการมีความเหมาะสม
10. มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ
11. สามารถนำเสนอเปนผลงานทางวิชาการ
12. สามารถเผยแพรสูสาธารณชน
13. สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
สามารถลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนได
14. สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอน
ใหม ๆ
15. มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงาน
16. โครงการมีความเหมาะสมและ
ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง

กอนเขารวม
โครงการ
5 4 3 2 1

5

หลังเขารวม
โครงการ
4 3 2 1
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
ดานผลผลิต (Product)
ฉบับที่ 4 สำหรับครูผูสอน
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใหทำเครื่องหมาย  ลงในชอง
ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน ซึ่งมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
รายการประเมิน
1. โรงเรียนมีการวิเคราะหปญหาและความตองการของการดำเนินงานตามโครงการ
2. การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ โครงการมีความสอดคลองกับ
ความตองการจำเปนและปฏิบัติได
3. ผูที่มีสวนเกี่ยวของเห็นความสำคัญของโครงการและใหความรวมมือ
ในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
4. โรงเรียนมีความพรอมทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที่ และการบริหารจัดการ
5. โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการเปนระบบ ขัน้ ตอน และสามารถ
ปฏิบตั ทิ ุกกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางดี
6. กิจกรรมตามโครงการที่จัดมีความสอดคลองกับความตองการและ
ความสนใจของครู
7. บรรยากาศในการจัดการเรียนรูเ กิดความรวมมือมีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยน
เรียนรูตอกัน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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8. กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ
9. คุณภาพโดยรวมของนักเรียนดีขึ้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
10.สามารถนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกตใชและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูไดจริงและมีประสิทธิภาพ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ประวัติผูรายงาน
ชื่อ – สกุล
วัน - เดือน - ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
สถานที่ทำงาน
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

นายพิทักษ เอ็นดู
10 กุมภาพันธ 2505
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแกน
28 ซอยไอซีดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2523 สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยครู (ป.กศ.) อำเภอเมือง
จังหวัดเลย
ปการศึกษา 2529 สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปการศึกษา 2541 สำเร็จการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

