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กิตติกรรมประกาศ   
 

               การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model เรื ่องนี้  

สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดีจากหลายฝาย  ท้ังคณะผูบริหาร

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และคณะศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒิ    

นอกราชการ ท่ีใหคําแนะนําปรึกษาและขอคิดสําคัญในการพัฒนางานนิเทศและงานวิจัยทางการศึกษา   

ซ่ึงชวยใหการวิจัยประเมินโครงการเรื่องนี้ดําเนินมาอยางถูกตองตามหลักการ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและ

ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

      ขอขอบพระคุณ อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 1  อาจารย ดร.บุญทอง บุญทวี  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภ ัฏ

สวนสุนันทา และอาจารย ดร.วิไลลักษณ ภูภักดี  อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานีเขต 2 ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําในดานการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการอันเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานครั้งนี้        

    ขอขอบคุณผูเปนกําลังสําคัญท่ีชวยใหงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดอยางดี คือผูบริหาร ครูแกนนํา

การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูแทนชุมชนของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนผูใหขอมูลการประเมิน 

โครงการท่ีเปนประโยชนยิ่ง ขอมูลท่ีไดรับจากทุกฝายลวนมีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก  และขอบคุณคณะศึกษานิเทศกและเพ่ือนรวมงาน  

ท่ีเปนกําลังใจชวยเหลือสนับสนุนใหการทําวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 

    คุณคาของงานวิจัยเรื่องนี้  ผูวิจัยขอมอบสวนดีงามท่ีไดปฏิบัติ อุทิศเปนบุญกุศลใหกับบิดา

มารดา  ครู อาจารย และผูมีพระคุณ  รวมท้ังมอบเปนพลังใหกับบุคลากรของโรงเรียนและสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เพ่ือรวมกันพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีสงผล   

ตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงยิ่งข้ึนตอไป 
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บทคัดยอ 

             การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  เปนการวิจัย    

เชิงประเมิน (Evaluation Research) ตามแนวคิดการประเมินของ Stufflebeam and Shinkfield 

การประเมินนี้ดําเนินการในป 2557 – 2560  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร  ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ       

ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู  และ 2) ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุมเปาหมายท่ีศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษา 

ครู และผูแทนชุมชน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รวม 358 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

คือคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ วิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัย ท้ังเชิงสถิติและ   

เชิงพรรณนา   

            ผลการวิจัย  

            1. ผลการประเมินโครงการ พบวา  

              ดานบริบท (Context) : หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการ 

วิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายระดับตาง ๆ และสามารถปฏิบัติไดจริง  ผูบริหาร

และครูมีความตองการใหดําเนินโครงการนี้ในระดับมากท่ีสุด    

                ดานปจจัยนําเขา (Input) : มีการเตรียมการท่ีดีท้ังดานบุคลากรและกิจกรรม การพัฒนาครู

เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนมีความพรอมและความพอเพียงท่ีจะดําเนินโครงการไดเปนอยางดี  

                ดานกระบวนการ (Process) : มีการดําเนินการที่ดี  กิจกรรมการพัฒนาครูเรื่องการวิจัย 

ในชั้นเรียนดําเนินการไดตามเปาหมาย มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน  ครูท่ีเปนกลุมเปาหมาย

นําความรูไปใชและขยายผลใหครูในโรงเรียน จนมีผลงานการวิจัยนําเสนอระดับโรงเรียน ระดับกลุม

เครือขายโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน

โครงการในระดับมาก   

                 ดานผลผลิต (Product) : ครูท่ีไดรับการพัฒนาตามโครงการและครูท่ีไดรับการขยายผล  

ในโรงเรียน นําความรูไปใชพัฒนาการเรียนการสอนควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  

ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาข้ึน   ผลการประเมินความรูความ

เขาใจและทักษะของครูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557, 

2558  และ 2559  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ



ค 

 

ท้ัง 3 ป  สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาท้ัง 3 ป  นักเรียนระดับปฐมวัยเจริญเติบโต 

แข็งแรงสมวัย และมีความพรอมท่ีจะศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐาน  นักเรียนพิการเรียนรวมมีความรูความสามารถ 

และบรรลุวัตถุประสงคในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนทุกทักษะตามเปาหมาย    

                ดานผลกระทบ (Impact) : ครูมีความพึงพอใจตอกระกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 

ในระดับมาก  ผูแทนชุมชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการ

นิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560  ในระดับมาก   

                  ดานประสิทธิผล (Effectiveness) : ปจจัยนําเขาและกระบวนการสงผลตอการบริหารจัดการ

โครงการไดอยางดี กิจกรรมท่ีดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกกิจกรรม การสรางองคความรูใหแกครูชวยให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน และเปนการดําเนินงานท่ีคุมคาและสรางสรรค      

                 ดานความยั่งยืน (Sustainability) : ผูวิจัยมีการจัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

ของโรงเรียนดานการนําผลการวิจัยไปใช และมีการเพ่ิมพูนความรูตอจากการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนมี

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน และจัดประกวดผลงานวิจัย

ภายในโรงเรียนเปนประจําทุกปจนถึงปจจุบัน   

                    ดานการถายโยงความรู (Transportability) : ครูมีการถายโยงความรูและสงทอดขยายผล 

โดยการปรับปรุงพัฒนางานวิจัยและนําความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปใชในเรื่องใหมมากท่ีสุด และเปน       

ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน  ขยายผลหรือตอยอดแนวคิดและนําไปใชในเรื่องอ่ืน 

รวมท้ังปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก  

              2.  ผลการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย

ในชั้นเรียน พบปญหาเรื่อง ความสามารถของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน การขยายผลใหกับเพ่ือนครู  

ในโรงเรียน  ความตอเนื่องของการทําวิจัยในชั้นเรียน การประชาสัมพันธผลงานของครูและของโรงเรียน 

การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานการวิจัยในชั้นเรียน    

                   แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคือ 1) ศึกษานิเทศกควรนิเทศกํากับติดตามและเปนท่ีปรึกษา

ดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด 2) ครูควรใหความสนใจและจัดการเรียนการสอนท่ีควบคูไปกับกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียนและรับการถายโยงความรูจากเพ่ือนครู 3) โรงเรียนควรประเมินคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน  4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครและโรงเรียนควรสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธผลงานของครูและของโรงเรียนใหมากข้ึน 

โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย  และจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัย      

ในชั้นเรียน ท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
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Abstract 

             The Evaluation of Classroom Action Research Projects for the Development    
of Learning Achievement in Bangkok Primary Educational Service Area Office by 
CIPPIEST Model was an evaluation research using Stufflebeam and Shinkfield’s framework, 
operated in 2014 - 2017.  The purposes of this research were  1) to evaluate classroom 
action research projects for the development of learning achievement in Bangkok 
Primary Educational Service Area Office  on the context, input, process, product, impact, 
effectiveness,  sustainability and transportability,  2) to study problems and guidelines for 
improvement of the implementation of classroom action research projects.  The target 
groups were 358 of schools administrators, teachers and community representatives in 
Bangkok Primary Educational Service Area Office.  The research instruments were interview 
and questionnaire. The statistics used mean, standard deviation and percentages, analyzed 
data and presented by the statistical and descriptive analysis. 
            Research results 
            1. Project evaluation results found that 
               Context : The rationale, objectives and activities of the project were appropriate 
and accordance with various policy levels and could be practiced. Administrators and 
teachers wanted to continue this project most.   
               Input : There was good preparation in terms of personnels and activities.  
The teachers were ready to develop classroom action researches and effectual to carry 
out the project. 
               Process : There were good operations. The teacher developing activities on 
classroom action researches could be carried out according to the goals. There was 
supervision to monitor the school’s operations. The target group teachers could apply 
knowledge  and extend results to teachers in schools. The research results were presented 
at the schools,  school networks and educational area. The administrators and teachers 
were satisfied with the project operation process at a high level. 
               Product : The teachers who had been developed in the project and the teachers 
who received the outcomes in the school were expanded in the school use the knowledge 
to develop teaching and learning together  with the ongoing research process in the 
classroom,  helping students to learn and have better learning achievement.  The evaluation  
of teachers' knowledge, understanding and skills in classroom action research was at a 
high level.  The students’ achievement  based on the Ordinary National Education Test 
(O-NET) of  the academic year 2014, 2015 and 2016 of Prathom Suksa 6, students had 
an average score higher than the affiliation and national level in all 3 years, while the 
Mattayom 3 students had an average score less than the affiliation and national level 



จ 

 

in all 3 years.  Early childhood students grow strong as they were,  and ready to study 
at a basic level. Students with  learning disabilities  included had knowledge and capability 
and achieve objectives in individual education plans, and had improved development 
for all skills according to the goal.       
                Impact : The teachers were satisfied with the supervisors’ operation process at  
a high level.  The community representatives were satisfied with the development of 
educational management of schools which were resulted by supervision to develop work 
during the academic year 2014. - 2017 at a high level. 
                Effectiveness : The inputs and processes affected good project management.   
All activities were accomplished.  Providing teachers development in content and 
teaching methodology made the higher student achievement that was worthy and 
creative operation. 
                Sustainability : The researcher held up the meeting to monitor the progress 
of the schools’ implementation in applying research results,  and increased knowledge.  
The schools were continuously improved, promoted all teachers to do classroom  action 
researches, and have held a research contests in the schools every year until now.   
                Transportability : The teachers had to transfer knowledge and expanded the 
results by improving researches and applying the knowledge gained from the researches 
to the new topics most.  Followed by being a consultant in classroom action research,   
expanding the concept and applying to other matters, the teachers adapted their   
knowledge to be suitable for any external organizations. 
            2. The results of the problems and guidelines for the development of the 
implementation of classroom action research project. The problems were as follows : 
teachers' ability to conduct classroom action research, expanding results for other 
teachers, continuity of classroom action research, public relations of the teachers and 
schools’ duties,  opportunities for teachers to exchange learning methodology and 
publish their classroom action researches. 
            The development guidelines are as follows.  1) The supervisors should supervise, 
monitor, and be closely consultants. 2) The teachers should pay attention in teaching 
and learning by using classroom action researches and accept the transfer of knowledge. 
3) The schools should evaluate the teaching quality that focuses on the classroom 
action researches in every semester.  4) The Bangkok Educational Service Area Office 
and the school should promote teachers and the schools researches to public by using 
various communication channels  and organize some activities such as a symposium, 
for teachers to exchange learning about classroom action researches both in their 
schools and the educational service area office. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญปญหา 

             การจัดการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเยาวชนใหมีการศึกษาตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ไดกําหนดบทบัญญัติไวในหมวด 4    

แนวการจัดการศึกษา มาตรา  24 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  

สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการ

วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน

การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน

ในแตละระดับการศึกษานั้น  ยอมแสดงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดให

ครูนําการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัด 

การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม และนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู

ของครูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางตอเนื่อง ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานไดมีจุดเนนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน เนื่องจากผลการประเมินภายใน 

ประเทศ ซ่ึงพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผูเรียน (O - NET) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2556 โดยภาพรวม ลดลงจากปการศึกษา 2555  เกือบทุกสาระการเรียนรู (สํานัก

ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557 : ออนไลน)  และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นดังกลาว ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ก็ลดลงเชนกัน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557ข : 2 -4)  ดังนั้น

ในปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดนโยบายการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น สงผลใหสถานศึกษาในสังกัดตองเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนดวย  โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ใหการสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกลาวดวยกลยุทธและ

วิธีการตาง ๆ  ในการนี้ผูวิจัยซ่ึงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดพิจารณา

เห็นวา  หากมีการพัฒนาครูและสนับสนุนสงเสริมครูมีใหความรูดานการวิจัย  และใชกระบวนการวิจัย

เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางเหมาะสม  และนํา

ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู จะสามารถชวยใหการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และนโยบายดังกลาวบรรลุผลได   
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            การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปนการดําเนินงาน     

ท่ีตองใชระยะเวลาและความละเอียดถ่ีถวนของครู  ในการวางแผนกําหนดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู 

ในขณะท่ีการพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูของผูดูแลระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

ก็ตองใชกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเกิดสัมฤทธิผลในเวลาตอมา  โดยการกํากับติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป  แนวทางหนึ่งที่ชวยให  

การพัฒนาการจัดการเรียนรูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลสําเร็จ คือการศึกษาวิจัย  

การวิจัยทางการศึกษามีหลายรูปแบบ  แตการวิจัยที่จะสามารถชวยพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียน    

ไดอยางรวดเร็วและยั่งยืนไดคือ การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  

ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     

ทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครใหสูงขึ้นในป 2557    

และดําเนินงานโดยมีการเตรียมการและดําเนินการอยางเปนระบบ มีกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน       

ท่ีมุงใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ     

              และเพ่ือเปนการตรวจสอบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานโครงการดังกลาวตั้งแตเริ่มตน

จนเสร็จสิ้นโครงการ รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังการดําเนินโครงการ สําหรับใชเปนขอมูลและบทเรียน

ในการพัฒนางานตอไป  ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยโดยการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครข้ึน  

โดยใชแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model  ของ Stufflebeam and Shinkfield (2007)   

ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเปนข้ันตอนสําคัญของการจัดทําโครงการ ซึ่งชวยใหไดขอมูลและ

สารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนโครงการ  การตรวจสอบความพรอมของ

ทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ  ตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน  รวมทั้งชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับ

ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินโครงการ (สมคิด พรมจุย,  2552 : 30)  โดยเฉพาะ 

รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model  ที่เปนสวนปรับขยายของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP       

ซ่ึงสวนขยายของมิติการประเมินท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ มีความหมายครอบคลุมถึงการประเมินผลผลิตเดิม และการ

ประเมินผลลัพธดวย (รัตนะ บัวสนธ, 2556 : 23)  รูปแบบดังกลาวประกอบดวย 1) การประเมินดานบริบท 

(C : Context Evaluation)  2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (I : Input Evaluation)  3) การประเมิน

ดานกระบวนการ (P : Process Evaluation)   4)  การประเมินดานผลผลิต (P : Product Evaluation)  

5) การประเมินดานผลกระทบ (I : Impact Evaluation)  6) การประเมินดานประสิทธิภาพ (E : Effectiveness 

Evaluation) 7) การประเมินดานความยั่งยืน  (S : Sustainability Evaluation)  และ 8) การประเมิน

ดานการถายโยงความรู (T : Transportability Evaluation)  การประเมินโดยใชแนวคิดตามรูปแบบ

ดังกลาว เปนการประเมินท่ีมีความตอเนื่อง จะชวยใหไดขอมูลท่ีครบถวน เชื่อถือได และสามารถใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไปไดเปนอยางดี 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1. เพ่ือประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา      

(Input) ดานกระบวนการ (Process)  ดานผลผลิต (Product)  ดานผลกระทบ (Impact)  ดานประสิทธิผล 

(Effectiveness)  ดานความยั่งยืน (Sustainability)  และดานการถายโยงความรู (Transportability) 

           2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย    

ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย           

           1. กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ประกอบดวยบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร และผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ี ประกอบดวย  ผูบริหาร

สถานศึกษาทุกโรงเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตามคําสั่งของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 157 / 2557 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557)  

และครูท่ีไดรับการขยายผลเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงประกอบดวยครูผูสอนระดับปฐมวัย ครูผูสอน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีสอนนักเรียนปกติและนักเรียนพิการเรียนรวม รวมท้ังผูแทนชุมชน

ของโรงเรียน    

 2. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560  โดยแบง

การประเมินเปน 3 ระยะคือ กอนดําเนินโครงการ  ระหวางดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ 

      3. ขอบเขตดานการประเมิน  

               ผูวิจัยใชแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam and Shinkfield 

(2007) ซ่ึงรูปแบบประกอบดวย 1) การประเมินดานบริบท (C : Context Evaluation) 2) การประเมิน

ดานปจจัยนําเขา (I : Input Evaluation)  3) การประเมินดานกระบวนการ (P : Process Evaluation)     

4) การประเมินดานผลผลิต (P : Product Evaluation)  5) การประเมินดานผลกระทบ (I : Impact 

Evaluation)  6) การประเมินดานประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation)  7) การประเมิน     

ดานความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation)  และ 8) การประเมินดานการถายโยงความรู         

(T : Transportability Evaluation) 

นิยามศัพทเฉพาะ 

            1. การประเมินแบบ CIPPIEST Model  หมายถึง การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โดยพิจารณาขอมูลท่ีนํามาประเมิน 8 ดานคือ 
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               1.1  การประเมินดานบริบท (Context Evaluation)  หมายถึงการประเมินความสอดคลอง

ชัดเจนของหลักการเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายของหนวยงานระดับตาง ๆ  มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริง  

และสอดคลองกับความตองการของครูและโรงเรียน 

                1.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึงการประเมินความพรอม 

ความพอเพียงและความเหมาะสมในการวางแผนงานโครงการทั้งดานบุคลากร งบประมาณ เอกสาร

รวมท้ังความรูท่ีครูและโรงเรียนไดรับจากวิทยากรและปจจัยนําเขาอ่ืน ๆ โดยรวม 

      1.3 การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึงการประเมินแนวการ

ดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดแกการเตรียมการ 

ในการพัฒนาครู การประชุมปฏิบัติการใหความรูแกครู การนิเทศติดตาม การสรางเครือขาย การสนับสนุน 

สงเสริม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน   

     1.4  การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึงการประเมินความรู

ความสามารถของครูหลังการประชุมปฏิบัติการ  การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนใน

เรื่องท่ีกําหนดไว ระหวางดําเนินงานโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน

ของครูตามจุดมุงหมายของโครงการ  

      1.5 การประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) หมายถึงการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน 

กับกลุมเปาหมาย เชน งานวิจัยในชั้นเรียนของครูหลังเสร็จสิ้นโครงการ  การมีสวนรวมของบุคลากร

ภายในและภายนอกโรงเรียน  ความรูความเขาใจสภาพการดําเนินงานตามโครงการท่ีเกิดกับผูเก่ียวของ 

และอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติมจากวัตถุประสงคของโครงการ 

                1.6  การประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) หมายถึงการประเมินผล  

ท่ีเกิดหลังเสร็จสิ้นโครงการ ไดแก ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพดานการสราง 

องคความรูใหกับครู ประสิทธิภาพดานการดําเนินงานท่ีคุมคาและสรางสรรค และความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานของผูเก่ียวของ  

      1.7  การประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) หมายถึงการประเมินความรู

ความสามารถของครูในการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  ไปใชในพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และประยุกตองคความรูท่ีไดจากโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไปสู 

งานอ่ืน รวมท้ังการทํางานเปนทีม ขอเสนอแนะวิธีการ แนวปฏิบัติท่ีไดจากโครงการท่ีนําไปสูความสําเร็จ

เพ่ือใหโครงการดําเนินตอไป  

               1.8 การประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) หมายถึงการ

ประเมินผลท่ีเกิดกับครูในการเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  การปรับปรุงงานและ

การนําความรูไปใชในเรื่องใหม  การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการไดปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไป

ใชในการแกปญหาเรื่องอ่ืน รวมท้ังการปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก  
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            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หมายถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

รวมท้ังความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย และความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม 

            3. ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ครูวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 37 คน  ซ่ึงไดรับการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติการวิจัย

ในชั้นเรียนของตนเองได  

            4. ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน หมายถึง ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีทําหนาท่ีเปนผูขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตามคําสั่ง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 157/2557 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 

จํานวน 195 คน (โรงเรียนละ 5-7 คน ประกอบดวยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน และครูผูสมัครใจ

เขารวมเปนผูขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 158 คน) 

            5.  ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล หมายถึง ครูในโรงเรียนท่ีไดรับความรู และการแนะนําจาก  

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนหรือครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหใช 

การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                          

            6. ผูแทนชุมชน หมายถึง  กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน หรือผูนําชุมชน ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

            7. ชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง เอกสารท่ีผูวิจัยไดผลิตและใชในการอบรมครูเรื่องการ

วิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย  

               7.1  คูมือการใชชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน  

               7.2  เอกสารความรูเก่ียวกับการวิจยัในชั้นเรยีน แบงเนื้อหาสาระออกเปน 7 หนวย/เลม ไดแก  

 หนวยท่ี 1  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 

 หนวยท่ี 2  การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

 หนวยท่ี 3  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

 หนวยท่ี 4  การสรางนวัตกรรม 

 หนวยท่ี 5  การนํานวัตกรรมไปใช 

 หนวยท่ี 6  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

 หนวยท่ี 7  การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
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คําถามในการวิจัย 

           1. วัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน นโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   แนวทางการสงเสริมงานวิจัย

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มีความ

สอดคลองกันหรือไมอยางไร  และโรงเรียนมีความตองการท่ีจะดําเนินงานโครงการดังกลาวหรือไม            

           2. การเตรียมองคประกอบของโครงการ ไดแก การวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรม

ตามโครงการ  การดําเนินการโครงการ บุคลากรและงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ มีความพรอม

และพอเพียงหรือไมอยางไร 

           3. การดําเนินงานโครงการผานกระบวนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของสถานศึกษา รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาบุคลากรสูการนําไปใช  ไดอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน    

ในการขับเคลื่อนโครงการ อยางไรบาง  

           4.  ผลของโครงการนี้ไดสงเสริมใหครูมีสวนรวมปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันอยาง 

ถูกตองเหมาะสมหรือไม อยางไร 

           5.  ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการและผลสําเร็จของโครงการท่ีเกิดข้ึนเกินกวา 

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม อยางไร  

            6.  ผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการสงผลหรือตอบสนองความตองการจําเปนของโรงเรียน ครู และ

นักเรียน ไดครอบคลุมและคุมคาหรือไม อยางไร 

            7.  ครูไดนําความรูท่ีไดจากการดําเนินงานตามโครงการไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน

เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีไมใชเรื่องวิจัยท่ีไดกําหนดไวในการดําเนินการโครงการครั้งนี้ อยางไรบาง 

            8.  ครูไดมีสวนรวมปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน 

และขยายองคความรูไปสูครูคนอ่ืน หรือโรงเรียนอ่ืน ไดหรือไม ถูกตองและเหมาะสมอยางไร 

ประโยชนท่ีไดรับ 

             ผลการประเมินโครงการเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานโครงการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความเหมาะสมในดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) 

ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact) ดานประสิทธิผล 

(Effectiveness) ดานความยั่งยืน (Sustainability) และดานการถายโยงความรู (Transportability)    

ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ

นําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

             การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  ไดมีการศึกษา

เอกสารและงานวิจัย ดังนี้ 

             1.  กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ 

            1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

                  1.2  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

                 1.3  นโยบายและกรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (พ.ศ. 2558-2560)  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                 1.4  นโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินการวิจัยสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

             2.  ความรูและแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการ 

                  2.1 ความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

                  2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

             3.  การดําเนินงานโครงการปฏบิัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

      4.1 งานวิจัยในประเทศ 

      4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

1. กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ  

            การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของเปนกรอบ

ในการกําหนดทิศทางการประเมิน ดังนี้ 

            1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545             

                การประเมินโครงการครั้งนี้ เปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22, 23, 24  และ 30  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546 : 13 - 15)  ดังนี้ 
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               1.1.1  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  

        1.1.1.1  มาตรา 22  ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23  ระบุวาการจัดการศึกษา 

ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

                       1)  ความรู เรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 

ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย

และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                       2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและ

ประสบการณเรื่องการจัด การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลยั่งยืน 

                       3)  ความรูเก่ียวกับศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม  การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกต 

ใชภูมิปญญา 

                       4)  ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

                       5)  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

                   1.1.1.2  มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

                       1)  จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

                       2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา 

                       3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

                       4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน    

สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

                       5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน

และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน 

และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

                       6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
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                   1.1.1.3  มาตรา 30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

           1.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

               แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาและ

เปาหมายไวดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 94 - 139) 

               1.2.1  ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

                     1.2.1.1  คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

                     1.2.1.2  คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ี

พิเศษ ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

                     1.2.1.3  คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต        

               1.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสราง   

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

                     1.2.2.1  กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปน และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ

ตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                     1.2.2.2  สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

                     1.2.2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

               1.2.3  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

                     1.2.3.1  ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

                     1.2.3.2  คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  

                     1.2.3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม  

หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

                     1.2.3.4  แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ

มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

                     1.2.3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

                     1.2.3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล                                                                                                                                                                                      

                     1.2.3.7  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
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               1.2.4   ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา   

                    1.2.4.1  ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

                    1.2.4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สําหรับคน

ทุกชวงวัย 

                    1.2.4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง     

เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

               1.2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                    1.2.5.1  คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม  และนําแนวคิด  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ                                                        

                    1.2.5.2  หลักสูตร แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ  

สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ      

                    1.2.5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

               1.2.6 ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

                    1.2.6.1  โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได 

                    1.2.6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  

                    1.2.6.3  ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ

ของ ประชาชนและพ้ืนที 

                    1.2.6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะ  

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

                    1.2.6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความ 

เปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

           1.3 นโยบายและกรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (พ.ศ.2558 – 2560) 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดําเนินการวิเคราะหสภาพการณการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยเนนการทําวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  การวิจัยเพ่ือสงเสริม   

การทํางานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสนับสนุนวิชาการแกโรงเรียน  การสงเสริมความสามารถของ

โรงเรียนใหสามารถบริหารจัดการตนเอง  เนนนวัตกรรมท่ีสงเสริมหองเรียนคุณภาพ  และการสงเสริม

การเรียนรูของนักเรียนและครูผานกระบวนการวิจัย  โดยกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

7 ประเด็น ดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557 : 3-5) 
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              1.3.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย ป 2558  ท่ีตองเรง

ดําเนินงาน ในการเรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแข็งแกรง และเรงปรับปรุงโรงเรียนให

เปนองคกรท่ีมีความเข็มแข็ง  จึงมีความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดังนั้นการพัฒนาหนวยงานท้ัง 2 ระดับใหมีความเขมแข็ง   

จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองอาศัยกระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา อาทิ  การวิจัยเพ่ือแสวงหางบอุดหนุนรายหัวนักเรียน  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือ

สรางพลังความรวมมือของผูปกครอง การวิจัยและพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

ท่ีบริหารจัดการดวยตนเอง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน การขับเคลื่อนใหโรงเรียนพัฒนา

เปนองคกรคุณภาพ  การบริหารโดยใชโรงเรียน/ชุมชนเปนฐาน เปนตน 

       1.3.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู 

           ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน    

ปญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูไมใชอยูท่ีความรูความสามารถ หรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

แตอยูท่ีจิตวิญญาณของความเปนครู ครูตองเปน“ครูอาชีพ”ไมใชเพียงผูประกอบอาชีพครู ซ่ึงปจจุบัน

สถานการณปญหาคุณภาพครูไทยก็ยังไมดีข้ึน ความพยายามหนึ่งในการแกไขปญหาจําเปน ตองพัฒนา

ใหครู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาศิษย และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน 

 1.3.3 การวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   การวิจัยทางการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และจาก

ผลการวิจัยมีความสอดคลองไปในทางเดียวกันวาคุณภาพการศึกษายังไมบรรลุเปาหมายเทาท่ีควร       

จึงจําเปนตองแสวงหานวัตกรรม รูปแบบใหมหลากหลาย และการสงเสริมวัฒนธรรมการใชขอมูลในการ

วิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหการศึกษาบรรลุถึงจุดหมายของการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพใหท้ังผูสอนและผูเรียนสามารถอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

และพรอมเขาสูสังคมภูมิปญญาเต็มตามศักยภาพของผูเรียน เปนตน 

                     1.3.4  การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษา  ดานการคิดคํานวณ  ดานการมีเหตุผล 

(Literacy Numeracy & Reasoning Ability) และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน หรือ National Test (NT)  โดยประเมินความสามารถ 3 ดาน ไดแก   

1) ความสามารถดานภาษา (Literacy)  2) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy)  3) ความสามารถ

ดานเหตุผล (Reasoning abilities)   ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนท่ีผานมามีผลสัมฤทธิ์ต่ํา   

ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิถีชีวิตของคนไทย   ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองแสวงหานวัตกรรม  

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  เพ่ือแกไขปญหาเรื่องคุณภาพ
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การศึกษาอยางจริงจัง  ไมใชเพียงเพ่ือใหคุณภาพการศึกษาไทยทัดเทียมและแขงขันไดกับคุณภาพ

การศึกษาของประเทศเพ่ือนบานเทานั้น  แตเปนคุณภาพการศึกษาท่ีดีมีความหมาย มีคุณคา ชวยพัฒนา

ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูของเด็กไทยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงและพรอมเขาสูโลกของงานในอนาคต 

               1.3.5 การวิจัยเพ่ือเสริมสรางโอกาสและความเทาเทียมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองมีการสงเสริมการวิจัยเพ่ือแสวงหา 

แนวทางเสริมสรางโอกาสและความเทาเทียมใหกับกลุมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพ่ือยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตและการเรียนรูเชนเดียวกับเด็กปกติ เด็กกลุมดังกลาวไดแก เด็กยากจน และเด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ถ่ินทุรกันดาร กลุมท่ีมีความพิการทางรางกาย กลุมท่ีมีภาวะบกพรองทางการเรียนรู เด็กกําพรา เด็กท่ีใช

สารเสพติด  แมวัยรุน  เด็กในสถานพินิจและกลุมท่ีมีปญหาเฉพาะ เชน เด็กเรรอน  เด็กไรสัญชาติ        

เด็กติดเชื้อเอดส เด็กถูกบังคับใชแรงงาน เด็กถูกบังคับใหคาประเวณี เด็กที่เปนลูกแรงงานตางดาว     

เด็กดอยโอกาสในจังหวัดชายแดน เปนตน 

               1.3.6 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) 

            การวิจัยเปนเครื่องมือและนวัตกรรมท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาคน  พัฒนาการศึกษา

การสรางความเปนพลเมือง  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดนําการวิจัยมาใช

ในการพัฒนา  เพ่ือใหสถานศึกษา  บุคลากร  ครู รวมกันขับเคลื่อนผูเรียนเปนพลเมืองศึกษา (Civic Education) 

ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเข็มแข็ง ท่ีจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติ เปนตน 

               1.3.7 การวิจัยเชิงประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

           ประเด็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม   

ถูกกลาวถึงเสมอมา เพราะเปนหนวยงานท่ีใชงบประมาณสูง แตยังไมมีประสิทธิผลเทาท่ีควร  ดังนั้น   

การวิจัยเชิงประเมินเพ่ือใหไดสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีความสําคัญจําเปน ท้ังมิติขององคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

ไดแก โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมิติของ

แผนงาน / โครงการสําคัญ จากระดับนโยบายสูระดับผูปฏิบัติ เชน การจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusion 

Education)  การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษา  ปจจัยความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อน

หลักสูตรตอการปฏิบัติ   การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  การติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา เปนตน 

            1.4 นโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินการวิจัยสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2557ก : 26 - 31) มีนโยบาย

เรงรัดพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  โดยใชกระบวนการวิจัย  

เปนแรงขับเคลื่อน  จึงไดจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการวิจัยข้ึนเพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหสถานศึกษา 

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ซ่ึงสอดคลองกับ
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วิสัยทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ 

               กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ีใหการสนับสนุนสงเสริมการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหพรอม

กาวสูโลกแหงการเรียนรูและการทํางานในอนาคต  และสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยการยกระดับ

มาตรฐานวิชาชีพครู ท้ังนี้เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แนวทางหนึ่งท่ีจะ

ชวยใหการดําเนินงานดังกลาวประสบความสําเร็จ   คือการรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนโดยใชกระบวนการวิจัย  จึงไดมีการวางแผนพัฒนาครูโดยการจัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนข้ึน ในปงบประมาณ 2557  ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการ

ทําวิจัยในชั้นเรียน นํากระบวนการวิจัยไปใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน   โดยมีทิศทาง กรอบการดําเนินงาน และเปาหมายการวิจัย ดังนี้ 

               1.4.1  กรอบแนวทางการดําเนินการวิจัย ท่ีมุงเนนการพัฒนาและตอยอด  6 ประการ   

                   1.4.1.1  การพัฒนาตอยอดดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร 

และดานการบริหารจัดการ 

                   1.4.1.2  การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

                   1.4.1.3  การทําวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                   1.4.1.4  การนําผลการวิจัยเพ่ือชี้นําและสรางนโยบายใหม ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

                   1.4.1.5  การสรางนวัตกรรมท่ีสงเสริมหองเรียนคุณภาพ 

                   1.4.1.6  การสงเสริมใหครูใชการวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนางาน 

              1.4.2 เปาหมายการพัฒนา คือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนใหสูงข้ึน โดยเนนกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน 

และสงเสริมคุณภาพการเรียนรู ท่ีเหมาะกับระดับการศึกษาและสมรรถนะของผูเรียน โดยมีตัวชี้วัดความ 

สําเร็จคือ 

                   1.4.2.1  ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน  และเปนวัฒนธรรม    

ในการปฏิบัติงาน 

                   1.4.2.2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

                   1.4.2.3  นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได 

                   1.4.2.4  ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ 

(Professional Teacher) 

                   ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทําการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ท่ีมุงเนนครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัย

ในโรงเรียน  ดวย “กระบวนการนิเทศ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา โดยการ กระตุนทําความเขาใจ  ชวนให
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พัฒนาเจาะลึก  ผนึกกําลังการพัฒนาคุณภาพดวยการวิจัย  พัฒนาใหตอเนื่องเขมแข็งพรอมเปนตนแบบ

การวิจัยและเปนแหลงเรียนรูงาน”  โดยมีกระบวนการดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

กระบวนการนิเทศ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             แผนภูมิท่ี 2.1   การนําการวิจัยสูการปฏิบัติเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

               ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ป 2557 

 จัดทําแนวทางการนิเทศ 

 นิเทศ : กระตุนทําความเขาใจ 

ประชุมคณะครูผูนําการขับเคลื่อน       
การวิจัยในโรงเรียน 

พัฒนาใหตอเน่ือง 

เขมแข็งพรอมเปนตนแบบการวิจยั 
และเปนแหลงเรยีนรูงาน 

 แตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อน
การวิจัยในโรงเรียน                             

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นิเทศ : ชวนใหพัฒนาเจาะลึก 

 นิเทศ : ผนึกกําลังการพัฒนา
คุณภาพดวยการวิจยั 

คณะทํางาน ศน.สพป.กทม. 
(กลุมนิเทศตดิตามฯ) 
ดําเนินการขับเคลื่อน 

 

เขาใจ 

ศึกษานิเทศก ผูบริหาร คร ู

มีความเขาใจ                 
เรือ่งการวิจัยในช้ันเรยีน 

 

เขาถึง 

ศึกษานิเทศก ผูบริหาร 

และคณะครูในโรงเรยีน 

เขาถึงกระบวนการพัฒนา 

พัฒนา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

เกิดการพัฒนา 

 
 

สพป. 

กรงุเทพมหานคร 

 สพป.กทม. 

ดําเนินการรวมกับ

โรงเรียน 

ศึกษานิเทศก 

ผูบริหาร  

ครูแกนนํา 

  

ผูบริหาร         

และคณะครูผูนํา

การขับเคลื่อนการ

วิจัยในโรงเรยีน

รวมดําเนินการ 
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2. ความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการประเมินโครงการ 

           2.1 ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน                

               การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ชวยใหกระบวน 

การเรียนการสอนแปรเปลี่ยนไป  ครูผูสอนทุกระดับการศึกษา มีแนวคิดในเชิงบวก มีการปรับเปลี่ยน 

เจตคติ การปฏิบัติตน เพ่ือเตรียมตัวไปสูความเปนครูมืออาชีพ  ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกกอใหเกิดวิทยาการข้ึนใหมมากมาย  ครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

เพ่ือใหนักเรียนหรือผูเรียนมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ  เปนคนเกง  คนดี และมีความสุข 

ตามความคาดหวังของหลักสูตร  ของสังคมและประเทศชาติ  แนวคิดหนึ่งท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียน

การสอนก็คือการวิจัยในชั้นเรียน  

                อนงคพร  สถิตยภาคีกุล  (2544 : 62)  กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการท่ีชวย

ใหครูผูสอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

แกผูเรียน ทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูของครูมีความเปนวิชาชีพ และมีความเปนศาสตรในวิทยาการ

ของการจัดการเรียนรูมากข้ึน เพราะการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีรูปแบบและ 

วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยให

ครูผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนการรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู 

               2.1.1 ความหมายของการวิจัยในช้ันเรียน             

               การวิจัยเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนการสืบหาขอเท็จจริง  

หาคําตอบ หาองคความรูใหม  หรือการสรางพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ดวยวิธีการท่ีเปนระบบ  เพ่ือใหได  

ขอคนพบท่ีเชื่อถือได  ไพจิตร  สดวกการ (2545 : 4)  กลาววา การวิจัยเปนกระบวนการในการแกไขปญหา

หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนท่ีครูรับผิดชอบอยางเปนระบบ  เพ่ือสืบคนใหไดสาเหตุ

ของปญหา แลวหาวิธีแกไขหรือพัฒนาท่ีเชื่อถือได เชน การสังเกต จดบันทึก วิเคราะหหรือสังเคราะห

เพ่ือนําไปสูการแกปญหาหรือกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  และพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีตองการ     

                สวนการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงเปนกิจสําคัญของครูท่ีตองดําเนินการไปพรอม ๆ กับการจัด 

การเรียนการสอนนั้น บุญญลักษณ พิมพา (2558 : 5)  ไดใหความหมายไววา หมายถึงกระบวนการท่ีครู

ศึกษาคนควาเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีตนรับผิดชอบอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับนักเรียน เปนการศึกษาและวิจัยควบคูกับการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา  

การสอนของตนเอง   
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               2.1.2 ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 

                 การวิจัยในชั้นเรียน เปนสิ่งท่ีครูผูสอนในยุคปจจุบันตองกระทํา   การจัดการเรียนการสอน

ของครูนั้น เม่ือมีปญหาการเรียนรูหรือมีปญหาการเรียนการสอนเกิดข้ึน  ไมวาจะเกิดข้ึนกับตัวนักเรียน

หรือเกิดข้ึนกับตัวครูเอง ครูผูสอนตองหาวิธีและแนวทางในการแกปญหานั้น ๆ  โดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน    

               สุรพงษ คงสัตย และธีรชาติ ธรรมวงค (2551 : ออนไลน)   ใหความเห็นวา การแกปญหา

หรือการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยท่ีครูผูสอนเปนผูปฏิบัติเปนสิ่งท่ีจะใหผลดีแกนักเรียนมากกวา

ท่ีครูแกปญหาในชั้นเรียนของตนตามผลการวิจัยของผูอ่ืน  เนื่องจากครูผูสอนเปนผูท่ีใกลชิดกับผูเรียน

มากท่ีสุด  ครูจึงยอมรูธรรมชาติ ภูมิหลังและสภาวะแวดลอมของผูเรียนดีกวาผูอ่ืน  แตครูตองพยายาม

ศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนท่ีผูอ่ืนทําไว  เพ่ือนํามาเปนฐานความคิดในการปรับ

นําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนของตน  และจะไดทราบถึงขอควรระวังท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไว เพ่ือปองกัน

การผิดพลาดซํ้ารอยเดิม  การวิจัยในชั้นเรียนเปนการพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงเปนหนาท่ีหลักของครู 

และไมใชเรื่องท่ียุงยากเกินความสามารถของครู  อยางไรก็ตามการพัฒนาการเรียนการสอนเปนงานท่ี

ตองใชเวลา และตองทําอยางตอเนื่อง  การวิจัยในชั้นเรียนจึงไมใชการวิจัยท่ีทําเพียงครั้งเดียว แตควรทํา

อยางตอเนื่องจนเปนปกติของงานในหนาท่ี  

               2.1.3  ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 
                       การวิจัยในชั้นเรียน เปนการศึกษาคนควาเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการวิจัยโดยท่ัวไป  นักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของ
การวิจัยในชั้นเรียนไวดังนี้ 
                  2.1.3.1  ลักษณะเดนของการวิจัยในชั้นเรียน   สุรพงษ คงสัตย และธีรชาติ ธรรมาวงค 

(2551 : ออนไลน)  กลาวถึงลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด  ซ่ึงนับวาเปนองคประกอบ
ของการทําวิจัยในชั้นเรียน  ดังนี้                        
                                1)  จุดเริ่มตนของการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียนเกิดข้ึนเนื่องจากมีปญหาเก่ียวกับการ
เรียนของผูเรียน  หรือปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของครู  แลวครูเกิดความคิด ความตองการ
และปรารถนาดีตอผูเรียน  ท่ีจะหาทางแกไขปญหาหรือชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ 

                     2)  ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตท่ีแคบ และเฉพาะเจาะจง 

                     3)  ครูผูสอนเปนศูนยกลางของกระบวนการวิจัยท้ังหมด   โดยครูผูสอนเปนคนคิด
เรื่องและเปนเจาของปญหา  เปนผูหาวิธีการแกไขหรือพัฒนา 

                     4)  การดําเนินการวิจัยจะดําเนินไปพรอม ๆ กับการเรียนการสอนปกติ  เพราะการวิจัย 
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนรู 
                     5) การวิจัยในชั้นเรียนเปนวิจัยปฏิบัติการ  เปนการมุงแกไขปญหาหรือพัฒนาผูเรียน
โดยจะตองนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  หรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูใหทันตอเหตุการณหรือสภาพปญหาการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน           
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                   2.1.3.2 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน มุมมองตามรูปแบบ  อนงคพร สถิตยภาคีกุล
(2544 : 63 - 64)  อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียนมีรูปแบบการทําวิจัยไดหลายลักษณะ  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
วาจะศึกษาอะไรและเพ่ือประโยชนใด จึงขอนําเสนอลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 
                      1)  การวิจัยสํารวจ  เปนการศึกษาลักษณะความจริง ตามสภาพจริงในเรื่องตาง ๆ 
เพ่ือรวบรวมขอมูลและรายงานลักษณะท่ีมีอยูในสถานการณนั้น ๆ เชน สํารวจปญหาการใชหลักสูตร
สํารวจการใชหลักสูตร เปนตน 

                      2)  การวิจัยหาความสัมพันธ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ 
ตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป วามีความสัมพันธกันหรือไม มีอิทธิพลตอกันหรือไม เชน ศึกษาวิธีสอนของครูกับ   
ผลการเรียนรูของนักเรียน 

                       3)  การวิจัยเปรียบเทียบ  เปนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระหวางตัวแปร ตั้งแต 2 ตัว
ข้ึนไป วามีความแตกตางกันหรือไม เชน การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการสอนอาน   
จับใจความภาษาอังกฤษ วามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษ ระหวางคะแนนกอนเรียน
กับหลังเรียน แตกตางกันหรือไม 
                      4) การวิจัยเชิงทดลอง  มี 2 ประเภท คือ การทดลองในสนามทดลองในสภาพธรรมชาติ
เชน ทดลองกับนักเรียนขณะอยูในหองปกติ   และการทดลองในหองปฏิบัติการ ซ่ึงสามารถจัดและควบคุม 
ตัวแปรตาง ๆ ไดตามตองการ 

                       5)  การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา  เปนการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลงานท่ี
ตองพัฒนา  มีการสรางผลงานบนรากฐานของผลการวิจัย  นําผลงานท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช ในภาคสนาม  
ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับท่ีนําไปใชจริง และมีการแกไขผลงานเพ่ือแกไขขอบกพรองจากท่ีไดพบภาคสนาม
จนกระท่ังผลงานท่ีสรางข้ึนบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว 

                   นอกจากนี้  บุญญลักษณ พิมพา  (2558 : 5 - 6)  ยังไดกลาวถึงลักษณะของการวิจัย      

ในชั้นเรียนและกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนไววา  การวิจัยในชั้นเรียนควรมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

คืออาจเปนการวิจัยจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือเปนการวิจัยเพ่ือ

แกปญหา/พัฒนาการเรียนการสอน  หรือเปนการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน แลวนําผลการวิจัยไปใช

แกปญหาในชั้นเรียน  และทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอนักเรียน  การวิจัยในชั้นเรียนแตกตางจากการ

วิจัยในโรงเรียนตรงท่ีกลุมตัวอยางและเปาหมาย กลาวคือ วิจัยในชั้นเรียนใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กมัก

ศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่ง  และมีเปาหมายสําคัญคือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   เพราะ

เชื่อวาถาครูใชกิจกรรมการสอนท่ีดี และเหมาะสมกับผูเรียน ยอมทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

สูงข้ึน และบรรลุเปาหมายทางการพัฒนานักเรียน     

              2.1.4  กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

               การทําวิจัยในชั้นเรียนมีการดําเนินการโดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรและนํามาขยาย 

ใหเปนขั้นตอนที่ละเอียดตอเนื่อง เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ  ครูจึงสามารถวางแผนดําเนินงานไว

ลวงหนาได ข้ันตอนของการทําวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้ (บุญญลักษณ พิมพา,  2558 : 9 – 13) 
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              ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจ และวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

               การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใด ๆ ก็ตาม จะตองเริ่มตนดวยการกําหนดปญหาของเรื่องท่ีจะวิจัย

อยางชัดเจน  เพราะการกําหนดปญหานําไปสูความตองการในการแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนาได  และ

ความตองการนี้จะนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจะสามารถกําหนดปญหาการเรียน

การสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบไดอยางชัดเจน  โดยทําการสํารวจขอบกพรอง และวิเคราะหปญหา 

กลาวคือ จะตองคนหาวา นักเรียนมีความบกพรองจุดใด เนื่องจากสาเหตุอะไร การหาสาเหตุอาจไดจาก

การระดมพลังสมอง ตรวจสมุดแบบฝกหัด  จากผลการสอบปลายภาคเรียน เม่ือสํารวจขอบกพรองไดแลว 

นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและความตองการในการแกปญหาใหตรงกับสาเหตุนั้น ๆ แลวเขียนออมาในรูป

วัตถุประสงคของการวิจัย 

               สิ่งท่ีครู จะไดจากการดําเนินการในข้ันตอนท่ีหนึ่งนี้ คือ กําหนดปญหาการเรียนการสอน  

ไดอยางเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพ่ือนําเสนอเขียนสภาพปญหาของนักเรียน และนอกจากนี้ ครู 

อาจารย สามารถเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยไดดวย 

              ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดวิธีการในการแกปญหา 

               เม่ือไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยแลว จะมากําหนดวิธีการในการแกปญหาโดยศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย หนังสือตํารา คูมือ แนวคิดทฤษฎี       

ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําการวิจัยนั้นวามีอยูกอนแลวบางอยางไร งานวิจัยท่ีจะทํานั้นมีความเชื่อมโยงกับ

ทฤษฎีอยางไร ท้ังนี้เพ่ือแสดงความตอเนื่องทางวิขาการท่ีตองการท่ีจะมีสวนสรางเสริมใหเจริญกาวหนา

ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนตอไป  การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ชวยครูในเรื่องตอไปนี้  1) กําหนด

ปญหาท่ีจะวิจัยไดชัดเจนข้ึน  2)  ไดแนวคิดความรูพ้ืนฐานตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับประเด็น

ท่ีจะศึกษา  3)  เห็นแนวทางในการศึกษาปญหา  4)  สามารถอธิบายปญหา โดยเฉพาะการกําหนดขอบเขต

ของการวิจัย และสามารถอธิบายตัวแปรท่ีจะศึกษา  5)  สามารถตั้งสมมุติฐานไดอยางสมเหตุสมผล                

6)  เลือกเทคนิคการสุมตัวอยางไดเหมาะสม  7)  เลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง  8) เลือกวิธีการ

วิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม 

               สิ่งท่ีครูจะไดจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้ คือ ไดเทคนิคในการแกปญหาท่ีสอดคลองกับ

หลักการ ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีมีผูศึกษาไวแลว ซ่ึงทําใหแนวคิดของครูนาเชื่อถือยิ่งข้ึน                                  

              ข้ันตอนท่ี 3 การสรางนวัตกรรม 

               นวัตกรรมเปนรูปแบบ หรือวิธีการแกปญหาท่ีครูสรางข้ึนมาเอง หรือนําเอารูปแบบ หรือ                                                                                                                                                                                                   

วิธีการท่ีผูอ่ืนทําไวแลวมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีตองการแกไข เชน บทเรียนสําเร็จรูป 

ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนแบบรวมมือ 

               สิ่งท่ีครูจะไดจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้คือ ไดนวัตกรรมท่ีคาดวามีคุณภาพเหมาะสม  

ท่ีจะนําไปใชในการแกปญหา 
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              ข้ันตอนท่ี 4 การนํานวัตกรรมไปใช 

               การนํานวัตกรรมไปใชทําไดหลายแบบข้ึนอยูกับลักษณะของนวัตกรรม จํานวนกลุมนักเรียน

ท่ีทดลองและจํานวนครั้งของการวัดตัวแปรท่ีศึกษา แตละแบบมีการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น   

ครูจะตองออกแบบการทดลองใหสอดคลองกับจุดประสงค  และสมมุติฐานการวิจัยโดยคํานึงถึงกลุมตัวอยาง

และตัวแปรท่ีวัด แลวเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงตองใชเครื่องมือวัด จะใชเครื่องมือวัดชนิดใดยอมข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรท่ีจะวัด เชน ถาตองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตองใช

เครื่องมือวัด คือ แบบทดสอบ   ถาตองการวัดความคิดเห็น เครื่องมือวัด คือ แบบสอบถามความคิดเห็น 

ถาตองการวัดเจตคติ เครื่องมือวัด คือ แบบวัดเจตคติ เปนตน  เครื่องมือวัดแบงออกไดหลายชนิด แตละชนิด

เหมาะสมกับขอมูลแตละลักษณะ จึงจําเปนตองศึกษาเครื่องมือแตละชนิด ท้ังในแงลักษณะของเครื่องมือวัด 

วิธีการสราง และขอดี ขอจํากัด เพ่ือเลือกใชใหเหมาะสม 

               เม่ือไดสรางเครื่องมือวัดหรือปรับปรุงเครื่องมือวัดท่ีผูอ่ืนสรางไวแลวจะตองมีการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือกอนที่จะนําไปใชจริง โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง กลุมใดกลุมหนึ่ง ท่ีมี

ลักษณะเชนเดียวกับประชากรท่ีเราศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เชน ความตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ถาหากมีคุณภาพต่ํากวาเกณฑ จะตองมีการปรับปรุงพัฒนา

ใหมีคุณภาพกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง  ข้ันตอไปคือ นํานวัตกรรมนั้นไปทดลองกับ 

กลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหตามแนวทางท่ีกําหนดไว ควรมีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลา 

และระยะเวลาของการดําเนินงานแตละข้ันตอนดวย 

               สิ่งท่ีครู จะไดจากการดําเนินการในข้ันตอนนี้ คือ ไดรูปแบบการทดลอง เครื่องมือวัด ปฏิทิน

ปฏิบัติงาน ไดนํานวัตกรรมไปทดลอง ไดเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลไปวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

              ข้ันตอนท่ี 5 การเขียนรายงานการวิจัย 

               การเขียนรายงานการวิจัยเปนข้ันตอนสุดทายของการวิจัย  เปนการรายงานงานวิจัยตั้งแต

เริ่มตน สํารวจและวิเคราะหปญหา การสรางนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใชเพ่ือแกปญหา จนกระท่ังถึง

การวิเคราะหผล สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานมีประโยชนอยางมากท้ังตัวครู 

อาจารย และผูอ่ืน เพราะการเขียนรายงานการวิจัย เปนการเสนอสิ่งท่ีไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

ใหผูอ่ืนทราบ เพ่ือจะไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม หรือนําไปใชประโยชนอางอิงได สิ่งท่ีครูจะไดจากการ

ดําเนินการในข้ันตอนนี้ คือ ไดรายงานวิจัยท่ีเขียนถูกตองตามรูปแบบ 

               โดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนเปนการดําเนินงานท่ีควบคูไปกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือหาขอสรุปของวิธีการและผลสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ 

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการวัดและประเมินในแตละกิจกรรม  มีกระบวนการดําเนินงานตั้งแตการ

สํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน  การกําหนดวิธีการในการแกปญหา การสรางนวัตกรรม 

การนํานวัตกรรมไปใช และการเขียนรายงานการวิจัย  ซ่ึงเปนประโยชนตอครูในการนําไปวางแผนและ

ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู  ผูวิจัยไดใชความรูและกระบวนการดังกลาวในการพัฒนาครูใหสามารถ
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ทําวิจัยในชั้นเรียน จนเปนเรื่องปกติในการสอน ครูมีผลการวิจัยท่ีนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนไดเปนอยางดี 

           2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

               2.2.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

                   การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ยอมมีกรอบการดําเนินงาน 

ท่ีชวยใหเห็นภาพความสําเร็จชัดเจน นั่นคือ โครงการ ซ่ึงหมายถึงการกําหนดแนวทางในการแกปญหา

หรือพัฒนางานท่ีมีวัตถุประสงคเดนชัด ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันและมีเปาหมาย

เดียวกัน มีกิจกรรมท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอยางประหยัดและ 

มีประสิทธิภาพ  มีเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของงาน  และเม่ือการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นก็ยอมตองมี

การติดตามประเมินผล หรือประเมินโครงการเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของงานอีกครั้ง 

                  คําวา “การประเมิน” ตามความหมายของนักการศึกษาหรือองคกรสําคัญตาง ๆ  ไดระบุ

ไวสอดคลองกัน กลาวคือ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : 

711)  ใหความหมายของการประเมินไววา หมายถึง การกําหนดหรือใหคาหรือราคาเทาท่ีควรจะเปน

ตามหลักเกณฑท่ีตั้งไว และคําวาการประเมินผล หมายถึงการพิจารณาและวัดคุณคาของกิจการใด ๆ 

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  อีเบล และ ไฟรสไบย (Ebel and Frisbie, 1986 : 13)  ใหนิยามของการประเมิน

วา เปนการตัดสินเก่ียวกับคุณภาพหรือคุณคาของสิ่งท่ีตองการประเมิน   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2553 : 

21 – 22)  ใหความหมายของการประเมินไววา หมายถึงกระบวนการใชดุลยพินิจ (Judgment) และ/

หรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบ     

ผลท่ีวัดไดกับเกณฑท่ีกําหนดไว  การประเมินจึงเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา)  

เพ่ือชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                   สวนคําวา “การประเมินโครงการ” มีผูใหความหมายไวดังนี้                                      

                   ปอปแฮม (Popham, 1975 : 31)  ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนการ

บรรยายและตัดสินคุณคาของหลักสูตรหรือโครงการทางการศึกษา ท่ีมุงประเมินความสอดคลองระหวาง

สิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง 

                   สตัฟเฟลบีม และชิงคฟลด (Stufflebeam and Shinkfield, 1990: 159)  กลาววา    

การประเมินโครงการเปนกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การไดมาซ่ึงขอมูล ตลอดจนการเตรียม 

ขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการ                  

                   เกรดเลอร (Gredler, 1996 : 15)  กลาวถึงความหมายของการประเมินโครงการวา  

เปนการออกแบบการศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือจัดเตรียมสารสนเทศสําหรับใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

และ / หรือกลุมผูท่ีใหความสนใจเปนพิเศษกับโครงการ เพ่ือใชในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ                    

                  ฟทซแพททริก แซนเดอร และ วอรเธน (Fitzpatrick, Sanders, and Worthen, 2004 : 5)  

ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนวิธีการสืบหาขอมูล และพิจารณาตัดสินเก่ียวกับโครงการ 

3 ประเด็น คือ 1) การกําหนดมาตรฐานเพ่ือใชตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด 2) การรวบรวม



21 

 

ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับโครงการ  และ 3)  การเปรียบเทียบขอมูลสารสนเทศท่ีไดกับมาตรฐาน  

ท่ีกําหนดไว เพ่ือตัดสินคุณคา  คุณภาพ คุณประโยชน ประสิทธิผล หรือความสําคัญของโครงการ ซ่ึงจะชวยให 

ไดขอเสนอแนะ  ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือชวยใหผูเก่ียวของตัดสินใจไดวาควรปรับปรุง 

ดําเนินการตอไป หรือขยายโครงการ   

                   รอสซิ และ ฟรีแมน (Rossi and Freeman, 2004 : 16)  ใหความหมายโดยอิงแนวคิด

ของการวิจัยทางสังคมศาสตรวา การประเมินโครงการ เปนการวิจัยเชิงประยุกตท่ีมีการประยุกตใช

กระบวนการ วิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโครงการสาธารณะท่ีจัดข้ึน

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอมขององคการและการใหบริการสังคม 

                   สมหวัง พิทยานุวัฒน  (2549 : 117)  ใหความหมายของการประเมินโครงการไววา   

การประเมินโครงการคือ กระบวนการท่ีกอใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศ  

ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

                   เจริญวิชญ  สมพงษธรรม. (2551 : 270) กลาววาการประเมินโครงการเปนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศชวยในการตัดสินใจเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ของโครงการใหดียิ่งข้ึน โดยกระบวนการดังกลาวจะเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีประเมิน ซ่ึงจะใชการ

เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนด                   

                   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2557 : 4)  ใหความหมายวา การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการ 

เชิงระบบเพ่ือการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูล

สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ เก่ียวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

                   จากความหมายของนักการศึกษาขางตนพอสรุปไดวา การประเมินโครงการคือ กระบวนการ 

ท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ ชวยใหไดสารสนเทศเพ่ือการตัดสินคุณภาพหรือคุณคาของโครงการ ซ่ึงจะนํา 

ไปสูการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูรับผิดชอบเก่ียวกับอนาคตของโครงการ ท่ีควรปรับปรุงหรือดําเนินการ 

ตอไป โดยมีจุดเนนอยูท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency)  และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการ

ดําเนินโครงการ 

              2.2.2 ประเภท หรือลักษณะของการประเมินโครงการ   

                   การประเมินโครงการแบงไดเปน 4 ลักษณะ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2557 : 5 - 6)  ไดแก 

                   2.2.2.1  แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ จําแนกการประเมินเปน 3 ประเภทคือ 

                       1)  การประเมินกอนเริ่มโครงการ หรือกอนนําโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic Evaluation) 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ กอนลงมือดําเนินการ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ และวิเคราะหโครงการหรือประเมินรางโครงการเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางหัวขอ

ตาง ๆ ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

                       2) ประเมินขณะดําเนินงาน (On going Evaluation)  เปนการประเมินท่ีกระทํา

ระหวางดําเนินโครงการ มีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาความกาวหนาของโครงการเปนชวง ๆ ดูวา        
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การดําเนินโครงการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือนําขอมูลมาใช

ปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

                       3) การประเมินหลังการดําเนินงาน (Pay – off Evaluation) เปนการประเมินท่ีกระทํา

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการแลว เพ่ือตรวจสอบดูวาไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด รวมท้ังติดตามตรวจสอบผลกระทบหรือผลขางเคียงวามีอะไรเกิดข้ึนบาง   

นั่นคือ ประเมินผลท่ีเกิดข้ึน (Outcome)  และประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และประเมิน 

ผลรวมสรุปของโครงการท้ังหมด (Summative Evaluation) 

                   2.2.2.2  แบงตามวัตถุประสงคของการประเมิน จําแนกการประเมินเปน 2 ประเภทคือ 

                       1)  ประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) เปนการประเมิน 

ขณะท่ีกําลังดําเนินการ เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลและศึกษาความกาวหนา ปญหาอุปสรรค   

เพ่ือนํามาใชปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ 

                       2)  ประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation)  เปนการประเมินเม่ือเสร็จสิ้น

โครงการ คือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ดูวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ี 

กําหนดไวหรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจวาควรยุติโครงการ หรือดําเนิน

โครงการตอไป หรือปรับขยายโครงการในระยะตอไป 

                   2.2.2.3  แบงตามสิ่งท่ีถูกประเมิน  จําแนกการประเมินเปน 4 ประเภทคือ 

                       1)  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมิน 

เก่ียวกับนโยบาย เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคลและหนวยงาน  

ท่ีเก่ียวของกับโครงการวามีความสอดคลอง เอ้ือตอการจัดทําโครงการหรือไม  ตลอดจนทรัพยากรและ

ขอจํากัดตาง ๆ ในการดําเนินโครงการ  สารสนเทศท่ีไดนํามาใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานระดับสูงกวา และบริบทหรือ

สภาพขององคกรท่ีจะจัดทําโครงการ 

                       2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินความพรอมท้ังใน

เชิงคุณภาพ และความพอเพียงของทรัพยากรตาง ๆ กอนเริ่มโครงการวามีพรอมท่ีจะดําเนินการไดหรือไม 

สารสนเทศท่ีไดนํามาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการของการใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนิน

โครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

                       3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เปนการประเมินขณะดําเนินงาน 

หรือประเมินความกาวหนาของโครงการ   สารสนเทศท่ีไดนํามาใชในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการ

ดําเนินโครงการ 

                       4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation)  เปนการประเมินหลังจาก 

การดําเนินงานสิ้นสุดแลว  ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output Evaluation)  โดยพิจารณาจาก

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ  และการประเมินผลกระทบ 

(Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการ  สารสนเทศที่ได
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นํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการ ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพเพ่ือ ตัดสินใจวา

ควรจะคงโครงการไว ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ 

                   2.2.2.4  แบงตามหลักยึดในการประเมิน จําแนกการประเมินเปน 2 ประเภท คือ 

                        1) การประเมินท่ีอิงวัตถุประสงค / เปาหมายของโครงการหรืองานเปนเกณฑ (Goal 

based Evaluation)  เปนการประเมินท่ีตัดสินคุณคาของโครงการ จากการเปรียบเทียบผลของโครงการ

กับผลท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ  

                        2) การประเมินท่ีไมอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ (Goal - free Evaluation) 

เปนการประเมินท่ีไมจําเปนตองกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการประเมิน ใหสอดคลองกับ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ การตัดสินคุณคาของโครงการควรเนนท่ีการตีคาของผล

ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน (Actual Outcomes)  จากโครงการ  ซ่ึงประกอบดวยการประเมินผลท่ีคาดหวังตามเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคของโครงการ และผลท่ีมิไดคาดหวัง 

                2.2.3  กระบวนการประเมินโครงการ 

                    กระบวนการประเมินโครงการในท่ีนี้ หมายถึงภาระงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของการประเมิน

โครงการ  ท่ีนักประเมินตองคิดเตรียมการหรือวางแผนกําหนดไวลวงหนา  เพ่ือปฏิบัติการประเมินโครงการ

ใหบรรลุเปาหมาย  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2557 : 7 – 8)  ระบุข้ันตอนไวดังนี้ 

                   ข้ันท่ี 1  ศึกษาวิเคราะหโครงการท่ีมุงประเมิน โดยผูประเมินศึกษาสาระสําคัญของโครงการ 

ท่ีจะประเมิน ซ่ึงจะชวยใหผูประเมินระบุรายละเอียดของสิ่งท่ีจะประเมินไดอยางชัดเจน โดยศึกษาวิเคราะห

เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับโครงการ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมครบถวนเก่ียวกับโครงการ     

ท่ีมุงประเมิน 

                   ข้ันท่ี 2  ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ข้ันนี้ถือวาเปนจุดเริ่มตนของแนวคิด  

ท่ีจะใหมีการประเมินโครงการ โดยมุงตอบคําถามวาทําไมจึงตองประเมินโครงการนี้โดยกลาวถึงหลักการ

และเหตุผล ความจําเปนท่ีตองประเมินโครงการนี้ 

                   ข้ันท่ี 3 กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ือใหทราบวาการจะประเมินโครงการ

นั้นมุงตอบคําถามเรื่องอะไร จึงตองวิเคราะหความตองการผลการประเมินเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร

หรือผูเก่ียวของกับโครงการ  เพ่ือนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินท่ีเหมาะสม 

                   ข้ันท่ี 4  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน  เพ่ือใหมองเห็นแนวทางการประเมิน

โครงการไดชัดเจนมากข้ึน  สามารถออกแบบและวางแผนการประเมินไดครอบคลุมและเปนประโยชน

ตอการใชผลการประเมินไดมากข้ึน  

                    ข้ันท่ี 5 การออกแบบการประเมิน  เปนการวางแผนการประเมินเพ่ือกําหนดรูปแบบ 

ขอบเขต และแนวทางการประเมิน  การออกแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีองคประกอบ

สําคัญ 3 ประการคือ  การออกแบบการวัดตัวแปร  การออกแบบการสุมตัวอยาง และการออกแบบการ

วิเคราะหขอมูล 
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                  ข้ันท่ี 6 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลจะตองวัด  

ไดตรง สอดคลอง และครอบคลุมประเด็นการประเมินหรือตัวแปรท่ีศึกษา และมีการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวัด เชน ความเปนปรนัย  ความยาก ความตรง ความเท่ียง เปนตน 

                  ข้ันท่ี 7  เก็บรวบรวมขอมูล เปนการดําเนินการโดยใชเครื่องมือแตละชนิด  ซ่ึงตองมีการ

วางแผน ประสานงานกับผูใหขอมูลหลัก กําหนดเวลา กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เพ่ือให

การเก็บขอมูลมีความถูกตองและสมบูรณครบถวน 

                  ข้ันท่ี 8  วิเคราะหขอมูล เปนข้ันตอนการวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูล เพ่ือให 

ไดขอสรุปคําตอบตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ  วิธีการวิเคราะหขอมูลตองพิจารณาให

สอดคลองกับลักษณะขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได 

                  ข้ันท่ี 9  รายงานผลการประเมิน เปาหมายสําคัญของการประเมินโครงการก็เพ่ือนําผล   

ไปใชประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย 

สิ่งท่ีนักประเมินตองพิจารณาในการนําเสนอผลการประเมินโครงการ มีดังนี้ 

                       1)  ผูใชผลการประเมินเปนใคร และตองการสารสนเทศจากการประเมินไปใชทําอะไร 

เม่ือไร 

                       2)  รูปแบบการนําเสนอผลการประเมิน ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด  เชน

จัดทําเปนรายงานเชิงการบริหาร หรือบทสรุปสําหรับผูบริหาร ใชวิธีการบรรยายสรุปเสนอตอท่ีประชุม

กรรมการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  หรือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

               2.2.4  รูปแบบการประเมินโครงการ    

                    คําวา “รูปแบบ” มาจากภาษาอังกฤษวา Model    หมายถึง วิธีการถายทอดความคิด 

ความเขาใจ รวมท้ังจินตนาการท่ีมีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใด ๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสาร     

ในลักษณะตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นตาง ๆ ไดอยาง

กระชับภายใตหลักการอยางเปนระบบ  รัตนะ บัวสนธ (2550 : 25) ไดใหความหมายของรูปแบบ    

การประเมินไววา หมายถึงการถายทอดแบบหรือภาพจําลองของทฤษฎีการประเมินซ่ึงจะแสดงถึง

ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสวนหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมิน รูปแบบการประเมิน

จึงไมใชรายละเอียดหรือสิ่งท่ีสมบูรณเปนจริงเก่ียวกับการประเมิน หากแตรูปแบบการประเมินจะชวยให

เกิดความเขาใจเก่ียวกับการประเมินไดอยางเปนระบบ    

                    2.2.4.1 ประเภทของรูปแบบการประเมินโครงการ นักวิชาการดานการประเมินของไทย

สวนใหญนิยมจัดกลุมหรือประเภทของรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม (สําราญ มีแจง. 2544 :   

111 - 112 ; สมคิด พรมจุย.  2550 : 50 ;  สุภมาศ  อังศุโชติ. 2555 : 6 – 7)  ดังนี้ 

                       1) รูปแบบการประเมินท่ีเนนวัตถุประสงค (Objective – based Model) เปนรูปแบบ

การประเมินท่ีเนนการตรวจสอบวา   ผลท่ีเกิดจากโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนั้น

หรือไม  ไดแก รูปแบบของไทเลอร (Tyler, 1943)  ครอนบาค (Cronbach, 1973) และ เคิรกแพททริก 

(Kirkpatrick, 1985)    
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                       2)  รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคา (Judgmental evaluation Model)   

เปนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือรวบรวมสารสนเทศ สําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของ

โครงการท่ีมุงประเมิน ไดแก รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake, 1967)  สคริฟเวน (Scriven, 1967) 

และโพรวัส (Provus, 1971) 

                       3)  รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ (Decision – oriented evaluation Model) 

เปนรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือจัดหาสารสนเทศเก่ียวกับโครงการเพ่ือชวยใหผูบริหารหรือผู

มีอํานาจในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีเหตุผล ไดแกการประเมินของเวลช 

(Welch, 1967)  สตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam : CIPP Model, 1968)  และอัลคิน (Alkin, 1967)    

รูปแบบการประเมินของไทเลอรภาคขยาย และรูปแบบการประเมินเชิงระบบ 

                      2.2.4.2 รูปแบบการประเมินท่ีควรใชในการประเมินโครงการ 

                         รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ซ่ึงนักประเมินสามารถเลือกใชหรือ

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโครงการท่ีจะประเมิน ในท่ีนี้ขอเสนอรูปแบบการประเมินท่ีนิยมใชกันดังนี้  

                          1)  รูปแบบการประเมินของไทเลอร  (Tyler,1943.  อางถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  

2555 : 122)     

                             เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายสําคัญ 2 เรื่อง คือเพ่ือตรวจสอบวาจุดมุงหมาย

ของโครงการซ่ึงไดกําหนดไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนั้นบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด และ

เพ่ือหาขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ  แนวคิดการประเมินตามรูปแบบของไทเลอร

เปนการประเมินทางการศึกษาท่ียึดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลักโดยมีการกําหนดเกณฑไวลวงหนา 

ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวมเพ่ือนําผลไปพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ตอไป โดยมิไดคํานึงถึงบริบทอ่ืน       

ท่ีเก่ียวของกับโครงการ  ตอมาไดมีการขยายประเด็นการประเมินออกเปน  6 ประเด็น  ไดแก  

                               (1)  การประเมินวัตถุประสงคของโครงการ 

                            (2)  การประเมินแผนการเรียนรู 

                            (3)  การประเมินเพ่ือนําไปสูการพัฒนาโครงการ 

                            (4)  การประเมินเพ่ือนําโครงการไปสูการปฏิบัติ 

                            (5)  การประเมินผลลัพธของโครงการ 

                            (6)  การกํากับโครงการอยางตอเนื่อง 

                        2) รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach, 1973. อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  

2555 : 127 – 128) 

                            การประเมินตามแนวคิดของครอนบาค เปนการรวบรวมขอมูลและใชสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการทางการศึกษา  โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษา 

อาจเปนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรหรือประสบการณการเรียนท่ีสถานศึกษา 

จัดใหกับผูเรียน  การประเมินของครอนบาคกําหนดจุดมุงหมายไว 3 ประการ คือ  
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                            (1)  เพ่ือปรับปรุงรายวิชา โดยการตัดสินวาสื่อการเรียนการสอนอะไรหรือวิธีการ

ใดท่ีใหผลเปนท่ีนาพอใจและมีสิ่งใดท่ีตองปรับปรุงแกไข   

                            (2) เพ่ือตัดสินเก่ียวกับตัวบุคคล คือตัวผูเรียนในเรื่องความตองการของผูเรียน 

คุณลักษณะของผูเรียนเพ่ือการจัดกลุม ความกาวหนาในการเรียน และขอบกพรองเก่ียวกับการเรียน 

                            (3)  เพ่ือตัดสินเก่ียวกับระบบและวิธีการบริหารของสถานศึกษา วาดีหรือไม 

อยางไร ครูแตละคนมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพเพียงใด 

                            สําหรับการประเมินโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอนนั้น ครอนบาคเห็นวาควร

ทําการทดสอบท้ังวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและผลกระทบอ่ืนของโครงการ จึงเรียกการประเมินของครอนบาค 

วารูปแบบการประเมินวัตถุประสงคและผลกระทบ                  

                       3) รูปแบบการประเมินของเคิรกแพททริก (Kirkpatrick, 1985.  อางถึงใน  

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2555 : 130 - 135)  

                           รูปแบบการประเมินนี้เปนการประเมินประสิทธิผลโครงการฝกอบรม แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ คือ 

                            (1)  การประเมินปฏิกิริยา เปนการตรวจสอบความรูสึกหรือความพอใจของผูเขา

รับการอบรมตอโครงการฝกอบรม เขารูสึกอยางไรตอโครงการ มีความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม

หรือไม เพียงใด 

                            (2) การประเมินการเรียนรู เปนการตรวจสอบผลการเรียนรูท่ีไดจากโครงการ

ฝกอบรม โดยควรตรวจสอบใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ โดยตรวจสอบวาผูเขาอบรม

ไดรับความรู ไดปรับปรุงและพัฒนาทักษะอะไรบาง และมีเจตคติตอการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หรือไม เพียงใด 

                            (3) การประเมินพฤติกรรม  เปนการตรวจสอบวา เม่ือไดรับการอบรมไปแลว    

ผูผานการอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน เปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงคหรือไม อยางไร    

                            (4) การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอองคการ  เปนการตรวจสอบวาผลจากการ

อบรมสงผลดีตอองคการหรือเกิดผลกระทบตอองคการในลักษณะใดบาง คุณภาพขององคการดีข้ึนหรือไม   

                        การประเมินตามแนวคิดของเคิรกแพททริก เปนรูปแบบการประเมินประสิทธิผล

ของโครงการฝกอบรม ดังนั้นโครงการฝกอบรมหรือโครงการท่ีเปนการพัฒนาบุคลากรก็สามารถท่ีจะ

ประยุกตใชรูปแบบนี้ได ท้ังนี้เพ่ือตรวจสอบวาโครงการตาง ๆ นั้นมีประสิทธิผลท่ีชวยใหเกิดผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการหรือไม                                

                       4) รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1968.  อางถึงใน  

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2555 : 150 - 153)  

                           รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม เก่ียวของกับลักษณะของการตัดสินใจ      

ซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูลจากแหลงการประเมินมาชวยในการตัดสินใจ 4 ลักษณะคือ การตัดสินใจ

เก่ียวกับการวางแผน  การตัดสินใจเก่ียวกับโครงสราง  การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน  และการ
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ตัดสินใจเก่ียวกับการทบทวนการดําเนินโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ  ประเภทของการตัดสินใจท่ี

แตกตางกัน จําเปนตองใชสารสนเทศในการตัดสินใจท่ีแตกตางกันดวย  สตัฟเฟลบีมจําแนกการตัดสินใจ

และการประเมินเพ่ือการบริหารไว 4 ประเภท (CIPP) ไดแก 

                            (1)  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation)   

                            (2)  การประเมินปจจัย หรือทรัพยากร (Input Evaluation) 

                            (3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

                            (4)  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation   

                             มโนทัศนสําคัญของรูปแบบการประเมิน CIPP เปนการประเมินเพ่ือใหไดสารสนเทศ 

สําหรับการตัดสินใจตามชวงเวลาของการบริหารจัดการโครงการ นั่นคือการประเมินสภาวะแวดลอมเพ่ือ

การตัดสินใจกอนจัดทําโครงการ  การประเมินปจจัยเบื้องตนเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน

ดําเนินโครงการ  การประเมินกระบวนการเพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรมและวิธีดําเนินโครงการ 

และเม่ือโครงการสิ้นสุดลง จึงประเมินผลผลิตของโครงการเพ่ือตัดสินคุณคาและอนาคตของโครงการ  

ตอมา สตัฟเฟลบีม  ไดขยายประเด็นการประเมินในสวนของผลผลิตออกไปใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน    

เปน “CIPPIEST” 

                การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบการประเมิน

โครงการแบบ CIPP และภาคขยายผลผลิต “CIPPIEST” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1985)  

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินและระยะเวลาท่ีจะปรากฏ

ผลผลิตของโครงการ  ซ่ึงผลการประเมินโครงการจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี                           

                             2.2.5  แนวคิดการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP และ CIPPIEST 

                   รัตนะ บัวสนธ (2556 : 10-17)  ไดกลาววา รูปแบบการประเมิน CIPP เปนการนํา

ตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ดานมาประกอบกัน ไดแก  การประเมินบริบท (Context)  ปจจัย

นําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)   และผลผลิต (Product)  ซ่ึงสตัฟเฟลบีม ไดพัฒนาและนําเสนอ

โดยมีพ้ืนฐานมาจาก การเรียนรูหรือประสบการณการกระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตกลางป 1960  โดยตองการท่ีจะแกไขขอผิดพลาดหรือขอจํากัดของรูปแบบ

การประเมินแบบดั้งเดิม อาทิ การออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค  และการทดสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบดั้งเดิมมีขอจํากัดในการศึกษาหาคําตอบ 

เก่ียวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยนั้น จึงทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประเมินใหม ๆ เพ่ือหา

คําตอบเก่ียวกับโครงการทางการศึกษาอยางรอบดานหลายแงมุมมากข้ึน ซ่ึงรูปแบบการประเมิน CIPP  

ก็เปนหนึ่งในรูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีนักประเมินในยุคนั้นพัฒนานําเสนอไว รูปแบบการประเมิน 

CIPP ปรากฏข้ึนเปนลายลักษณชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation and Decision Making 



28 

 

ซ่ึงตีพิมพ ในป 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในป 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and 

Applications  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

                   2.2.5.1 การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเก่ียวกับ

ความตองการจําเปน (Need)  ปญหา (Problem) คุณสมบัติท่ีมีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities) 

ท่ีจะเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขแวดลอมหนึ่งท่ีกําหนด  การประเมินบริบท 4 สวนนี้มีความสําคัญท่ีจะนําไปสู

การออกแบบโครงการแผนงาน และการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมเปนไปได การประเมินบริบท       

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

                       1)  กําหนดขอบเขตและบรรยายเก่ียวกับความตั้งใจใหบริการ 

                       2)  จําแนกผูรับผลประโยชนท่ีตั้งใจใหบริการ (หรือกลุมเปาหมาย) และประเมิน

ความตองการจําเปนของกลุมบุคคลดังกลาว 

                       3)  จําแนกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเปนบอเกิดของความตองการจําเปนของกลุม

ผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายนั้น 

                       4)  จําแนกความเก่ียวของระหวางคุณสมบัติท่ีมีคาและโอกาสการไดรับทุนอุดหนุนท่ี

สามารถนําไปใชกําหนดเปาหมายความตองการจําเปนนั้น 

                       5)  จัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดเปาหมายมุงการปรับปรุง 

                       6)  ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมายมุงการปรับปรุง 

                       7)  จัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินผลลัพธของเปาหมายมุงการปรับปรุง

หรือความพยายามในการใหบริการ 

                   2.2.5.2 การประเมินปจจัยนําเขา : Input Evaluation จุดมุงเนนหลักของการประเมิน

ปจจัยนําเขา ก็เพ่ือชวยจัดลําดับโครงการท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการจําเปน  โดยการ 

ศึกษาและตรวจสอบอยางถ่ีถวนเก่ียวกับแนวทางตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพ หรือมีความเปนไปไดมากท่ีสุด ใน

อันท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  การประเมินปจจัยนําเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึง

ความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีโครงการหรือสิ่ง

แทรกแซงนั้น ๆ ตองการใหเกิด  จุดมุงเนนประการท่ีสองของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพ่ือสรางความ

เขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวทางท่ีเปนทางเลือกตาง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเชนนี้

สารสนเทศท่ีไดจากการประเมินปจจัยนําเขา จะมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับบงบอกใหเห็นถึง

ความรับผิดรับชอบ (Accountability)  ใด ๆ ของผูพัฒนาโครงการ ท่ีพยายามออกแบบและปรับปรุง

งบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว  นอกจากนี้แลวการประเมินปจจัยนําเขาก็จะ

ชวยจําแนก และจัดลําดับแนวทางท่ีเก่ียวของใหแกผูมีหนาท่ีตัดสินใจ ไดใชเปนทางเลือกสําหรับ      

การดําเนินงานตอไป โดยสรุปการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพ่ือชวยผูทําหนาท่ีตัดสินใจเลือกกลยุทธตาง ๆ     

ท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายตอบสนองความตองการจําเปนใหแกผูรับประโยชน  กอใหเกิดแผนงาน       

ท่ีปฏิบัติไดจริงและใชงบประมาณไดอยางเหมาะสม  รวมท้ังการบันทึกและสรางสํานึกรับผิดรับชอบ

เก่ียวกับการไดมาซ่ึงทรัพยากรและวิธีการดําเนินงานในแผนงานนั้น ๆ  นอกจากนี้แลวหนาท่ีสําคัญ     
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อีกประการหนึ่งของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพ่ือชวยใหผูนําโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปลาใด ๆ       

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชนวัตกรรมหรือโครงการท่ีไมกอใหเกิดประโยชนคุมคาถึงทรัพยากรท่ีจะตอง

สูญเสียไป  

                   2.2.5.3 การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เปนการตรวจสอบการนํา

แผนงานหรือโครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงานการใชแผนงาน โครงการ วัตถุประสงคท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูปฏิบัติงาน     

ในโครงการนั้น ๆ เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไปตามตารางเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

การใชงบประมาณและประสิทธิภาพเปนอยางไร สําหรับวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งก็เพ่ือชี้แนะแนวทาง

ใหแก ผูปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของโครงการใหมีความ

เหมาะสมยิ่งข้ึน  เพราะโดยปกติแลวเม่ือมีการเริ่มตนการดําเนินงานของโครงการหรือแผนงานผูปฏิบัติงาน 

ยอมไมสามารถท่ีจะกําหนดสิ่งตาง ๆ ไดท้ังหมด ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดกิจกรรม การใชบุคลากร 

งบประมาณ หรืออ่ืน ๆ  ดังนั้นการไดรับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ในโครงการใหสามารถดําเนินการตอไปและมีความเปนไปไดท่ี

จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ  ในการประเมินกระบวนการนั้นควรทําการเปรียบเทียบ

ระหวางกิจกรรมและคาใชจายจริง กับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณท่ีกําหนดไววา       

มีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมท้ังบรรยายใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการนําโครงการไปใช

และทายท่ีสุดก็ควรจัดทํารายงานท่ีผูรวมโครงการหรือผูทําการสังเกต ไดตัดสินคุณภาพของกระบวนการ

ใชโครงการแผนงานดังกลาว  

                       นักประเมินกระบวนการ จําเปนตองดําเนินการคอนขางมากในการควบคุมกํากับและ

จัดทําเอกสารเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซ่ึงอาจเริ่มจากการทบทวนกลยุทธ        

ท่ีเก่ียวของกับแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณและการประเมินภูมิหลังของโครงการหรือสิ่งท่ีแทรกแซง 

เพ่ือท่ีจะพิจารณาวากิจกรรมอะไรท่ีควรตองกํากับในโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว การพิจารณา

ตัวอยางท่ีเปนไปไดในการใหบริการกลุมผูรับประโยชน การฝกอบรมใหคําปรึกษาทีมผูปฏิบัติงาน      

การจัดประชุมทีมผูปฏิบัติงานการควบคุมกํากับผังงาน (Work Flow) การบํารุงรักษาตรวจสอบเครื่อง

อุปกรณการจัดลําดับและแจกจายวัสดุ การควบคุมคาใชจาย การจัดการสารสนเทศของโครงการเหลานี้

เปนตน  

                   2.2.5.4 การประเมินผลผลิต : Product Evaluation  วัตถุประสงคหลักของการ

ประเมินผลผลิตก็เพ่ือสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซง      

วาตอบสนองบรรลุความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือไม  นอกจากนั้นการประเมินผลผลิต

ก็ยังตองประเมินผลลัพธ (Outcomes) ท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ ท้ังท่ีเปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย 

ยิ่งไปกวานั้นบอยครั้งท่ีนักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสูการประเมินในสิ่งท่ีเรียกวา 

ผลลัพธระยะยาวอีกดวย 
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                        การประเมินผลผลิต ควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการตัดสิน

ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอโครงการหรือสิ่งท่ีไดรับการประเมิน (Evaluation) นั้น ในบางครั้งก็อาจ

ทําการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับโครงการหรือสิ่งท่ีไดรับการประเมินอ่ืนซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน   

นักประเมินควรวิเคราะห ตีความ ใหเห็นวาจุดออนของการใชโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสวนใดท่ีเปน

สาเหตุทําใหไดผลลัพธออนดอยลงไป  เทคนิควิธีการท่ีใชประเมินผลผลิตมิไดกําหนดไวอยางเปนแบบแผน

ตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการอยางหลากหลายรวมกันเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษา

ผลลัพธท้ังหมดของสิ่งท่ีไดรับการประเมิน รวมท้ังยังชวยในการตรวจสอบขอคนพบท่ีหลากหลายอีกดวย 

                        การประเมินผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีกําหนดนั้น นักประเมิน

จําเปนตองศึกษา คนหาผลลัพธท่ีมิไดคาดหมายดวย ท้ังผลลัพธในเชิงบวกและเชิงลบ โดยการรับฟง

ความคิดเห็นหรือสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งท่ีไดรับการประเมิน   นอกจากนี้นักประเมินอาจ

ใชวิธีการศึกษารายกรณี โดยเลือกบุคคลท่ีไดรับประสบการณจากโครงการ หรือสิ่งท่ีไดรับการประเมิน 

เพ่ือทําการสัมภาษณเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากโครงการดังกลาว หรืออาจใชวิธีการสํารวจความคิดเห็น     

ทางโทรศัพทหรือทางจดหมายของกลุมผูเขารวมโครงการ  เพ่ือใหตัดสินใจเก่ียวกับการไดรับบริการ   

ตามมุมมองของแตละคน   ยิ่งไปกวานั้นนักประเมินก็อาจจะใหผูเขารวมโครงการเขียนเสนอตัวอยาง     

ท่ีเปนรูปธรรมเก่ียวกับการไดรับบริการ และกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของตน เชน ผลผลิตของงาน

ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือตําแหนงหนาท่ีการงานใหมท่ีไดรับมอบหมาย  รวมท้ังนักประเมินอาจใชการสังเกตเพ่ือจําแนก

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุมบุคคล  โดยเปรียบเทียบตามรายการตรวจสอบผลลัพธกับโครงการ

ใหบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับโครงการท่ีไดรับการประเมิน                      

                       ประเด็นสําคัญสุดทายที่ตองพึงระวังในการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิต     

ก็คือนักประเมิน ไมควรเรงรีบประเมินผลผลิตและจัดทํารายงานสูสาธารณะอยางทันทีทันใด  เพราะเหตุวา    

การดําเนินโครงการตองการระยะเวลาพอสมควรท่ีจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดรับชอบ 

(Accountability) ท่ีระบุไว  การจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตท่ียังไมมีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature) 

อยางเพียงพอ อาจนําไปสูความไมสามารถตัดสินใจไดเก่ียวกับความตอเนื่องของโครงการ เพราะจะไม

พบผลลัพธใด ๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธของโครงการตองใชระยะเวลายาวพอสมควร    

ในการศึกษาติดตาม  ดังนั้นถาหากการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตสูสาธารณะไดมีการหนวงเวลา

อยางสมเหตุสมผลแลว นักประเมินอาจจะพบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนภายหลังและมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ

ใชสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องตอไป  

                        นักประเมินควรเสนอขอคนพบจากการประเมินผลผลิตใหกับผูมีสิทธิ์รับรู ภายหลัง

จากโครงการนั้นมีระยะเวลาพอสมควร   หรือกลาวไดวา จําเปนตองแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพ

ในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินการจัดทํารายงานขอคนพบการประเมินผลผลิต  สารสนเทศท่ีไดจาก

การประเมินผลผลิตเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีแสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบของสถาบัน

หรือหนวยงานท่ีดําเนินโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใด ๆ  เม่ือใดก็ตามท่ีรายงานนั้นแสดงใหเห็น

ความมีนัยสําคัญของผลสัมฤทธิ์อยางเดนชัด ก็จะถูกนําไปใชโนมนาวชุมชน และหนวยงานใหทุน
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สนับสนุน เพ่ือใหเพ่ิมเติมงบประมาณและขอรับการสนับสนุนทางการเมืองไดเปนอยางดี  แตถาหาก     

ผูมีอํานาจตัดสินใจรูวาสิ่งแทรกแซงหรือโครงการนั้น ๆ ไมทําใหไดผลตอบแทนท่ีมีความสําคัญอ่ืนใดเลย    

ก็จะทําใหยกเลิกการลงทุนดําเนินการอีกตอไป 

                  2.2.5.5 รูปแบบการประเมิน CIPPIEST 

                   รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ สวนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP  โดย

ปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเปนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 

และการประเมินการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ (Transportability Evaluation) ของสิ่งท่ี

ไดรับการประเมินซ่ึงมักไดแกโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงตาง ๆ โดยสวนขยายของมิติการประเมิน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนนี้มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธนั่นเอง ท้ังนี้

ความหมายของมิติการประเมินท่ีเพ่ิมข้ึน พิจารณาไดจากการตั้งคําถามการประเมิน (Evaluation 

Questions) แตละมิติดังนี้  (Stufflebeam and Shinkfield. 2007: 327.  อางถึงใน รัตนะ บัวสนธ.  

2556:  23 - 24)  

                       1) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  เปนการประเมินโดยตั้งคําถามวา  

สิ่งท่ีผูรับผลประโยชน (จากโครงการหรือสิ่งแทรกแซง) ไดรับเกินไปกวาเปาหมายความตองการท่ีจะ

ไดรับการตอบสนองตามความตองการความจําเปนนั้นคืออะไรบาง  คําถามนี้ชี้ใหเห็นวาไมวาสิ่งท่ีไดรับ

เกินไปกวาท่ีกําหนดไวนั้น จะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ก็ลวนแตเปนผลกระทบท้ังสิ้น 

                       2) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ท่ีเกิดข้ึน เปนการตั้งคําถาม

วาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงบรรลุตอบสนองความตองการจําเปนของกลุมผูท่ีไดรับผลประโยชนไดอยาง

ครอบคลุมหรือไม 

                       3) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ของผลท่ีเกิดข้ึนเปนการ

ประเมินโดยตั้งคําถามวาแนวทางการปฏิบัติอยางเปนระบบหรือเปนทางการเก่ียวกับการนําโครงการไปใช 

ใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนคืออะไร คําถามดังกลาวมุงพิจารณาประเมินความคงอยูหรือความตอเนื่อง

ในการนําโครงการท่ีประสบผลสําเร็จไปใช รวมถึงวิธีการในการรักษาไวซ่ึงความสําเร็จของโครงการดังกลาว 

                       4) การประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation)  เปนการประเมินผล 

ท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได เปนการปะเมินโดยตั้งคําถามวามีการนําโครงการหรือสิ่งแทรกแซง 

ท่ีประสบผล ไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในท่ีอ่ืน ๆ หรือไม 

                       ทีปทัศน ชินตาปญญากุล  (2560 : 208 -209)  ไดอธิบายความหมายของการประเมิน 

สวนขยายของผลผลิต (Products Evaluation)   ท้ัง 4 ดาน ใหสัมพันธกับการปฏิบัติงานโครงการหรือ

การจัดการศึกษา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในรูปแบบการประเมินมากข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                       การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation : I) เปนการประเมินผลงานหรือผล  

ท่ีเกิดจากการศึกษาเรียนรู  และนําความรูท่ีเกิดข้ึนไปใชในการทํางานได เชน เปนหัวหนาโครงการวิจัย

หรือ ผูรวมวิจัย มีผลงานทางวิชาการ  และไดรับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชน เปนตน  
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ปจจัยนําเขา 

(Input) 

 

 

 

กระบวนการ 

(Process) 
 

ผลผลติ 

(Product) 
 

                       การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation : E)  เปนการประเมินผลท่ี      

เกิดข้ึนกับตัวผูเรียน หรือผูเขาศึกษาอบรม หลังจากจบหลักสูตรวามีคุณภาพและความสําเร็จในระดับสูง

หรือตรวจสอบความกาวหนาดานความรูความสามารถ หลังปฏิบัติงานไปแลว 6 - 12 เดือน เชน ความ

เชี่ยวชาญท่ีเกิดข้ึน  มีความม่ันใจในองคความรู ท่ีมีอยู  มีการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย       

จนสามารถเผยแพรองคความรูสูสาธารณชนได เปนตน  

                       การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation : S) เปนการประเมินความรู

ความสามารถ ของผูเรียนเม่ือจบหลักสูตรวาสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปพัฒนางานหรือสราง

องคความรูใหมไดอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามผลของผูเรียนเม่ือจบหลักสูตรไปอีกระยะหนึ่ง ซ่ึงใช

ระยะเวลา นานมากกวา 1 ป 

                       การประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation :T) เปนการประเมิน 

ผลท่ีเกิดกับผูเรียนหรือผูศึกษาอบรม ในการนําความรูท่ีไดจากการศึกษา ไปขยายองคความรูสูผูอ่ืนได

อยางถูกตอง เหมาะสม โดยการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาใหม ๆ ไปปรับใชในการแกปญหา

ได หรือนําสวนหนึ่งของความรูท่ีไดรับจากหลักสูตรไปใชในการสอนแบบบูรณาการในสถานท่ีตาง ๆ  

                       เม่ือพิจารณาแนวคิดและหลักการของ รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ท่ีปรับปรุงแลว 

ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี (Kanjanawasee, 2015.  อางถึงใน ทีปทัศน ชินตาปญญากุล,  

2560 : 209) กลาววา รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหสารสนเทศท่ีเปนประโยชน 

อยางลุมลึกแกผูบริหาร  สําหรับใชในการตัดสินใจอยางรอบดานทางการบริหาร  รูปแบบการประเมิน 

CIPPIEST มีท้ังความกวาง ความลึกและความละเอียดออน  สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ ท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชนไดเปนอยางดี  ดังแผนภูมิท่ี 2.2    

 

 

 

 

                             บริบท (Context) 

 

            แผนภูมิท่ี 2.2  การปรับปรุงรูปแบบการประเมิน CIPPIEST  (Kanjanawasee, 2015) 

                       จะเห็นวามิติการประเมินท่ีเพ่ิมข้ึนท้ัง 4 ดาน  จากการขยายการประเมินผลผลิตตาม

รูปแบบการประเมิน CIPP เดิมนั้น แทท่ีจริงก็คือ การประเมินในสวนท่ี สตัฟเฟลบีม เรียกวา“ผลลัพธ” 

(Outcomes) ของโครงการนั้นเอง เพียงแตเปนการจําแนกและตั้งคําถามการประเมินใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

ดังนั้น วิธีการนํารูปแบบการประเมิน CIPPIEST ไปใช จึงยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับการใชรูปแบบ     

การประเมิน CIPP  เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เปนรูปแบบการประเมิน      

ผลกระทบ (Impact) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 

ความยั่งยืน (Sustainability) 

การถายโยงความรู (Transportability) 
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ท่ีครอบคลุมองคประกอบทุกดาน รวมท้ังยังมีเหตุผลและเปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง     

แตเปนรูปแบบการประเมินท่ีมีความตอเนื่องทําใหไดขอมูลครบถวน   

                        ผลการประเมินชวยใหมองเห็นความสัมพันธ และความสอดคลองกันของโครงการ 

เพ่ือใหไดผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความตองการของโรงเรียน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม  

ตลอดจนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเตรียมความพรอมกับการแขงขันในโลกยุคปจจุบัน และเพ่ือให

ไดผลลัพธท่ีมุงหวัง คือ ทําใหวิชาชีพครูมีความรูทางดานวิชาการ มีทักษะการสอนท่ีเปนเลิศ โดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และสรางสรรคงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการสอนเปนประโยชนตอโรงเรียนและการจัด

การศึกษาท่ียั่งยืนตอไป 

           โดยสรุป รูปแบบการประเมิน CIPPIEST เปนรูปแบบท่ีใชในการประเมินระยะยาวและประเมิน 

สรุปรวม โดยใชเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย สอดคลองกับประเด็นท่ีตองการประเมิน  

ใชขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   ผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการของการประเมินแบบ CIPPIEST นี้ 

มาใชกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีกระบวนการประเมินท่ีแบงตามลําดับ

เวลาการบริหารโครงการ คือประเมินกอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ  

และแบงตามสิ่งท่ีถูกประเมิน ไดแก  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation)  

การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)      

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) และประเมินสวนขยายของผลผลิต ซ่ึงไดแก การประเมิน 

ผลกระทบ (Impact Evaluation)   การประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation)  การประเมิน

ความยั่งยืน  (Sustainability Evaluation)  และการประเมินการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ 

(Transportability Evaluation)  

3.  การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

     ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

            ในชวงปการศึกษา 2556-2558 เปนระยะเวลาในการเรงพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์    

ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดรับมอบหมายให

ดําเนินการพัฒนาครูเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงวางแผน

เตรียมการโดยศึกษาปญหาและประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และไดพบ

ปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมอยูในระดับท่ีควรจะเปน จึงกําหนดเปนโครงการข้ึนและดําเนินงาน

ตามแผนงานโครงการ รวมท้ังดําเนินการพัฒนางานตอเนื่องจากโครงการ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557ค : 2 – 42)  ดังขอมูลในแผนภูมิตอไปนี้  
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การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   แผนภูมิท่ี 2.3  กระบวนการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  

           รายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ มีดังตอไปนี้ 

           3.1  การจัดเตรียมโครงการ 

               3.1.1  โครงการที่จัดทําขึ้นชื่อโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ลักษณะ

โครงการเปนโครงการใหม สนองกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธท่ี 4 : 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  และ

สนองกลยุทธ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์   

ผูรับผิดชอบ โครงการคือกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวบุญญลักษณ  พิมพา 

และคณะ เปนผูประสานงานโครงการ  

2. การดําเนินงาน 

 ตามโครงการ 

พัฒนาครู 5 กิจกรรม 
 

1. การจัดเตรียมโครงการ 

3. การดําเนินการพัฒนา

ตอเนื่อง 

 

4. การนิเทศ กํากับ

ติดตามและประเมินผล              

การดําเนินงาน 

ประชุมปฏิบัติการครูแกนนํา

การวิจัยในชั้นเรียน 
 

สานสรางตองาน 

ประชุมปฏิบัติการ           

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย

ในโรงเรียน                   

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

กอเกิดผลงานการวิจัย    

ในชั้นเรียน 

จัดประชุมสัมมนานําเสนอ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
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              3.1.2 วัตถุประสงคของโครงการ   

         3.1.2.1  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

         3.1.2.2  เพ่ือใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

         3.1.2.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการใหสูงข้ึน 

              3.1.3  เปาหมาย 

             3.1.3.1   เชิงปริมาณ 

              1)  ครู/บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน  37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และคณะทํางาน รวม 45  คน 

              2)  สรุปผลการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  ( Classroom Action Research )  ของ

โรงเรียน จํานวน   37  ผลงาน 

           3.1.3.2  เชิงคุณภาพ 

              1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิม      

              2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถนํากระบวนการวิจัยไปพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูไดอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

              3.1.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

                3.1.4.1  ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  

               3.1.4.2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนโดยกระบวนการวิจัยและวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

               3.1.4.3  นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได 

              3.1.4.4  ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สูความเปนครูมืออาชีพ   

               3.1.5  งบประมาณในการดําเนินโครงการ 70,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) โดยแบงเงิน

ตามกิจกรรมดังนี้ 

                   3.1.5.1  ประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน   44,800 บาท 

                    3.1.5.2  นิเทศ ติดตาม ตามแนวทางการวิจัย  3,000 บาท 

                    3.1.5.3  ประชุมประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 22,200  บาท 

                       3.1.5.4  จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู (ใชงบประมาณของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

                    3.1.5.5  จัดสรุปทํารายงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  เผยแพรใน website และจัดทํา 

CD มอบใหโรงเรียน 
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          3.1.6  ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557  

          3.1.7  การวัดและประเมินผล ดําเนินการตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ โดย นิเทศ

ติดตามใหคําปรึกษาชวยแกปญหาและพัฒนางานรวมกับครู ตรวจสอบจากกิจกรรมและการวางแผน      

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประเมินจากการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  และจากผล      

การพัฒนาวิชาชีพครู  และประเมินจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาและการสอบระดับชาติ                                    

              ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้คือครูมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีความรูและทักษะในการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียน

การสอน 

           3.2  การดําเนนิงานตามโครงการ 

              การดําเนินงานตามโครงการ  ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน   

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนในปงบประมาณ 2557  โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้  
               กิจกรรมท่ี 1  ดําเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               กิจกรรมท่ี 2  สานสรางตองาน โดยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนนํากระบวนการวิจัยไปใช

และขยายผลในโรงเรียน   

                 กิจกรรมท่ี 3  จัดประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรยีนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               กิจกรรมท่ี 4  กอเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน   

               กิจกรรมท่ี 5  จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              ขอมูลรายละเอียดการดําเนินงาน     

              3.2.1  กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

                      การประชุมปฏิบัติการจัดข้ึนระหวางวันท่ี 9 -10 เมษายน 2557  ณ หองตนฟาโรงแรม    

แกรนดทาวเวอรอินน ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาครูใหมีความรู 

ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน  2) เพ่ือใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปใชแกปญหา

และพัฒนาการเรียนการสอน  และ 3) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน มีข้ันตอนการ

ดําเนินงานและผลการดําเนินงานดังนี้ 

                   3.2.1.1  จัดประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ใชเวลา 2 วนั  มีสมาชิกผู

เขาประชุมเปนครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จํานวน 37 โรงเรียน  โรงเรียนละ 1 คน รวม 37 คน 
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                       การดําเนินงานดังกลาวไดรับความอนุเคราะหจาก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มอบหมายให นายธีรวุฒิ เจริญรัมย  รองผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทําหนาท่ีเปนประธานเปดการประชุมปฏิบัติการ และ 

นางดาริกา กูลแกว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนผู 

ดูแลใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค  และในวันท่ี 2 ของงาน 

นางอรฤดี พูลศรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ไดมาเยี่ยม

การประชุม และใหนโยบายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขต  ใหขวัญกําลังใจ  

แกสมาชิกผูเขาประชุม   การเพ่ิมพูนความรูและความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ไดรับความ

อนุเคราะหจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานการวัดผลและวิจัย 2 ทาน คือ อาจารยพิมลรัตน  สภานุชาติ  

อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และอาจารย ดร.บุญทอง บุญทวี     

อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2       

                   3.2.1.2  เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการ ประกอบดวย  

                       1)  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู     

                       2)  การฝกปฏิบัติการสังเคราะหผลการเรียน  

                       3)  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

                       4)  การเขียนรายงานการวิจัย    

                       5)  การวางแผนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน   

                       6)  กรอบและแนวทางการนิเทศติดตามการนําการวิจัยสูการปฏิบัติในโรงเรียน   

                   3.2.1.3 วิธีการของการประชุมปฏิบัติการเปนการใหความรูในลักษณะการบรรยาย 

สาธิต และฝกทักษะ  ผูเขาประชุมปฏิบัติการไดฝกปฏิบัติจริงท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม (แบงกลุมตาม

เครือขายกลุมโรงเรียน)  ซ่ึงเปนการวิเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนจากผลการวิจัยท่ีนํามาใหศึกษาเปน

ตัวอยาง  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลสอบ  O-NET ปการศึกษา 2554,2555 และ 2556)  

การสรางเครื่องมือวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยางงาย  การเขียนแผนการนํากระบวนการ 

วิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติในระหวางการประชุมปฏิบัติการ                                         

                   3.2.1.4  การประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 

                        1)  การทดสอบความรู  การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีการทดสอบความรูกอนและ

หลังการประชุม (pre-test, post-test) เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ซ่ึงสมาชิกทําคะแนน Pre-test ได

คะแนนเฉลี่ย 7.26 จากคะแนนเต็ม 10 และทําคะแนน post-test  ไดคะแนนเฉลี่ย  9.32 คะแนน

(แบบทดสอบความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ระบุไวในภาคผนวก ค  หนา 184 – 185)                                             

                        2)   การสอบถามความคิดเห็น  เม่ือจบการประชุมปฏิบัติการมีผูตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 94.59  (มีผลสรุประบุไวในภาคผนวก จ  หนา 209 – 210)  

                        3)  การประเมินของวิทยากร  วิทยากรใหขอสังเกตวาสมาชิกมีความตั้งใจในการรับ

ความรูเปนอยางมาก ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุมเปนอยางดี       
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                  3.2.1.5  กิจกรรมเสริมระหวางการประชุมปฏิบัติการ   

                       สมาชิกไดมีการเลือกประธานเครือขายการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนแตละเครือขาย 

ท้ัง 6 เครือขาย ( 6 คน)  และประธานรุนของท้ัง 6 เครือขาย ผูไดรับเลือกใหทําหนาท่ีประธานรุนของท้ัง 

6 เครือขาย เปนครูจากโรงเรียนสายน้ําทิพย  

                  3.2.1.6  ขอสังเกต / ขอเสนอแนะท่ัวไป 

                       ผูเขาประชุมปฏิบัติการใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับการประชุมปฏิบัติการวิจัย

ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดดังนี้ 

                       1)  การประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียน

การสอนของครู เปนการประชุมท่ีไดประโยชนมาก  คณะวิทยากรและทีมงานเปนกันเองดีมาก  บรรยากาศ 

โดยรวมเปนบรรยากาศท่ีมีความสุข ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและผูจัด ท่ีจัดประชุมปฏิบัติการ    

โดยใหความรูท่ีตรงประเด็น  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในโรงเรียน  

                       2)  ดานวิทยากร สมาชิกชอบการบรรยายของ อ.พิมลรัตน สภานุชาติ สวนการบรรยาย 

อ่ืน ๆ คอนขางเครียดเพราะตองไปดําเนินการตอ      

                       3)  การใหความรูในเรื่องการสังเคราะหผลการเรียนควรใหรายละเอียดมากกวานี้     

จะชวยใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปใชไดจริง และตองการฝกการสรางเครื่องมือท่ีถูกตองแนนอน  

ท่ีสามารถนําไปใชไดทันที 

                       4) ดานการนําไปปฏิบัติและขยายผล เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีนโยบายใหครูใน

โรงเรียนไดรับความรูโดยท่ัวถึง  เพราะผูเขาอบรมไมแนใจในการขยายผลดวยตัวเอง  จึงเสนอใหมีการ

ประชุมผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน (ท่ีจะตั้งข้ึนในโอกาสตอไป) กอนปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการ 

วิจัยในชั้นเรียนเปนไปดวยความราบรื่นและม่ันใจ  

                   3.2.1.7 ขอตกลงท่ีครูจะตองดําเนินการภายหลังการประชุมปฏิบัติการ 

                       1)  เม่ือจบจากการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้แลวผูเขาประชุมทุกคนคือ“ครูแกนนํา 

การวิจัยในชั้นเรียน” มีบทบาทหนาท่ีในการนําความรูไปดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน และขยายผล

ใหกับครูในโรงเรียน 

                     2) จัดสงรายชื่อครูในโรงเรียนท่ีประสงคจะพัฒนาเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนใหกับ

เขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อแตงตั้งใหเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย  

ในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยมีเกณฑดังนี้  

                         (1) โรงเรียนท่ีเปดสอนระดับชั้น ป.1- 6 จํานวน 32 โรงเรียน สงครูโรงเรียนละ 5 คน 

                         (2) โรงเรียนท่ีเปดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 5 โรงเรียน 

สงครูโรงเรียนละ 7 คน 

                       3)  ครูแกนนําท่ีเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)     

นําความรูกลับไปดําเนินการทําวิจัยและขยายผลใหกับเพ่ือนครู  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูท่ีทําสําเร็จ

แลวจะไดรับการเผยแพรทางเว็บไซตของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                          
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                    การขยายผลความรูในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนดังกลาว เปนบทบาทหนาท่ีของครู

แกนนําท่ีตองนําเรียนคณะผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรหลักของโรงเรียนเพ่ือการกําหนดขอตกลง

รวมกัน หรือกําหนดเปนนโยบาย-มาตรการ ในการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป การปฏิบัติการวิจัย    

ในชั้นเรียนของโรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอนในแผนภูมิตอไปนี้ 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 แผนภูมิท่ี 2.4   ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                     ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

แตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน 

 

 

ชวนใหพัฒนาเจาะลึก 

 

กระตุนทําความเขาใจ 
 

ผนึกกําลังการพัฒนาคุณภาพดวยการวิจัย 
 

วางแผนการพัฒนาการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน 

พัฒนาใหตอเนื่อง 

เขมแข็งพรอมเปนตนแบบการวิจัย และเปนแหลงเรียนรูงาน 
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                จากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.) ไดทําการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ในปงบประมาณ 2557   ท่ีมุงเนน

พัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน  ดวยกระบวนการ

นิเทศ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” โดยการกระตุนทําความเขาใจ  ชวนใหพัฒนาเจาะลึก  ผนึกกําลัง 

การพัฒนาคุณภาพดวยการวิจัย  พัฒนาใหตอเนื่องเขมแข็งพรอมเปนตนแบบการวิจัยและเปนแหลง

เรียนรูงาน  ท่ีระบุในแผนภูมิท่ี 2.1, 2.3 และ 2.4 นั้น  สามารถเชื่อมโยงความสันพันธใหเห็นกระบวนการ 

พัฒนาไดดังนี้                          

               กระบวนการนิเทศ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ในแผนภูมิท่ี 2.1 เปนการกําหนดแผนงานและ

วิธีดําเนินการนําการวิจัยสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ตลอดท้ังโครงการ ซ่ึงดําเนินการโดยศึกษานิเทศก  สวนแผนภูมิท่ี 2.3 เปนสวนขยายของแผนภูมิท่ี 2.1 

แสดงใหเห็นกระบวนการดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และเชื่อมโยงไปถึงแผนภูมิ      

ท่ี 2.4  ซ่ึงเปนข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน ท่ีไดรับการพัฒนาจากโครงการใน

แผนภูมิท่ี 2.3  ซ่ึงบุคลากรทุกกลุมท้ังศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครู ไดรวมกันดําเนินการ

ตามข้ันตอนของโครงการมาอยางตอเนื่อง 

              3.2.2 กิจกรรมท่ี 2  สานสรางตองาน  

                    ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน นําความรูท่ีไดรับจากการประชุมปฏิบัติการไปใชเพ่ือยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยครูใชกระบวนการวิจัย  การสานสรางตองาน 

ดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ 

         3.2.2.1  ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน   

             1)  พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

             2)  ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน 

                        3)  ประสานงานกับศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร และประสานความรวมมือกลุมเครือขายโรงเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน  

                        4)   ประสานบุคลากรในโรงเรียนรวมกันวางแผนจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพครู 

โดยดําเนินการใหเกิดการเรียนรูท่ีผานกระบวนการวิจัย 

             5)  กระตุน ทําความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาอยางตอเนื่อง จัดใหมีการ

นิเทศติดตาม และนําเสนอความกาวหนางานวิจัยเปนระยะ นําผลการวิจัยไปใชในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา             

             6)  สรุปรายงานและเผยแพรผลงาน  
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            ผลการสานสรางตองาน                 

              โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดมีการ

นํากระบวนการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  โรงเรียนกําหนดเปน

นโยบายหลักใหครูทุกคนในโรงเรียนดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยท้ังโรงเรียน  

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนพาเพ่ือนทําวิจัย 1 : 3   ผูบริหารตั้งคณะทํางานดานวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

การเรียนการสอน  ประชุมทําความเขาใจในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู เปนตน 

                    3.2.2.2 ผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ นํารายชื่อท่ีครูแกนนํา

การวิจัยในชั้นเรียนสงมา  เสนอคําสั่งแตงตั้งครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน จํานวน 195 คน    

จากโรงเรียนท้ังหมด 37 โรงเรียน โดยเปนครูโรงเรียนละ 5 คน จํานวน 37 โรงเรียน  และโรงเรียนละ       

7 คน จํานวน 5 โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส) ดังปรากฏตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 157 / 2557 เรื่องแตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 (คําสั่งระบุไวในภาคผนวก ข  หนา 153 - 164) 

               3.2.3 กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียนระดับ      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

                    ดําเนินการระหวางวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2557  ณ อาคารหอประชุมพญาไท ชั้น 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ถนนศรีอยุธยา ซอย 5  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) พัฒนาครู ใหเปนครูผูนําในการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนนํากระบวนการวิจัย 

ไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

และ 3) เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามความกาวหนาในการนําวิจัยไปสูการปฏิบัติ มีข้ันตอนการดําเนินงาน

และผลการดําเนินงานดังนี้                 

                   3.2.3.1  จัดประชุมครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใช

เวลา 3 วัน ตามกําหนดการดังนี้ 

                          1)  วันท่ี 13 มิถุนายน 2557 ประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนซ่ึงทําหนาท่ี

เปนครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวย จํานวน 37 คน  เพ่ือทบทวน

ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงของครูในกลุมเครือขาย ท่ีเขาประชุม

ปฏิบัติการในวันท่ี 14 และ  15 มิถุนายน 2557 

                          2)  วันเสารท่ี 14 มิถุนายน 2557  ประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัย    

ในโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมเครือขายท่ี 1 - 3  (โดยมีครูผูนําการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน   

ในกลุมเครือขาย 1 - 3 ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง)  

                          3)  วันอาทิตยท่ี 15  มิถุนายน 2557  ประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมเครือขายท่ี 4 - 6 (โดยมีครูผูนําการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในกลุมเครือขาย 

4 - 6 ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง)  
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     4)  เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการ มีดังนี้ 

                 วันท่ี 13 มิถุนายน 2557  ประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 

                    (1)  การนิเทศ ติดตามงาน และการวางแผนการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 

                    (2)  บทบาทของครูแกนนําการวิจยัเพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรยีน 

                    (3)  การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

                    (4)  การเขียนรายงานการวิจัย 

                    (5)  การเผยแพรงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ โดยผานเครือขาย Internet ของ 

http://www.edbkk1.go.th/ 

                    (6)  การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมการสอน และผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)    

                  (7)  การวางแผนการดําเนินงานการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

                 วันท่ี 14 - 15 มิถุนายน 2557 ประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

                  (1)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : นโยบายสูการปฏิบัติ 

                  (2)  การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

                  (3)  การเขียนรายงานการวิจัย 

                  (4)  การวางแผน และการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 

                  (5)  การเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยผานเครือขาย Internet     

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  < http://www.edbkk1.go.th/ > 

                            (6)  กรอบและแนวทางการนิเทศ ติดตามการนําการวิจัยไปสูการปฏิบัติในโรงเรียน

และการใหการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สูงานวิชาการ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                        

                      5)  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียนและการ

ประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน เปนเอกสารอัดสําเนาจํานวน 4 เลม (ดังภาพ

ปกเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 123)   

                       6)  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

                 (1)  โรงเรียนไมไดใหความสําคัญกับการทําวิจัยท่ีเปนระบบ 

                 (2)  โรงเรียนไมไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเปนระบบ  

เม่ือถึงเวลาสอบจะเรงรัดสอนพิเศษ จึงทําใหนักเรียนไมมีความรูท่ีฝงแนน คงทน 

                            (3)  ผูเขาอบรมอยากใหเปลี่ยนสถานท่ีประชุม  ไมอยากประชุมวันหยุด 

                     7)  ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

                           สมาชิกเสนอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอบรม

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ทุก ๆ ป เพ่ือนําไปปฏิบัติและขยายผล  และควรมีนโยบายใหครู     

ในโรงเรียนไดรับความรูและดําเนินงานทุกคนอยางเปนระบบ                       

http://www.edbkk1.go.th/
http://www.edbkk1.go.th/
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                     8)  ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการดําเนินงานใหสําเร็จ 

                       (1)  วางแผน เตรียมงานอยางเปนระบบ 

                       (2)  ไดรับการสนับสนุนจากหัวหนาหนวยงานทุกระดับ  

                          (3)  ไดรับความรวมมือจากบุคลากรและหนวยงานตางๆ เชน วิทยากร การ

อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานท่ีประชุม 

                     (4)  ไดรับความรวมมือจากกลุมงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เชน งานการเงิน การแผนงาน งานพัสดุ ฯลฯ 

               3.2.4  กิจกรรมท่ี 4  กอเกิดผลงานการวิจัยในช้ันเรียน 

                    จากการดําเนินโครงการ กอใหเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของระดับโรงเรียนและระดับกลุมเครือขายโรงเรียน โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 

                    3.2.4.1 ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนไดรวม 

พัฒนางานวิจัยกับครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน และนําผลการวิจัยมานําเสนอรวมกันเปน

เครือขายโรงเรียน รวม 6 เครือขาย ท้ังนี้ โดยดําเนินการดังนี้ 

                      1) โรงเรียนทุกโรงเรียนคัดเลือกผลงาน สงเขากลุมเครือขายโรงเรียน โดยคัดเลือก

ผลงาน 2 ลักษณะคือ  ผลงานดานการวิจัยท่ีพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางปการศึกษา 

2556 - 2557 และผลงานดานนวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งเปนงานในป 2556 - 2557  

ผูรับผิดชอบในการคัดเลือกไดแก ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามคําสั่ง

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 157/2557  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557  

และกรรมการท่ีโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบ   มีครูสงผลงานท่ีเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  

นําเสนอในกลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม จํานวนรวมท้ังสิ้น 320 เรื่อง  ดังขอมูลในตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 2.1    จํานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดีระดับโรงเรียน (Good  Practices)   

  

                   3.2.4.2 กลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม  คัดเลือกผลงานของโรงเรียนทุกโรงเรียนสงไป

ยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากลุมละ 30 ผลงาน (รวม 180 ผลงาน) โดยมีเกณฑคือผลงานตองกระจาย 

ครอบคลุมทุกโรงเรียน  ทั้ง 30 ผลงาน เปนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนผลงานการปฏิบัติที่ดี       

(Best Practices) จํานวนผลงานไมจําเปนตองเทากันทุกกลุม เปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการกลุมเครือขาย 

ในการคัดเลือก ผลการพิจารณาคัดเลือกระดับกลุมเครือขายถือเปนเอกฉันท   

              ผูรับผิดชอบในการคัดเลือกไดแก คณะกรรมการบริหารงานการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  

กลุมเครือขายท่ี 1 - 6 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตามคําสั่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 157/2557 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2557   ในการนี้ กลุมเครือขายโรงเรียนคัดเลือกผลงานไดรวม 148 เรื่อง ผลงานระดับนี้

ถือเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) และสงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือจัดให       

ไปนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดือนสิงหาคม 2557   

 

         

กลุมเครือขาย ช่ือโรงเรียน จํานวน (ผลงาน) 

1 

  

ราชวินิต วัดชนะสงคราม พระตําหนักสวนกุหลาบ วัดโสมนัส  

อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถมภ) 

วัดเวตวันธรรมาวาส 

138 

2 อนุบาลวัดปรินายก  มหาวีรานุวัตร  วัดชัยชนะสงคราม     

พญาไท  ทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดโบสถ)ฯ  วัดพลับพลาชัย   

21 

3 สายน้ําทิพย  อนุบาลพิบูลเวศม  ประถมนนทรี  ทุงมหาเมฆ 

ดาราคาม  บานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)  วัดดาน 

50 

4 พิบูลอุปถัมภ  ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ วัดมหาบุศย       

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจางสิงหเสนี)   
วัดอุทัยธาราม   บางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

40 

5 

 

อนุบาลวัดนางนอง  วัดหนัง  ประถมทวีธาภิเศก  วัดนาคปรก       

วัดสังขกระจาย (แจมวิชาสอน)   ราชวินิตประถมบางแค  

35 

6 

 

วัดเจามูล  วัดชางเหล็ก  โฆสติสโมสร  วัดหงสรัตนาราม 

วัดอมรินทราราม  วัดประยุรวงศาวาส 

36 

รวม 320 
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               3.2.5  กิจกรรมท่ี 5  จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                  3.2.5.1 จัดประชุมสัมมนานําเสนองานวิจัยและนวัตกรรม โดยใชชื่อวา“เปดบานวิจัยและ

นวัตกรรม” ในงานสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา “ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด Simply The Best”  

ระหวางวันท่ี 14-15 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

              เนื้อหาการนําเสนอเปนงานวิจัยในชั้นเรียนหรือเปนนวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดคัดเลือก จํานวน 148 ผลงาน  

(จาก180 ผลงาน)  โดยแบงการนําเสนอผลงานเปน 4 หอง หองละ 37 ผลงาน  กระจายตามกลุมสาระ  

การเรียนรูและงาน  ภายในหองนําเสนอผลงานแตละหองมีประธานประจําหองนําเสนอ   คณะกรรมการ

ดําเนินงาน และวิทยากรใหขอสังเกต ชื่นชม เสนอแนะ ปรับปรุงแกไข  และคัดเลือกใหเปนผลงานการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best of the Best Practices)  ผูรับผิดชอบในการคัดเลือก ไดแก ศึกษานิเทศก และ

ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญ ตามสาขาวิชาตาง ๆ  การพจิารณาครัง้นี้ไดผลงานจํานวนท้ังสิ้น 56 ผลงาน   

                       ผลการนําเสนอผลงาน “เปดบานวิจัยและนวัตกรรม” ในงานประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด :  

Simply The Best ระหวางวันท่ี 14 - 15 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ        

ท้ัง  4 หอง สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี  2.2   สรุปจํานวนผูนําเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเปน        

                   แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  ในงานเปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม                                

                  “ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด : Simply the Best”  

หอง

นําเสนอ 
จํานวน

ท้ังหมด 

จํานวนผูนําเสนอ 

วันท่ี 14 ส.ค.2557 
จํานวนผูนําเสนอ 

วันท่ี 15 ส.ค.2557 
จํานวนผูนําเสนอ 

รวม 2 วัน 

ท้ังหมด 
นํา 

เสนอ 

ไมนํา 

เสนอ 
ท้ังหมด 

นํา 

เสนอ 

ไมนํา 

เสนอ 

นํา 

เสนอ 

ไมนํา 

เสนอ 

สรุปผล 

Best 

of the 

Best 

หอง 1 37 21 18 3 16 14 2 32 5 12 

หอง 2 37 21 16 5 16 13 3 29 8 11 

หอง 3 37 21 18 3 16 13 3 31 6 18 

หอง 4 37 21 21 0 16 14 2 35 2 15 

รวม 148 84 73 11 64 54 10 127 21 56 

หมายเหตุ  รายชื่อผลงาน จํานวน 56 ผลงาน ระบุไวในภาคผนวก ข  หนา 165 - 174 
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                        ระดับของผลงานท่ีไดรับเกียรติบัตร                                                                        

                         ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมท่ีครูสงทุกระดับ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากการ

นําเสนอใหไดรับเกียรติบัตร ดังนี้  

                       1) ผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจากโรงเรียนทุกผลงานท่ีสงใหกลุมเครือขาย (320 ผลงาน)

ไดรับเกียรติบัตร Good Practices จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                       2) ผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจากกลุมเครือขายทุกผลงานท่ีไปนําเสนองานในงานสัมมนา

วิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (148 ผลงาน) ไดรับเกียรติบัตร Best Practices จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                       3) ผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจากเวทีสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกผลงาน 

(56 ผลงาน)  ไดรับเกียรติบัตร Best of the best Practices จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ภาพเกียรติบัตรทุกระดับ ระบุไวในภาคผนวก ข  หนา 150) 

           3.3 การดําเนินการพัฒนาตอเนื่อง                                                                       

              หลังจากการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ “ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร”      

เสร็จสิ้นลงในปงบประมาณ 2557 ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมประชุมพัฒนาครูตอเนื่องเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

ในปลายป พ.ศ. 2557  และจัดประชุมติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน 

ในปลายป พ.ศ. 2558  ดังขอมูลตอไปนี้ 

              3.3.1 จัดประชุมครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา  

                   การดําเนินงานครั้งนี้จัดข้ึนในวันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2557  โดยมีวัตถุประสงคและ

สาระการประชุมแบงเปน 2 เรื่อง ไดแก 

                    3.3.1.1 ประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา จัดในวันท่ี 20 ธันวาคม 2557  ณ หองประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท โดยมี 

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู สาระความรู

ประกอบดวย 

                         1) ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ป 2558-2560 กับการปฏิรูปการเรียนรู   

สูผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรยายโดย ดร.พิธาน พ้ืนทอง  ท่ีปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                        2) ทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมป 2558 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บรรยายโดย ดร.บุญญลักษณ พิมพา    

                         3) การวิเคราะห  การวางแผน การนาํผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 

การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย บรรยายโดย ดร.บุญทอง บุญทวี  

อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ และอาจารยวิไลลักษณ ภูภักดี              
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                    3.3.1.2 จัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะหงาน best of the best practices ระดับ  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2557  ของครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปน

ครูมืออาชีพ  จัดข้ึนในวันท่ี 21 ธันวาคม 2557  ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สาระความรูและขอคิดเพ่ือการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

                       1)  หยุดคิดสักนิด – พิชิตการวิจัยอยางไตรตรอง โดย ดร.ไพจิตร สะดวกการ 

                       2)  หลักเกณฑ และรูปแบบการสังเคราะหผลงานสูความเปนครูมืออาชีพ โดย 

ดร.บุญทอง บุญทวี  และ อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ 

                       3)  แบงกลุมสังเคราะหผลงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู โดยคณะวิทยากรกลุม 

                       4)  การวางแผนและการนําผลงาน best of the best practices ไปพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน โดย ดร.บุญญลักษณ  พิมพา 

              3.3.2 จัดประชุมติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน 

                    ในปงบประมาณ 2558  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสํานักพัฒนา 

นวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดจัดโครงการสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน  

และเลือกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปนเขตกลุมตัวอยาง โดยมีการ

สงเสริมความรูใหกับครูในโรงเรียน ดานการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ โดยมีเรื่อง

ท่ีมุงเนนเปนการเฉพาะ คือการพัฒนาครูเรื่องการใช Growth Mindset  (คนท่ีมีกรอบความคิดแบบ

เติบโต) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และสงเสริมใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

ข้ึน  จากนั้นไดมีการติดตามการนําผลการวิจัยไปใชในโรงเรียน ซ่ึงอาจเปนผลการวิจัยของตนเองหรือ

ผลงานวิจัยของผูอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชพัฒนางานในความรับผิดชอบได   

                    สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดเปดโอกาสใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ทํางานวิจัยโดยใชแนวคิดในการพัฒนาผูเรียน        

ตามหลักการของ Growth Mindset  มีโรงเรียนสมัครใจและเสนอเคาโครงการวิจัยจํานวน 15 โรงเรียน 

ตอมาจึงขอความรวมมือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเขตกลุมตัวอยาง  ไดมีการติดตาม        

การดําเนินงานของโรงเรียน  ผูวิจัยจึงไดจัดการประชุมติดตามผล ตามโครงการสงเสริมการนําผลการวิจัย

ไปใชประโยชนในโรงเรียนข้ึน  ในวันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอรวิส เรสซิเดน 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     

                    การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยของ

โรงเรียน ท้ังการวิจัยในชั้นเรียนและการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนท้ังโรงเรียน รวมท้ังมีการ  

นําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย (15 โรงเรียน)  เขารวมประชุม

จํานวน 14 โรงเรียน  ผูเขาประชุมประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการและครูโรงเรียนละ  

1 หรือ 2 คน    
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                   3.3.2.1  กระบวนการดําเนินงาน 

                        1)  ผูดําเนินโครงการ (ดร.บุญญลักษณ พิมพา) ชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการ 

ในการ “ประชุมติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน” และทบทวนความรู

เรื่อง Growth Mindset & Fix Mindset 

                        2) วิทยากร (ดร.บุญทอง บุญทวี)  ทบทวนความรูเรื่องรูปแบบการจัดทํางานวิจัย  

ในลักษณะ Action research เก่ียวกับผลการใช Growth Mindset  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและ

ทิศทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีตองการใหครูใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

ท่ีเหมาะสมแกผูเรียนในแตละระดับการศึกษา โดยสงเสริมใหครูนําเทคนิควิธีการเสริมสราง Growth  

Mindset  ไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียนและ

ครูทุกคนในโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาในเรื่องดังกลาวอยางท่ัวถึง 

                    3.3.2.2  ผลการดําเนินงานของโรงเรียน                                                                                                  

                        โรงเรียนท่ีเขาโครงการไดนําแนวคิดหลักการของ Growth Mindset มาพัฒนาตอยอด

ในการจัดการเรียนรู  และนําผลการวิจัยของตนเองและของผูอ่ืนมาใชขยายผล   โดยทําการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมในโรงเรียน  มีการดําเนินการวิจัยและเสนอผลงานวิจัยตามหลักการของ Growth Mindset  

ในการประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนท่ีเขาประชุมเสนอรายงานความกาวหนาของงานวิจัยจํานวน 14 เรื่อง                                                                          

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 175 - 181) 

              การดําเนินการพัฒนางานตอเนื่องโดยกิจกรรมท่ี 3.3.1 และ 3.3.2  ชวยใหครูของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความม่ันใจในการปฏิบัติการวิจัย      

ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีรับผิดชอบใหยกระดับสูงข้ึน รวมท้ังมีผลงาน

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงรวบรวมไวเปนเปนประโยชนตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูอ่ืน ๆ 

และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปไดเปนอยางดี 

           3.4  การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

               3.4.1 การนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 

                    3.4.1.1  ปการศึกษา 2557  นิเทศในเรื่องตอไปนี้ 

                        1) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

โรงเรียน 

                         2)   การรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเนน 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนวิจัย 

                  3.4.1.2  ปการศึกษา 2558  นิเทศในเรื่องตอไปนี้ 

                                 1) ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรมการในการ

ปฏิบัติงาน 

                        2) โรงเรียน และครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนโดยกระบวนการ 

วิจัยและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                       3)  โรงเรียนนําผลการวิจัยไปใชในโรงเรียนท้ังในดานการกําหนดนโยบายและมาตรการ 

ตาง ๆ ของโรงเรียน  และการปรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  

                   3.4.1.3  ปการศึกษา 2559  นิเทศติดตามในเรื่องตอไปนี้ 

                       1)  นิเทศครใูหมีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สูความเปนครูมือ

อาชีพ (Professional Teacher)  

                       2)  นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน โดยใชท้ังการนิเทศทางไกล

และการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือประเมินผลงานท่ีโรงเรียน  

              3.4.2 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

                   การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานเปนระยะ ดังนี้ 

                   3.4.2.1   หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานปงบประมาณ 2557  ผูรับผิดชอบโครงการไดมี

การนิเทศติดตาม สอบถามความพึงพอใจของครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน (ตามคําสั่งสํานักงาน    

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 157/ 2557  เรื่องการแตงตั้งครูผูนําการขับเคลื่อน

วิจัยในโรงเรียนเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557)  จํานวน 195 คน เก่ียวกับ 

การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศก 

โดยใชแบบสอบถาม 

                    3.4.2.2  การดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชัน้เรียนของโรงเรียนในปงบประมาณ 2558 - 2559 

ทุกโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนหลายแหงมีการพัฒนาครูโดยจัดโครงการไวในแผนปฏิบัติการ 

ประจําป ในลักษณะการอบรมเพ่ิมพูนความรู ประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อยางตอเนื่องทุกป เชน 

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดหงสรัตนารามฯลฯ  ซ่ึงผูวิจัยไดรับเชิญให

ไปเปนวิทยากรใหคําแนะนําและทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินผลงานวิจัย นวัตกรรมของครูในโรงเรียน ตอมา 

ในปงบประมาณ 2560   ผูวิจัยไดมีการติดตามประเมินผลโดยการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร

ผูมีสวนเก่ียวของ 2 กลุม  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง ไดแก                        

                       1)  สอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อน 

วิจัยในโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศก  โดยใช

แบบสอบถามมีผูตอบขอมูลคืนมาจาํนวน 161 คน   ท้ังนี้เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนางานจากความ

พึงพอใจของครูผูปฏิบัติ ระหวางความพึงพอใจในปเสร็จสิ้นโครงการ (2557)  กับปหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

(2560) 

                        2) สอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการ
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นิเทศไปใชพัฒนางาน (ป 2560)  ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง

นักเรียน และผูนําชุมชน รวม 35 คน 

            โดยสรุป การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่ไดดําเนินการมาตั้งแต

ปงบประมาณ 2557 จนถึงปงบประมาณ 2560  มีกิจกรรมตามแผนงานโครงการท้ังหมด 5 กิจกรรม  

ไดแก 1) จัดประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

2) สานสรางตองานโดยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนนํากระบวนการวิจัยไปใชและขยายผลในโรงเรียน  

3) จัดประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   4) กอเกิดผลงาน

การวิจัยในชั้นเรียน  5) จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมพัฒนางานตอเนื่อง 2 กิจกรรม คือ 1) จัดประชุมครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 2) จัดประชุม

ติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน   กอนการดําเนินงานมีการศึกษาปญหา

ความตองการจําเปนเพ่ือนําขอมูลมาวางแผนงานโครงการ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ ดําเนินงานตามแผน  

มีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน ประเมินระหวางการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ  

ประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ และประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการเพ่ือดูความกาวหนาและ

ยั่งยืน  ผลท่ีไดจากการดําเนินโครงการนี้ชวยใหครูมีความรูความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียน

การสอน สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามวัตถุประสงค 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          4.1 งานวิจัยในประเทศ   

                พัชนี  ยุรชัย (2552 : 129 - 142) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของโรงเรียนภัทรดล อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู     

ความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ 

ไดแก ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–6 โรงเรียนภัทรดล อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2551 จํานวน 15 คน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามกรอบแนวคิดของ 

Kemmis และ McTaggart โดยใชกลยุทธการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 3 รูปแบบ คือ การมีสวนรวม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน การวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ    

มีสวนรวม (Participatory Action Research)  รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือข้ันตอนการวางแผน (Plan : P) ข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน (Action : A) 

ข้ันตอนการสังเกตผลการปฏิบัติ (Observation : O) ข้ันตอนการสะทอนผล (Reflection : R)  และใช 

กระบวนการพัฒนาครูตามข้ันตอนทําวิจัยในชั้นเรียน 5 ข้ันตอน ไดแก การสํารวจ และวิเคราะหปญหา 

การกําหนดวิธีการในการแกปญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช  
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ผลการวิจัยพบวา  1) กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนท้ัง 5 ข้ันตอนในระดับ

มาก และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนสูงกวากอนรับการพัฒนา 2) กลุมเปาหมาย

สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได และผลงานของกลุมเปาหมายมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3) กลุมเปาหมาย 

มีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมในระดับมาก และ 4) กลุมเปาหมาย 

มีพฤติกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมในระดับมาก              

               สรุปไดวาการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ 

ของผูรวมวิจัย เนื่องจากเปนแนวทางและแนวปฏิบัติท่ีตรงตามสายงานท่ีตนเองทํางานเปนประจํา กลุมผู

รวมวิจัยมีสวนรวมในการดําเนินการและปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน มีการรวมมือรวมใจกันทุกข้ันตอน สงผล

ใหเกิดความสามัคคี จนทําใหการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล                            

                จริยา  เอียบสกุล  (2554 : 204 - 205)  ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยใน

สถานศึกษา   โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการปรับใชรูปแบบการสงเสริม

งานวิจัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การสรางรูปแบบการสงเสริม

งานวิจัยในสถานศึกษา และการดําเนินงานตามรูปแบบ เริ่มจากการท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา แตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยจากผูเก่ียวของภายในสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหนาท่ี 

วางแผน อํานวยการ และแกปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยมีกลไกและกิจกรรมในการดําเนินการ

สงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษาตามรูปแบบ 

                ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 

6 กิจกรรม คือ 1) ประชาสัมพันธและทําฐานขอมูลนักวิจัย 2) จัดการบมเพาะนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัย

พ่ีเลี้ยง  3) สนับสนุนปจจัยการทํางานวิจัย  4) จัดใหมีการพัฒนานักวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงอยาง

ตอเนื่อง 5) จัดใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กลั่นกรองผลงานวิจัย และ 6) สนับสนุน 

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  การศึกษาความเปนไปไดในการปรับใชรูปแบบการสงเสริมงานวิจัย     

ในสถานศึกษาตามความเห็นของผูบริหาร พบวา กลุมผูบริหารสถานศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งกับภาพรวม

ของการดําเนินการตามรูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา  สวนผลการศึกษาความเปนไปได    

ในการปรับใชรูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษาของครูผูสอน พบวา ครูเห็นดวยกับภาพรวม   

ของการดําเนินการตามรูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา 

               แวมือแย  ดาราแม (2554 : ออนไลน)  ทําการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของโรงเรียนเทศบาล 4  (ธนวิถี)  สํานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือ 1) ประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรมเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ  2) ประเมินผล     

การเรียนรูของผูเขารับการอบรมเก่ียวกับความรูทางทฤษฎี ความรูทางปฏิบัติ และเจตคติ  3) ประเมิน

พฤติกรรมของผูเขารับการอบรมเก่ียวกับการสอนดวยกระบวนการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย              

4) ประเมินผลลัพธตอองคการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน โดยใชรูปแบบ
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การประเมินแบบ Training กลุมเปาหมายไดแกครูจํานวน 24 คน ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจงจากผูสมัครใจ

เขารวมโครงการ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 2 ฉบับ  

แบบประเมินทักษะชนิดมาตรประเมินคาและกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 3 ระดับ จํานวน    

1 ฉบับ   แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ แบบสังเกต  จํานวน 1 ฉบับ  และแบบบันทึก จํานวน 3 ฉบับ  

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา  t - test     

               ผลการประเมิน 

               1.  ผลการประเมินปฏิกิริยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายตัวชี้วัด พบวา ทุกตัวชี้วัดมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน  

              2.  ผลการประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูมีความรูทางทฤษฎีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ   

ทางสถิติท่ีระดับ .05  มีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูง และมีเจตคติตอการทํา

วิจัยชั้นในเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผานเกณฑการประเมิน 

              3.  ผลการประเมินพฤติกรรม  พบวา ครูรอยละ 96.43  สอนดวยกระบวนการวิจัย   และ

ครูรอยละ 82.50  เขียนรายงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับดีสําเร็จ 1 เรื่อง/ป  ผานเกณฑการประเมิน 

    4.  ผลการประเมินผลลัพธตอองคการ  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.45 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.56  ผานเกณฑการประเมิน   

               กัตติกา ศรีมหาวโร (2557 : 112 - 121)  ไดประเมินโครงการครอบครัวรวมทํานอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนิน

โครงการครอบครัวรวมทํานอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว โดยใชแนวคิดการ

ประเมินของ Danial L.Stufflebeam ในรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ประกอบดวย   

1) การประเมินดานบริบท (C : Context Evaluation) 2) ดานปจจัยนําเขา (I : Input Evaluation)    

3) การประเมินกระบวนการ (P : Process Evaluation)  4) ดานผลผลิต (P : Product Evaluation) 

5) การประเมินดานผลกระทบ (I : Impact Evaluation)  6) การประเมินดานประสิทธิผล (E : Effectiveness 

Evaluation)  7)  การประเมินดานความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation) และ 8) การประเมิน

ดานการถายโยงความรู (T : Transportability Evaluation) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน 

และแบบทดสอบจากผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง 

และนักเรียน  

               ผลการประเมินพบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก แยกเปนรายดาน ดังนี้      

ดานสภาพแวดลอมโดยรวม ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.21)  ดานปจจัย

นําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.16)  ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.15)  ดานผลผลิต ผลการทดสอบสวนใหญอยูในระดับดี (13 – 16 คะแนน) 

รอยละ 46.28  มีความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.09)  และมี  

ความพึงพอใจตอโครงการอยูระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.17)  ดานผลกระทบมีผลกระทบในดานบวก      

ตอนักเรียน ครูผูสอน และผูปกครองและชุมชนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05)  ดานประสิทธิผล
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โครงการ มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานความยั่งยืนโครงการ มีผลการประเมิน  

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.98) และดานการถายโยงความรูโครงการมีผลการประเมิน อยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย = 4.03) 

               วุฒิภัทร แกวกลึงกลม (2558  : 28 - 29)  ศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัย      

ในชั้นเรียนของครู  ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชครู ที่มีตําแหนง ระดับการศึกษา

ประสบการณในการทํางาน การปฏิบัติหนาท่ีในขนาดโรงเรียนตางกัน  และ 3)  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ 

และแนวทางในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2554  

จํานวน 162 คน และครูผูสอน จํานวน 355 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 517 คน  เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 54 ขอ มีความเชื่อม่ัน

เทากับ .98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         

การทดสอบคา t และการทดสอบคา F เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบ

ความแตกตางรายคู   

               ผลการวิจัยพบวา 

               1. บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยรวมอยูในระดับมาก   

เม่ือจําแนกเปนดาน พบวา ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนและเผยแพรงานวิจัยในชั้นเรียนและดานการจัดสรรงบประมาณในการ

วิจัยในชั้นเรียน 

               2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็น

ของขาราชการครู พบวา จําแนกตามตําแหนงโดยรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม

และรายดานไมแตกตาง แตจําแนกตามประสบการณในการทํางานและจําแนกตามขนาดโรงเรียนท้ังโดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                    

              3. ขอเสนอแนะและแนวทางการสงเสริมในการทําวิจัยในชั้นเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรมี

การสนับสนุนดานงบประมาณ และชวยเหลือใหครูไดมีการศึกษาคนควา มีการใหความรูความเขาใจ 

และความสามารถในการวิจัย โดยการจัดฝกอบรมการวิจัยใหแกครู            

               ศิริพร ศิริรัตน (2558  : 2243 - 2248)  ดําเนินการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเบญจวิถี  

นําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัวจังหวัด 

ราชบุรี  เปนการวิจัยตามรูปแบบการประเมินซิปเปยส ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPPIEST 

Model)   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบสายใยรัก
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ของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปนการศึกษาในพ้ืนท่ีบานโปงกระทิงบน 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร และเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 5 คน ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 16 คน สมาชิกในครอบครัวผูเขารวม

โครงการ จํานวน 66 คน  ประชาชนบานโปงกระทิงบน จํานวน 254 คน กลุมเยาวชนแกนนําบานโปง

กระทิงบน จํานวน 15 คน รวม 356 คน  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิด 

มาตราสวนประมาณคา  แนวการสัมภาษณ และการสนทนากลุม วิธีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  

               ผลการวิจัยพบวา  

               1. การประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการ

เรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร เจาหนาท่ีผูเขารวม 

โครงการ สมาชิกในครอบครัว และประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาความเห็นของ

ผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนรายดานพบวา ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล 

และดานความยั่งยืนมีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานการถายโยง

ความรู มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาความเห็นของผูเขารวมโครงการ สมาชิกใน

ครอบครัวและประชาชน พบวา ท้ัง 8 ดานมีความเหมาะสมในระดับมาก   

               2. แนวทางการสงเสริมความสําเร็จของโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบ

สายใยรักของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดราชบุรี พบวา ตองมีการกําหนด

แผนการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน มุงเนนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ มีการนําขอมูลมาแลกเปลี่ยน

ระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางบูรณาการ  ใหประชาชนเรียนรูปญหา และแกไข

ปญหาดวยตนเอง โดยมีหนวยงานคอยชวยเหลือและสนับสนุน พรอมท้ังตอยอดในสิ่งท่ีประชาชนสนใจ 

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน   

               สุกัญญา วีระจันทร (2558  : 181-182)  ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูดานการทําวิจัย   

ในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการพัฒนาครูดาน

การทําวิจัยในชั้นเรียน 2) เพ่ือพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ของครูในการเขารวมพัฒนาดาน การทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยใช การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดของ 

Kemmis และ McTaggart 4 ข้ันตอน ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action)  

การสังเกต (Observation)  และการสะทอนผล (Reflection)  โดยมีกลุมตัวอยางในการวิจัยเปน

ขาราชการครูในโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ 

เขต 2 จํานวน 9 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบกอนอบรมและหลังอบรม 

2) แบบประเมินการเขารวมการอบรม และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของครูท่ีเขารวมอบรม   
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               ผลการวิจัยพบวา  1) การทดสอบความรูความเขาใจดานการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยการทํา

แบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ไดคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกวากอนอบรม  แสดงให

เห็นวา หลังการเขารับการอบบรมเชิงปฏิบัติการแลวเกิดการพัฒนาข้ึน โดยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึนในระดับดีมาก  2) การประเมินการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา 

ครูทุกคนใหความตระหนัก ความสนใจ ท่ีจะมุงพัฒนาตนเองอยางดียิ่ง  และ 3) การประเมินความพึง

พอใจในการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา ครูท่ีเขารับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในการ

เขารับการอบรมในระดับความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด  

              นิรันดร กากแกว (2560 : 81- 86)  ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพ่ือสงเสริมการทําวิจัย

ในชั้นเรียนของครูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ    

1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศในการสงเสริมการวิจัย

ในชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1  รูปแบบการนิเทศ

เพ่ือสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

สรางข้ึนจากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานการทําวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา

เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การจัดกลุม

สนทนาผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) และการทําประชาพิจารณ (Public Hearing)      

               ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยทําวิจัยในชั้นเรียน และสวนใหญ    

ไมเคยผานการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน สภาพปจจุบันในการดําเนินงานของครูดานการทําวิจัย      

ในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สภาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในภาพรวม      

อยูในระดับมาก สภาพความตองการของครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก       

2) รูปแบบการนิเทศเพ่ือสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค  

(3) องคประกอบของรูปแบบ (4) ข้ันตอนการนํารูปแบบไปใชและ (5) ปจจัยสนับสนุน  ซ่ึงรูปแบบท่ี

สรางข้ึนมีความสอดคลองทุกองคประกอบอยูในระดับมากท่ีสุดและรูปแบบมีความเหมาะสมโดยภาพรวม  

อยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ไดแก วัตถุประสงค องคประกอบของรูปแบบ

หลักการ ข้ันตอนการนํารูปแบบไปใช และปจจัยสนับสนุน และรูปแบบมีความเปนไปไดในการนําไป

ปฏิบัติในสถานศึกษาโดยภาพรวม มีความเปนไปไดอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 

ไดแก ข้ันตอนการนํารูปแบบไปใช  องคประกอบของรูปแบบ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน และ

หลักการตามลําดับ   
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           4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

                จอหนสัน และ บัตตอน (Johnson and Button, 1998 : 48 – 51)  ไดทําการศึกษาเรื่อง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเสนทางสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาครู ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาวิชาชีพและวัฒนธรรมโรงเรียน หลักสูตรดําเนินการ

ในเว็บไซตของโรงเรียนและเว็บไซตครู ครูเลือกโครงการตามความกังวลของตนเอง หัวขอสัมมนา   

ถูกสรางข้ึนจากการปฏิบัติของครู ครูรูสึกมีพลังจากการสนทนากับเพ่ือนรวมงานท่ีเปนสวนหนึ่งของ

สภาพแวดลอมในการสอน และรูสึกวาพวกเขาอยูในกลุมนักวิจัยดานการศึกษาวัฒนธรรมความโดดเดี่ยว

ถูกทําลายลง อันเปนผลมาจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูและการสัมมนา ขอเสนอแนะสําหรับ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไดแก 1) สงเสริมครูใหอานเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 2) ใหครู

เริ่มตั้งปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองในการทํางาน   3)  จัดใหมีโครงการวิจัยปฏิบัติการท่ีมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่องและเปนโครงการระยะยาว 4) สนับสนุนใหมีการรวมมือกันทํางานระหวางนักวิชาการในมหาวิทยาลัย

กับครูในโรงเรียน  5) จัดหาวิธีการใหครูท่ีทําวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยน

เรียนรูผลงานซ่ึงกันและกัน 

               สเปเซ (Speace, 2003 : 1486 - A) ไดศึกษาผลกระทบของการใชเทคนิคการนิเทศ    

แบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ท่ีมีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและบุคลากรผูเขารวมในการ

นิเทศ วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือสํารวจทัศนคติของครูและผูบริหาร ในเรื่องเก่ียวกับผลกระทบ

ของการใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ท่ีมีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียน

และผูท่ีรวมการนิเทศ    

               ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูเขารวมในการวิจัยมีทัศนคติเก่ียวกับรูปแบบของการใช

เทคนิค การนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลวา  สามารถสงผลกระทบในดานบวกตอการ

ปฏิบัติงานในชั้นเรียนและผูเขารวมในการนิเทศไดถาหากใชกระบวนการนิเทศดังตอไปนี้ 1) การสงเสริม 

และการสรางจุดมุงหมายสูงสุด 2) เพ่ิมระดับของการใหความชวยเหลือครูในดานการบริหารงานเพ่ือให

ครูไดมีโอกาสท่ีจะเลือกจุดมุงหมายและมีทางเลือกมากข้ึน 3) การพัฒนาวิธีการเพ่ือรายงานและสะทอน

กลับไดอยางตอเนื่อง  จากผลการวิจัยจึงสามารถใหขอเสนอแนะไดวา  กลุมตัวอยางผูเขารวมการวิจัย

สามารถมองเห็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ

มีความกระตือรือรนท่ีจะแกปญหา  ขอคนพบท่ีควรเพ่ิมเติมใหเกิดความสมบูรณคือ 1) การรายงานผล

สะทอนกลับ 2) การบริการท่ีเนนในดานการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3) การเรียนรู  

แบบรวมมือ และ 4) การทํางานแบบทีมงาน นอกจากนี้ผลการวิเคราะหขอมูลยังชี้ใหเห็นดวยวา 

รูปแบบของการใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหเกิดผลในดานดี

หลายประการ ไดแก 1) การมีโอกาสเลือกจุดมุงหมายและทางเลือกของตนเอง  2) ความยืดหยุนในการ

ปรับตัวของการจัดการศึกษา และ 3) การเกิดศักยภาพจากความรวมมือกัน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

จากผลการวิจัยคือ ใหตระหนักวาการนิเทศเปนแหลงทรัพยากรสําหรับการเพ่ิมระดับของผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนของนักเรียน  ควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันอยางท่ัวถึง รวมท้ังควรรายงานผล

สะทอนกลับอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอหลังจากท่ีมีการดําเนินการนิเทศ  

               บิลกิลิ (Bilgili, 2005 : 79 - 80) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของครู

ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในชั้นเรียน  

จนทําใหครูเกิดความสนใจในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนําผลการวิจัยมาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนได   

               ผลการวิจัยพบวา การใชการวิจัยในชั้นเรียนชวยใหครูผูวิจัยเตรียมความพรอมไปสูการเปน

ครูมืออาชีพ นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีไดผลและมีความหมายในการปฏิบัติการสอนของครู การศึกษานี้

ยืนยันการคนพบการวิจัยท่ีเคยมีมากอนวา  การวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนความรูพ้ืนฐานในการสอน  

ชวยปรับปรุงครูเปนรายบุคคล  และชวยใหคําแนะนําแกครูในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นกระบวนการวิจัย      

ในชั้นเรียนจึงทําใหครูแตละคนสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีครูตองไดรับการปรับปรุง  นอกจากนี้  

การวิจัยในชั้นเรียนยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน  และเปนทางเลือกในการพัฒนาครูใหเปน    

ครูมืออาชีพ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพัฒนา 

               มอยนิฮาล (Moynihan, 2005 : ออนไลน)  ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการวิจัย    

ปฏิบัติการท่ีมีตอความเปนผูนําการสอน  การศึกษาเชิงคุณภาพนี้เปนโครงการสนับสนุนการวิจัยการ

ดําเนินการของอําเภอในชนบทสวนใหญเปนโรงเรียนเทศบาลเมืองออนทาริโอจัด ข้ึนระหวางปการศึกษา 

2546-2547  ผูเขารวมโครงการเปนผูบริหารโรงเรียน ไดรับการฝกอบรมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   

มีการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลสามแหลง คือ  การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีเขารวมในโครงการ  

การสนทนากลุมท่ีมีอาจารยใหญ 11 คน และผูท่ีทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุม    

               ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนในโครงการรูสึกวาการมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

สงผลกระทบเชิงบวกตอผูบริหารในความเปนผูนําในหลากหลายวิธี  ขอมูลแสดงการรับรูเชิงลบมีนอย   

ผูบริหารมีความรูสึกท่ีดีตอการวิจัยในชั้นเรียน  ทําใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ของครู  และผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนท่ีทําเปนทีม      

มีความชวยเหลือซ่ึงกันและกันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีใชในการพัฒนา 

การเรียนรู  

                งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนท่ีไดศึกษามา ประกอบดวยงานวิจัยในประเทศ 8 เรื่องและงานวิจัยตางประเทศ 4 เรื่อง  

รวม 12 เรื่อง จําแนกสาระของงานวิจัยไดเปน 4 กลุม ไดแก   

                กลุมท่ี 1 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 3 เรื่อง เปนงานวิจัย 

ในประเทศ 2 เรื่อง ไดแก  1) การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนภัทรดล จังหวัดรอยเอ็ด   

2) การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์  สํานักงาน 



58 

 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุเขต 2  และงานวิจัยตางประเทศ 1 เรื่อง  ไดแก กระบวนการเปลี่ยนแปลง  

ของครูผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ                            

                กลุมท่ี 2  งานวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมการทําวิจัยจํานวน 4 เรื่อง เปนงานวิจันในประเทศ 

2 เรื่อง ไดแก 1) การศึกษารูปแบบการสงเสริมการวิจัยในสถานศึกษา 2) การสงการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 1   และงานวิจัยตางประเทศ 2 เรื่อง ไดแก 1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเสนทางสําหรับ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 2) ผลกระทบของการวิจัยปฏิบัติการท่ีมีตอความเปนผูนําการสอน        

                กลุมท่ี 3  งานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการ เปนงานวิจัยในประเทศจํานวน 3 เรื่อง ไดแก

1) การประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) สํานักงานเทศบาล

นครยะลา    และการประเมินโครงการท่ีใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model 2 เรื่อง ไดแก  

1) การประเมินโครงการครอบครัวรวมทํานอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว 

2) การประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรางครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการเรียนรู โครงการ

สายใยรักแหงครอบครัวจังหวัดราชบุรี     

                 กลุมท่ี 4  งานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศ จํานวน 2 เรื่อง เปนงานวิจัยในประเทศ 1 เรื่อง 

ไดแก รูปแบบการนิเทศเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 1  และงานวิจัยตางประเทศ 1 เรื่อง ไดแก การศึกษาผลกระทบของการใช

เทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและ       

บุคคลผูรวมในการนิเทศ 

                งานวิจัยท้ัง 4 กลุม มีผลการวิจัยท่ีชวยใหเห็นขอมูลการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู

เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได รวมท้ังขอมูล

เก่ียวกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและประเมินโครงการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูล

เก่ียวกับเทคนิคการนิเทศงานวิจัยในชั้นเรียนและการเรียนรูแบบมีสวนรวม  ซ่ึงผลงานวิจัยดังกลาวเปน

ขอมูลสําคัญในการศึกษาเพ่ือการวิจัย  เปนสวนอางอิงและยืนยันหลักการของการดําเนินงานท่ีผานมา      

อยางนาเชื่อถือ และเปนประโยชนยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้  

                 โดยสรุป การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  มีเอกสาร 

ท่ีไดทําการศึกษา ไดแก กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ ความรูและแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

และการประเมินโครงการ  และขอมูลการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีไดดําเนินการ

มาตั้งแตปงบประมาณ 2557   รวมท้ังขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ           

จากแนวคิดหลักการท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและสังเคราะห ใชเปนขอมูลในการ
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วางแผนและสรางกรอบแนวคิดการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และใชเปนขอมูลยืนยัน

ผลการวิจัยท่ีชวยใหสามารถตอบคําถามวิจัยไดอยางม่ันใจ   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

            การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  เปนการประเมิน     

ท่ีแบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ คือประเมินกอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และ

หลังดําเนินโครงการ  และแบงตามสิ่งท่ีถูกประเมิน คือ ประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context 

Evaluation) ประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation)  ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)   

ประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation)  และประเมินสวนขยายของผลผลิต  ซ่ึงไดแก ประเมิน 

ผลกระทบ (Impact Evaluation) ประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation) ประเมินความยั่งยืน  

(Sustainability Evaluation)  และประเมินการถายโยงความรู  (Transportability Evaluation)  ซ่ึงสรุป

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
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  แผนภูมิท่ี 2.5    กรอบแนวคิดการวิจัย การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา  

                       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                       กรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน  

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  
ตามแนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield (2007) 

การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

• ความตองการและ  
ความจําเปน 

• ความเหมาะสม  
และความเปนไป
ไดของโครงการ 
ในการปฏิบัติจริง 

• ความสอดคลอง
กับนโยบายของ
หนวยงานและ
โรงเรียน 

• ความพรอม
และความ
พอเพียงของ
บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ 

• ความรูความ
เขาใจ 

• การบริหาร
จัดการ 

• ระบบขอมูล
สารสนเทศ 

• การเตรียมการ
เพ่ือพัฒนาครู 

• การดําเนินการ
พัฒนาครู 

• การสราง
เครือขาย 

• การกํากับ
ติดตาม/การ
ประเมินผล 

• การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสราง
ขวัญกําลังใจ 

ประเมินระหวางดาํเนนิโครงการ ประเมินกอนดําเนนิโครงการ 

การประเมิน 
ผลกระทบ (Impact) 

การประเมินความยัง่ยืน 
(Sustainability)   

การประเมิน 
การถายโยงความรู  
(Transportability) 

ประเมินหลังดาํเนินโครงการ 

การพัฒนาครู  
5 กิจกรรม 

การประเมิน 
บริบท  

(Context) 

การประเมิน
กระบวนการ
(Process) 

   

การประเมิน 

ผลผลิต 

(Product) 

การประเมิน 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

              การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model ครั้งนี้      

เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation  Research)  โดยใชกรอบการประเมินแบบ CIPPIEST ของ 

Stufflebeam and Shinkfield (2007)  ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)  

ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

กลุมเปาหมายท่ีศึกษา  

            กลุมเปาหมายท่ีศึกษา เปนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานครและผูเก่ียวของ โดยแบงตามระยะการประเมิน 

           1. การประเมินระยะท่ี 1 กอนดําเนินโครงการ และระยะท่ี 2 ระหวางดําเนินโครงการ จํานวน 

232 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเขต 37 โรงเรียน 37 คน   ครู 195 คน (ครูแกน

นําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 158 คน)      

           2. การประเมินระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการ จํานวน 358 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 

37 คน ครู 286 คน  (ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 28 คน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 133 คน     

ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล 125 คน) และผูแทนชุมชน 35 คน 

การดําเนินการวิจัย 

           1. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

               การดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินผลครั้งนี้ ใชระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม 2557 

ถึง เดือนธันวาคม 2560  โดยแบงการประเมินโครงการออกเปน 3 ระยะคือ  

               ระยะท่ี 1 กอนดําเนินโครงการ มีการศึกษาและประเมิน เดือนกุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 2557 

               ระยะท่ี 2  ระหวางดําเนินโครงการ มีการศึกษาและประเมินเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2557 

           ระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการ มีการศึกษาและประเมินเดือนตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2561   

  2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

               2.1 ศึกษา นโยบาย โครงการ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎี รูปแบบและวิธีการประเมินโครงการ 

และเอกสารอ่ืน  ท่ีเก่ียวกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน  รวมท้ังคะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน   

ปการศึกษา 2555  ถึง 2556  ในเดือนมีนาคม 2557  

               2.2 กําหนดการดําเนินงานเปนการวิจัยเชิงประเมิน  โดยใชกรอบการประเมิน CIPPIEST 

ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1  กรอบการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                 กรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  จําแนกตาม  ขอบเขตการประเมิน  ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน และผูประเมิน/ผูตอบขอมูล 

 
ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน  ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล 

ระยะท่ี 1  กอนดําเนินโครงการ      (ดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2557) 

1. การประเมินดานบริบท  

 (Context Evaluation : C ) 
1)  หลักการเหตุผล วัตถุประสงค 

     และแผนปฏิบัติกิจกรรม  

     โครงการ 

2)  นโยบายของหนวยงาน  

3)  ความตองการของหนวยงาน/ 

     สังคม 

ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interview) สําหรับผูบริหารสถานศึกษา เก่ียวกับความตองการ

ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 37 คน 

ฉบับท่ี 2  แบบสอบถามความตองการ ของผูบริหารสถานศึกษา

และครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557 

ผูบริหารสถานศึกษา  

จํานวน 37 คน   

และครู จํานวน  195 คน 

2. การประเมินปจจัยนําเขา  

   ( Input Evaluation : I ) 
1)  คน/บุคลากร 

2)  งบประมาณ 

3)  วัสดุอุปกรณ 

เปนการประเมินความพรอมและความพอเพียง จากการวาง

กรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการ 

ในแผนปฏิบัติการประจําป 2557 โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา  

งบประมาณ และกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ 

ผูวิจัยเปนผูประเมิน 
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ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน  ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล 

 ระยะท่ี 2  ระหวางดําเนินโครงการ     (ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม  ถึงกันยายน 2557)   

3. การประเมินกระบวนการ 

 ( Process Evaluation : P ) 
 

1)  การเตรียมการ  

2)  การดําเนินการพัฒนา 

     ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  

3)  การพัฒนาครูผูนําการ  

     ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

4)  การนิเทศ กํากับติดตาม 

5)  การนําเสนอผลงานและ 

     แลกเปลี่ยนเรียนรูของครู 
6)  การสรางขวัญกําลังใจใหแกครู 

ฉบับท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการ

วิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ท่ีมีตอ

กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการ

ปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ ป 2557    

ครูแกนนําการวิจัย  

ในชั้นเรียน และครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  

จํานวน 195 คน 

ระยะท่ี 3  หลังดําเนินโครงการ      (ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2561) 

4. การประเมินดานผลผลิต 

 (Product Evaluation : P) 

1)  ผลงานวิจัยของครู 

2)  ผลการเรียนรูของนักเรียน 

ฉบับท่ี 4  แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการ

ทําวิจัยในชั้นเรียน (แบบประเมินผลงาน) ของครูแกนนําการ

วิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และ

ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน  ท่ีวิเคราะหจาก

ผลงานครู   

 

ผูวิจัยเปนผูประเมิน 
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ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน  ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล 

5. การประเมินดาน 

    ผลกระทบ  

  (Impact Evaluation : I) 

1)  การมีสวนรวมของบุคลากร 

     ภายในและภายนอกโรงเรียน 

2)  ระดับความรูความเขาใจ/  

     สภาพการดําเนินงานตาม 

     โครงการท่ีเกิดกับผูเก่ียวของ  

3)  คุณภาพโครงการ  

     (การพัฒนา/ การรวมกิจกรรม 

     ของผูเก่ียวของ)  

     คุณภาพนักเรียน และครูท่ี 

    เพ่ิมเติมจากวัตถุประสงค 

    ของโครงการ 

ฉบับท่ี 5  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  

ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  หลังเสร็จสิ้นโครงการ       

ป 2558   

ผูบริหารสถานศึกษา ครูแกน

นําการวิจัย ในชั้นเรียน ครู

ผูนําการขับเคลื่อนวิจัย ใน

โรงเรียน และครูผูสอนท่ี

ไดรับการขยายผล จํานวน  

323 คน 

ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูแทนชุมชน  

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวาง        

ป 2557 - 2560   

 

ผูแทนชุมชน  

จํานวน 35 คน 
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ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน  ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล 

6. การประเมิน 

   ดานประสิทธิผล     

   (Effectiveness  

   Evaluation : E ) 

1)  ประสิทธิภาพดานการบริหาร 

     จัดการโครงการ 

2)  ประสิทธิภาพดานการสราง 

     องคความรูใหแกครู 

3)  ประสิทธิภาพดานการ 

    ดําเนินงาน ท่ีคุมคาและรางสรรค 
4)  ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

     ของผูเก่ียวของ 

ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนํา 

การวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน

โรงเรียนท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก

ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 

ครูแกนนําการวิจัย ในชั้น

เรียน และครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  

จํานวน 195 คน 

 

7. การประเมินดาน 

   ความยั่งยืน 

   (Sustainability  

   Evaluation : S ) 

1)  การนําความรูท่ีไดจากการศึกษา 

     มาใชในการพัฒนางาน 

2)  การประยุกตองคความรูท่ีไดจาก 

     โครงการไปสูงานอ่ืน 

3)  การทํางานเปนทีม 

4)  ขอเสนอแนะ วิธีการ แนวปฏิบัติ 

     ท่ีไดจากโครงการ ท่ีนําไปสูความ 

      สําเร็จเพ่ือใหโครงการดําเนินตอไป 

 

เปนการประเมินโดยการจัดประชุมติดตามการนําผล     

การวิจัยไปใชในโรงเรียน  และประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนท่ีพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

ผูวิจัยเปนผูประเมิน  
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ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน  ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล 

8. ดานการถายโยงความรู   

   (Transportability  

   Evaluation : T) 

1)  การเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับ 

     การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน 

2)  การปรับปรุงงานและการนํา 

     ความรูไปใชในเรื่องใหม 

3)  การขยายผลหรือตอยอดแนวคิด 

     จากการปฏิบัติงานวิจัยในชั้น 

     เรียน โดยการนําความรูไปใช 

     ในเรื่องอ่ืน 

4)  การปรับความรูใหเหมาะสม 

     กับองคกรภายนอก 

 

ฉบับท่ี 8  แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครูแกนนํา 

การวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล เก่ียวกับการถายโยง

ความรู หรือการถายทอดสงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัย 

ในชั้นเรียน 

 

ครูแกนนําการวิจัย   

ในชั้นเรียน ครูผูนํา    

การขับเคลื่อนวิจัย   

ในโรงเรียนและครูผูสอน 

ท่ีไดรับการขยายผล  

จํานวน 320 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

           เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ มี  8 ฉบับ ประกอบดวยแบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม และแบบ

ประเมินผลงาน  มีข้ันตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 

           1. การสรางเครื่องมือ 

               ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  โดยมีข้ันตอนการสราง  ดังนี้  

               ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินโครงการ แนวคิด

การประเมิน CIPPIEST Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  และหลักการแนวคิดเก่ียวกับการ

สรางแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือกําหนดโครงสรางการประเมิน  
               ข้ันท่ี 2 สรางขอคําถามในแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงานวิจัยในชัน้เรียน 
ใหครอบคลุมตามโครงสรางการประเมิน  ดังนี้ 

                    ฉบับท่ี 1  แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(structured Interview)  แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

                         ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

                         ตอนท่ี 2  ประเด็นการสัมภาษณ ประกอบดวย 5 ประเด็น ท่ีเก่ียวกับความสอดคลอง

เชื่อมโยงและความเหมาะสมของหลักการเหตุผล  วัตถุประสงค  และแผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ    

กับนโยบายของโรงเรียน  นโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ข้ันพ้ืนฐาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  และการนําไปปฏิบัติ

ไดจริง รวมท้ังขอเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน  

                     ฉบับท่ี 2  แบบสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา และครู ท่ีมีตอโครงการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

                        ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

               ตอนท่ี 2  ความตองการของผูบริหาร และครู  ประกอบดวยรายการประเมิน 3 ดาน คือ 

ดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ รวม 20 รายการ 

แตละรายการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักของ

ความตองการ 5 ระดับ ดังนี้ 

                        5  หมายถึง ความตองการระดับมากท่ีสุด  

                        4  หมายถึง ความตองการระดับมาก 

                        3  หมายถึง ความตองการระดับปานกลาง 

                        2  หมายถึง ความตองการระดับนอย 

                        1  หมายถึง ความตองการระดับนอยท่ีสุด                    
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                    ฉบับท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  และครูผูนํา

การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557  แบงเปน 2 ตอนคือ                          

                ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการ 

ปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยรายการประเมิน      

3 ดาน คือดานการวางแผน ดานการดําเนินการนิเทศ และดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช ซ่ึงมี

รายการประเมิน 20 รายการ แตละรายการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  

โดยกําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจ  5 ระดับ ดังนี้ 

                        5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  

                        4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 

                        3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

                        2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับนอย 

                        1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

                        ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน 

                    ฉบับท่ี 4  แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน (แบบ

ประเมินผลงาน)  ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอน     

ท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน แบงเปน 2 ตอน คือ 

                        ตอนท่ี 1  ขอมูลของครูผูทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

                        ตอนท่ี 2  ประเด็นการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ประกอบดวยรายการประเมิน     

2  สวน รวม 7  ดาน คือ สวนท่ี 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน  มี 6 ดาน ไดแก 1) ชื่อเรื่องและบทนํา  

2) เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  3) วิธีดําเนินการวิจัย  4) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล            

5) ผลการวิจัยและการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ และ 6) บรรณานุกรม  สวนท่ี 2 ประโยชนและ

คุณคาของงานวิจัย ไดแก 7) ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน  รวมท้ังสิ้น 28 รายการ  แตละ

รายการมีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  และกําหนดคาน้ําหนักของระดับ

คุณภาพ ดังนี้ 

                        5  หมายถึง  มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับมากท่ีสุด  

                        4  หมายถึง  มีความรูความเขาใจและมีทักษะ ระดับมาก 

                        3  หมายถึง  มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับปานกลาง 

                        2  หมายถึง  มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับนอย 

1 หมายถึง  มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับนอยท่ีสุด    
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                   ฉบับท่ี 5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยใน

ชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติ 

การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558  แบงเปน 2 ตอน คือ 

                        ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                        ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประกอบดวยรายการประเมิน 3 ดาน คือ ดานการเรียนรูของนักเรียน  ดานการจัด 

การเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ รวม 20 รายการ  ซ่ึงแตละรายการมีลักษณะเปน 

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  และกําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจเชนเดียวกับ 

แบบสอบถามฉบับท่ี 3                                     

                    ฉบับท่ี 6  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนํา

ผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 - 2560  แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

                        ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

                        ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย

รายการประเมิน  2 ดาน คือ ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน และดานการสงเสริม

การจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการประเมิน 14 รายการ แตละรายการ    

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจ  

5 ระดับ เชนเดียวกับแบบสอบถามฉบับท่ี 3  

                        ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                  ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัย  

ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560  แบงเปน 2 ตอน คือ 

                         ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจท่ีมีตอท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตาม

โครงการ ปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยรายการ

ประเมิน 3 ดาน คือดานการวางแผน ดานการดําเนินการนิเทศและดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการ

นําไปใช รวม 20 รายการ แตละรายการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ  และ

กําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจ 5 ระดับ เชนเดียวกับแบบสอบถามฉบับท่ี 3   

                       ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน 

                   ฉบับท่ี 8 แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล เก่ียวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอด

สงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน แบงเปน  2 ตอนคือ   
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                    ตอนท่ี 1 สภาพการดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครู ดานการถายโยงความรู 

ประกอบดวยรายการคําถามเก่ียวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ  4 รายการ แตละรายการ   

มีลักษณะเปนผลการดําเนินการใหเลือกตอบ (ดําเนินการ, ไมดําเนินการ) 

                    ตอนท่ี 2 ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

            2. การพัฒนาเครื่องมือ 
                ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาเครื่องมือท้ัง 8 ฉบับ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

                ข้ันท่ี 1 นําแบบสัมภาษณ (เครื่องมือฉบับท่ี 1)  แบบสอบถาม (เครื่องมือฉบับท่ี 2, 3, 5, 6, 

7 และ 8 )  และแบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน (เครื่องมือฉบับท่ี 4)  

ใหผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยวัดผลและการนิเทศการศึกษา  จํานวน 5 คน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity)  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Objective Congruence : IOC)  

ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคและเนื้อหานั้น ๆ ตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton  (1977 : 

49 - 60)  ซ่ึงกําหนดคะแนนไวดังนี้ 

                    + 1   เม่ือเห็นวาขอคําถามตรงกับจุดประสงคท่ีระบุไว 

                       0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามตรงกับจุดประสงคท่ีระบุไว 

                    -  1   เม่ือแนใจวาขอคําถามไมตรงกับจุดประสงคท่ีระบุไว 

คาเฉลี่ยท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป  ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือทุกฉบับมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.60 

ข้ึนไป    (รายชื่อผูเชี่ยวชาญปรากฏในภาคผนวก ง หนา 207 รายละเอียดของขอมูล IOC ระบุไวใน

ภาคผนวก จ  หนา 211 - 220)  

               ข้ันท่ี 2  นําแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินความรูความเขาใจฯ จากข้ันท่ี 1

ไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

               ข้ันท่ี 3  ทดลองใชและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม (เครื่องมือ

ฉบับท่ี 2, 3, 5, 6 และ 7)  ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมเปาหมาย  จากนั้นนํา

ขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 

(Cronbact’s Alpha Coefficient)  มีผลการทดลอง ดังนี้                 

                    เครื่องมือฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา และครู ท่ีมีตอ

โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557  ไดนําไปทดลองใชกับบุคลากรของโรงเรียนท่ีผูวิจัย

เปนศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียน

สายน้ําทิพย โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนทุงมหาเมฆ และโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  

โดยมีผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 4 คน รวม 20 คน ประกอบดวย 1) รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2) ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หรือมัธยมศึกษาปท่ี 1  3) ครูผูสอนระดับอนุบาล และ 4) ครูผูสอน

นักเรียนพิการเรียนรวม  โดยผูวิจัยนําไปทดลองดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 19 - 30 พฤษภาคม 2557 

ในโอกาสการนิเทศเชิงลึกเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนท้ังระบบ ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 20 ฉบับ  
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จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหขอมูล และหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ไดคาความเชื่อม่ัน .9829  (ผลการ

วิเคราะหขอมูลปรากฏในภาคผนวก ค หนา 203 - 204)                         

                   เครื่องมือฉบับท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และ

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ 

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557   ไดนําไปทดลองใช

กับครูโรงเรียนในเขต 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ในโอกาสการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน

โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระหวางวันท่ี 13 – 15 มิถุนายน 2557  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ  โดยมอบใหครูท่ีเขาประชุมนําไปใหครูในโรงเรียนของตน 

ท่ีไมไดเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนตามคําสั่งของสํานักงานเขตฯ เปนผูตอบแบบสอบถาม 

และสงแบบสอบถามคืนภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ไดรับแบบสอบถามคืน 40 ฉบับ  จากนั้นผูวิจัย

ไดวิเคราะหขอมูลและคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ไดคาความเชื่อม่ัน .9928   (ผลการวิเคราะหขอมูล

ปรากฏในภาคผนวก ค หนา 205)                                               

                    เครื่องมือฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนํา 

การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558  เครื่องมือฉบับนี้มีประเด็นคําถามเหมือนฉบับท่ี 2 ซ่ึงเปนการเก็บขอมูล

ความตองการของกลุมเปาหมาย แตฉบับท่ี 5 เปนขอมูลความพึงพอใจ โดยใชประเด็นคําถามเดียวกัน 

และเก็บขอมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว 1 ป  มีกลุมเปาหมายขยายจํานวนมากข้ึน การทดลองใช

เครื่องมือจึงใชผลการทดลองเดียวกับแบบสอบถามฉบับท่ี 2  

                   เครื่องมือฉบับท่ี 6  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  ของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป  2557 – 2560  ผูวิจัยไดทดลองใชกับผูแทนชุมชนของ

โรงเรียน 3 แหง  ไดแก โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ และโรงเรียนวัดชนะสงคราม โดยมีผูตอบ

แบบสอบถามโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย กรรมการสถานศึกษา  ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน  

ไดดําเนินการในโอกาสการประชุมผูบริหารสถานศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เม่ือเดือนมกราคม 2561  โดยมอบใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีมาประชุมนําไปดําเนินการทดลองให ไดรับ

แบบสอบถามคืน 17 ฉบับ  จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ไดคาความ

เชื่อม่ัน .9928   (ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในภาคผนวก ค  หนา  206)                                                

                    เครื่องมือฉบับท่ี 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและ

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560  เครื่องมือ 

ฉบับนี้มีประเด็นคําถามเหมือนฉบับท่ี 3 ใชเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายเดียวกันแตตางระยะเวลา ผลการ

ทดลองเครื่องมือจึงใชขอมูลของการทดลองฉบับท่ี 3  
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               ข้ันท่ี 4 จัดทําแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงานฉบับสมบูรณ และนําไป 

เก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

            ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือทุกฉบับ ตามระยะเวลาการประเมินดังนี้                        

            ระยะท่ี 1 กอนดําเนินโครงการ  

                1.1  การประเมินบริบท (Context Evaluation)  เปนการประเมินความตองการของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู  โดยเก็บขอมูล 2 ครั้ง คือ  

                   1.1.1 สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  เก่ียวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการ      

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  กอนทําการสัมภาษณ ผูวิจัยได 

ขอความรวมมือจากศึกษานิเทศกประสานงานประจําโรงเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใหเปนผูชวยนักวิจัย  และประชุมทําความเขาใจในวัตถุประสงคของการ

สัมภาษณ  ประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ  วิธีดําเนินการสัมภาษณ  รวมท้ังวางแผนกําหนดระยะเวลา 

ในการไปสัมภาษณ   จากนั้นจึงดําเนินการสัมภาษณผูบริหารท้ัง  37 โรงเรียน ตามประเด็นคําถามในแบบ

สัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แลวนําผลมาสรุปเปนความตองการโดยภาพรวม  การประเมินนี้ไดดําเนินการ  

ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2557   

                     1.1.2  สอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครู ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557  โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 2  ผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก 

ผูบริหารทุกโรงเรียน จํานวน 37 คน และครู จํานวน 195 คน  (ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  37 คน     

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 158 คน) รวม 232 คน  ดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2557   
                1.2  การประเมินปจจัยนําเขา  (Input Evaluation)  เปนการประเมินความพรอมและ

ความพอเพียง จากการวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2557  โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ และกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ 

           ระยะท่ี 2 ระหวางดําเนินโครงการ  เปนการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

                2.1  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากรายงาน  และผลการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน 

โครงการ (ดังปรากฏในบทท่ี 2 ของรายงานวิจัยฉบับนี้) ประกอบดวยผลการเตรียมโครงการ ผลการพัฒนา   

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ผลการนิเทศติดตามการดําเนินงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาและครู ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาครู 195 คน  รวมท้ังผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

ของครู และการนําเสนอผลงานของครูในงานสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

              2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก     

ตามโครงการปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเสร็จสิ้นโครงการ 
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ป 2557  โดยใชแบบสอบถามฉบับท่ี 3  ผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครู

ผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 195 คน  ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2557  

          ระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการ เปนการเก็บขอมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

และสวนขายของผลผลิต   

               3.1  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  เก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง คือ 

                    3.1.1  วิเคราะหจากรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของครู  และการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

                    3.1.2 ประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูแกนนําการ

วิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยโรงเรียนและครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  โดยใชเครื่องมือ  

ฉบับท่ี 4  ซ่ึงเปนการประเมินจากผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกโรงเรียนจํานวน 37 เรื่อง  โดยผูวิจัยเปน

ผูประเมิน ดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2559 

              3.2 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  เก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง 

                   3.2.1 สอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย 

ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558  โดยใชแบบสอบถามฉบับท่ี  5   ผูตอบแบบสอบถาม

ไดแกผูบริหารโรงเรียน จํานวน 37 คน และครู 286 คน (ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 28 คน ครูผูนํา 

การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 133 คน ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน 125 คน ) รวม 323 คน     

ดําเนินการในเดือนธันวาคม  2559 

                   3.2.2  สอบถามความพึงพอใจของท่ีผูแทนชุมชน ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560 โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 6 

ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน  ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ 2561 

               3.3  การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  เก็บขอมูลจากการสอบถาม

ความพึงพอใจของครู ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก   ตามโครงการปฏิบัติการการวิจัย

ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560   โดยใชแบบสอบถาม

ฉบับท่ี 7  ผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

จํานวน 195 คน  (ไดรับแบบสอบถามคืน 161 คน)  ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2561 

              3.4 การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) เก็บขอมูลจากการจัดประชุม

ติดตามผลการนําการวิจัยไปใชในโรงเรียน  โดยการวิเคราะหจากผลการดําเนินงานดานการวิจัยใน     

ชั้นเรียนของกลุมครูท่ีไดรับการพัฒนา และมีผลงานนําเสนอเผยแพร  และประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียนท่ีพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเปนระบบ  ดําเนินการในเดือนมีนาคม 2561 
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              3.5 การประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation)  เก็บขอมูลจากการ

สอบถามการดําเนินกิจกรรมของครู  เก่ียวกับการถายโยงความรู หรือการถายทอดสงตอ เรื่องการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  โดยใชแบบสอบถามฉบับท่ี 8  ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ครูแกนนําการวิจัย

ในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  จํานวน 320 คน 

ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2561 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

           1. การสัมภาษณ ( Interview)  ใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามประเด็นการสัมภาษณ 

           2. แบบสอบถามความตองการ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินผลงาน ทุกฉบับ 

ใชการวิเคราะหเชิงสถิติ มีสถิติสําหรับการวิเคราะห คือ  

               2.1  สถิติที่ใชในการพัฒนาเครื่องมือ คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

จุดประสงค  (Index of Objective Congruence : IOC)  และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

                2.2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยของประชากร (µ) คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (X)  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (SD)  และคารอยละ  

การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามและแบบประเมินผลงานทุกฉบับ ผูวิจัยไดนําขอมูลไปตรวจสอบ

เบื้องตน ลงรหัส แลวนําไปคํานวณหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS 11.5 for Windows)  สรุปขอมูลเปนรายดานและเปนภาพรวม พรอมท้ัง 

วิเคราะหคาความเชื่อม่ันในแตละฉบับ สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา                                  

                   เกณฑการวัดระดับความตองการ  ความพึงพอใจ และระดับคุณภาพ  

                กําหนดเกณฑตามคาเฉลี่ย (µ / x )  คะแนนระดับความตองการ  ระดับความพึงพอใจ    

และระดับคุณภาพ  5 ระดับ ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด  

3.50 – 4.49 หมายถึง   ระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง   ระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง   ระดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง   ระดับนอยท่ีสุด 

               การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลู     

                ผูวิจัยสรุปขอมูลจากการศึกษาผลท่ีไดจากการสัมภาษณ  การสอบถามความตองการ 

ความพึงพอใจ  และการประเมินผลงาน โดยนําเสนอผลการวิจัยท้ังเชิงพรรณนาและเชิงสถิติ แลวสรุป 

อภิปรายผลและเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

            การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model ตามแนวคิด    

การประเมินของ Stufflebeam and Shinkfield (2007)  ไดผลการประเมินจากการใหขอมูลของ

กลุมเปาหมายท่ีศึกษา  ซ่ึงเปนบุคลากรจากโรงเรียนกลุมเปาหมาย 37 โรงเรียน และผูเก่ียวของ ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 3 ระยะ  

โดยระยะท่ี 1 กอนดําเนินโครงการ  และระยะท่ี 2 ระหวางดําเนินโครงการ  ศึกษาจากกลุมเปาหมายซ่ึง

เปนครูท่ีไดรับการพัฒนาจากโครงการโดยตรง  สวนระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการ ศึกษาจากกลุมเปาหมาย 

เปนครูท่ีไดรับการพัฒนาจากโครงการโดยตรงและครูท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน รวมท้ังผูมีสวน

เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงในระยะท่ี  3  จํานวนคนลดลงบางกลุม  

เนื่องจาก ตอบขอมูลไมสมบูรณ ยายโอนตําแหนง และเกษียณอายุราชการ ดังขอมูลในตารางท่ี 4.1  

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมายท่ีศึกษา 

กลุมเปาหมาย 

ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 
กอนและระหวางดําเนินโครงการ 

ระยะที่ 3 
หลังดําเนินโครงการ 

จํานวน 
(คน) 

รวม รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รวม รอยละ 

ผูบริหารโรงเรียน 37 37 15.95 37 37 10.34 
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 37 

195 84.05 
28 

161 44.97 ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

158 133 

ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล - - - 125 125 34.91 
ผูแทนชุมชน - - - 35 35 9.78 

รวม 232 232 100 358 358 100 
 

             จากตารางท่ี  4.1 กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ระยะท่ี 1 กอนดําเนินโครงการ และระยะท่ี 2 ระหวาง

ดําเนินโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 232 คน  ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 37 คน คิดเปนรอยละ 15.95     

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 37 คน  และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จํานวน 158 คน รวม 195 คน คิดเปนรอยละ 84.05 
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             ระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 358 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 37 คน 

คิดเปนรอยละ 10.34  ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 28 คน  และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน

โรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 133 คน รวม 161 คน คิดเปนรอยละ 44.97  ครูผูสอนท่ีไดรับ

การขยายผล จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 34.91  และผูแทนชุมชน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.78 

 
ผลการวิจัยประเมินโครงการ   

      

     การวิจัยประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  ผูวิจัยได

เสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน ตามลําดับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ ดังนี้ 

             ผูวิจัยไดทําการประเมินโครงการ โดยแบงตามระยะเวลา 3 ระยะ คือประเมินกอนดําเนิน

โครงการ  ประเมินระหวางดําเนินโครงการ และประเมินหลังดําเนินโครงการ และกําหนดสิ่งท่ีถูกประเมิน 

ตามรูปแบบ CIPPIEST  ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 :  เพ่ือประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน  

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ในดานบริบท (Context)  ดานปจจัยนําเขา (Input)  ดานกระบวนการ 

(Process)  ดานผลผลิต (Product)  ดานผลกระทบ (Impact)  ดานประสิทธิผล 

(Effectiveness)  ดานความย่ังยืน (Sustainability)  และดานการถายโยงความรู  
(Transportability) 
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ตารางท่ี  4.2  การประเมินโครงการ โดยใชรูปแบบ CIPPIEST  จําแนกตามระยะเวลาการประเมิน 

                        และสิ่งท่ีถูกประเมิน 

ระยะเวลาการประเมิน ส่ิงท่ีถูกประเมิน 

ระยะท่ี 1   

ประเมินกอนดําเนินโครงการ 
C : Context Evaluation  
     การประเมินบริบท  
I  : Input Evaluation 
     การประเมินปจจัยนําเขา  

ระยะท่ี 2   

ประเมินระหวางดําเนินโครงการ 
P : Process Evaluation 
     การประเมินกระบวนการ 

ระยะท่ี 3  
ประเมินหลังดําเนินโครงการ 

P :  Product Evaluation 
     การประเมินผลผลิต 
I  :  Impact Evaluation  
     การประเมินผลกระทบ 

 E :  Effectiveness Evaluation 
     การประเมินประสิทธิผล 

 S :  Sustainability Evaluation 
     การประเมินความยั่งยืน  

 T :  Transportability Evaluation  
    การประเมินการถายโยงความรู  
     หรือการถายทอดสงตอ       

          การประเมินท้ัง 3 ระยะ มีผลการประเมินปรากฏดังนี้ 

ระยะท่ี 1  ผลการประเมินกอนดําเนินโครงการ  

               การประเมินกอนดําเนินโครงการ เปนการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) และ

การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ไดผลการประเมินดังนี้ 

               1.1 ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินความสอดคลอง

เชื่อมโยงและความเหมาะสมของหลักการเหตุผล วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ    

กับนโยบายของโรงเรียน นโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และการนําไปปฏิบัติไดจริง   รวมท้ังขอเสนอแนะหรือ

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดผลการประเมิน

จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และการสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน   

37 คน  ครูจํานวน 195 คนโดยใชแบบสอบถาม  พบขอมูลดังนี้  

 



78 

 

         1.1.1  ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 

                         ผูบริหารทุกคน (รอยละ 100) กลาววากอนทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  

คณะผูบริหาร  ซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

หัวหนาระดับชั้นเรียนหรือหัวหนาสายชั้นเรียน  ไดศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  วิเคราะหนโยบายและกรอบทิศทาง 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 

2560)  และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แลวนํามาพิจารณา

ความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  เม่ือมีโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขามาในโรงเรียน  คณะผูบริหาร

ไดพิจารณาโครงการดังกลาวโดยละเอียด ไดลงความเห็นสอดคลองกันวา หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและ

แผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีเหมาะสม ความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายและกรอบทิศทางวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 2560)  

และตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

จึงมีความตองการท่ีจะใหเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2557   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 

(สุภาวดี  อ้ึงพานิช, 2557 : สัมภาษณ)  ใหความเห็นวา “วิจัยในชั้นเรียนเปนงานท่ีสําคัญของครูในการ

พัฒนาการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  หรือปรับแกพฤติกรรมของนักเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค  จึงเปนหนาท่ีสําคัญของผูบริหารท่ีจะตองสงเสริมสนับสนุนและสรางแรง

บันดาลใจใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาการสอน” ความเห็นโดยรวมไดขอใหมีคณะทํางาน   

จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําการนิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจน  เพราะโดยปกติโรงเรียนไดใหครูปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนตามความสนใจของครู  ซ่ึงบางแหงไดรับการสนับสนุนดูแลชวยเหลือจากสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบาง แตก็ไมมากเทาท่ีควร  

              จากการใหผูบริหารประเมินความสอดคลองของหลักการเหตุผล วัตถุประสงคและ

แผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ กับกฎหมายและนโยบายตาง ๆ ดังกลาวขางตน  โดยใหประเมินวามี

ความสอดคลองกันและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงระดับใด ใน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด พบวา ผูบริหารทุกคน (รอยละ 100) ประเมินในระดับมากท่ีสุด 

         1.1.2  ผลการสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครู เก่ียวกับการ

ดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน   

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่ดําเนินการในป 2557 ดานการเรียนรูของนักเรียน    

ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ  ปรากฏขอมูลโดยสรุปเปนรายดาน         

ดังตารางท่ี 4.3 และ 4.4   
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ตารางท่ี 4.3       ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

                    เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                    กรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557  ( n=37) 

  ท่ี รายการ     µ     σ รอยละ ความหมาย 

 ดานท่ี 1 การเรียนรูของนักเรียน  

1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม 

 การวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.46 

 

.64 89.20 

 

มาก 

2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ีครู 

 จัดใหตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.62 

 

.49 

  

92.40 

 

มากท่ีสุด 

3   นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ    

 วิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน 4.51 

 

.50 90.20 

 

มากท่ีสุด 

4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.59 

 

.59 91.80 

 

มากท่ีสุด 

5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจากการ 

 จัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.73 .45 94.60 

 

มากท่ีสุด 

                                                รวม 4.60 .53 92.00 มากท่ีสุด 

 ดานท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  

6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.72 

 

.56 94.40 

 

มากท่ีสุด 

7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชระบวนการวิจัย   

 ในชั้นเรียนของครูเกิดจากปญหาหรือความตองการ 

 ของนักเรียน 4.54 

 

 

    .50 90.80 

 

 

 มากท่ีสุด 

8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมท่ีจะจัดการเรียน 

 การสอนใหแกนักเรียน 4.70 

 

.57 94.00 

 

มากท่ีสุด 

9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได 4.84 

 

.37 96.80 

 

มากท่ีสุด 

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสม 

 กับนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของครู 4.70 

 

    .46 94.00 

 

มากท่ีสุด 

11  ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีทําใหนักเรียน 

 เกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนหรือมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 4.57 

 

    .50 91.40 

 

มากท่ีสุด 
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 ท่ี รายการ     µ     σ รอยละ ความหมาย 

12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับครู  
 มีความเปนมิตรท่ีดี 4.78 

 
.41 95.60 

 
มากท่ีสุด 

13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน 4.65 .48 93.00 มากท่ีสุด 

14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 4.54 

 
.50 90.80 

 
มากท่ีสุด 

15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน 4.68 .47 93.60  มากท่ีสุด 
                                 รวม 4.67 .48 93.40 มากท่ีสุด 

ดานท่ี 3  การบริหารจัดการ     
16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.86 
 

    .34 97.20 
 

มากท่ีสุด 
17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.70 
 

    .46 94.00 
 

มากท่ีสุด 
18  การสงเสริม สนับสนุนครู ใหไดรับการพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียน  4.68 

 
 
    .47 93.60 

 
 
 มากท่ีสุด 

19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร 
 ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  4.78 

 
 

    .41 95.60 

 
 

มากท่ีสุด 
20  การมีขอกําหนด ใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 4.76 

 
 

.43 95.20 

 
 

มากท่ีสุด 
                                                     รวม 4.75 .42 95.00 มากท่ีสุด 
                                              รวมท้ังสิ้น 4.67 .43 93.40 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ  รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.3-1  หนา 221 – 222            

              จากตารางท่ี 4.3  ความตองการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย     

ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557  โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 

4.67 คิดเปนรอยละ 93.40)  เม่ือพิจารณาความตองการแตละดานจากมากไปนอยพบวา ผูบริหาร

ตองการใหดําเนินงานดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ 95.00)  ดานการจัด      

การเรียนการสอนของครู (คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40) และดานการเรียนรูของนักเรียน 

(คาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00) 
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                เม่ือพิจารณาความตองการของผูบริหารในแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เปนดานการบริหารจัดการ ไดแกการสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20)  รองลงมาเปนดานการจัดการเรียนการสอนของ

ครู ไดแกครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได (คาเฉลี่ย 4.84  คิดเปน

รอยละ 96.80) 

                สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 2 รายการ เปนดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแก นักเรียน

ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู (คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20) และนักเรียน

สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปน 

รอยละ 90.20) 

ตารางท่ี 4.4   ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

                  ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557    

                  (n=195 คน)  

ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

 ดานท่ี 1 การเรียนรูของนักเรียน  

1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย 

 ในชั้นเรียนของครู 4.69 

 

.46 93.80 

 

มากท่ีสุด 

2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดให  

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.50 

 

.50 90.00 

 

มากท่ีสุด 

3  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ  

 วิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน 4.57 

 

.49 91.40 

 

มากท่ีสุด 

4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ   

 วิจัยในชั้นเรียนของครู 4.55 

 

.49 91.00 

 

มากท่ีสุด 

5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจากการจัด 

 กิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.63 .48 92.60 มากท่ีสุด 

                                              รวม 4.59 .45 91.80 มากท่ีสุด 
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 ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

ดานท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  

6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.58 

 

.49 91.60 

 

มากท่ีสุด 

7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

 วิจัยในชั้นเรียนของครู เกิดจากปญหาหรือ 

 ความตองการของนักเรียน 4.62 

 

 

.48 92.40 

 

 

มากท่ีสุด 

8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมท่ีจะจัด   

 การเรียนการสอนใหแกนักเรียน 4.47 

 

.58 89.40 

 

มาก 

9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช. 

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได 4.62 

 

.48 92.40 

 

มากท่ีสุด 

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสม 

 กับนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของครู 4.52 

 

.50 90.40 

 

มากท่ีสุด 

11   ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีทําใหนักเรียน 

  เกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนหรือมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 4.51 

 

.50 90.20 

 

มากท่ีสุด 

12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง 

 นักเรียนกับครูมีความเปนมิตรท่ีดี 4.52 

 

.50 90.40 

 

มากท่ีสุด 

13   ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน 4.57 .49 91.40 มากท่ีสุด 

14     ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย 

    ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 4.73 

 

.44 94.60 

 

มากท่ีสุด 

15   ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน 4.64 .51 92.80 มากท่ีสุด 

                                               รวม 4.58 .46 91.60 มากท่ีสุด 

  ดานท่ี 3 การบริหารจัดการ  

16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.63 

 

.48 92.60 

 

มากท่ีสุด 

17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.67 

 

.47 93.40 

 

มากท่ีสุด 

18  การสงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย  

 ในชั้นเรียน  4.53 

 

 

.50 90.60 

 

 

มากท่ีสุด 
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ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

19  การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร 

 ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  4.51 

 

 

.50 90.20 

 

 

มากท่ีสุด 

20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 4.72 .44 94.40 มากท่ีสุด 

                                    รวม 4.61 .43 92.20 มากท่ีสุด 

                              รวมท้ังสิ้น 4.59 .45 91.80 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ  รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.4-1  หนา 223 - 224            

               จากตารางท่ี 4.4  ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อน 

วิจัยในโรงเรียน ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ีดําเนินการในป 2557  โดยภาพรวมพบวา  

ครูมีความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด  (คาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80)  เม่ือพิจารณาความตองการ

แตละดานจากมากไปนอยพบวา ครูแกนนําวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําขับการเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 

ตองการใหดําเนินงานดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.61  คิดเปนรอยละ 92.20)  ดานการเรียนรู

ของนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80)  และดานการเรียนการสอนของครู (คาเฉลี่ย 4.58  

คิดเปนรอยละ 91.60) 
                เม่ือพิจารณาความตองการแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการจัด  

การเรียนการสอน ไดแก ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 4.73  คิดเปนรอยละ 94.60)  รองลงมาเปนดานการบริหารจัดการ ไดแกการมีขอกําหนดให

ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 
(คาเฉลี่ย 4.72  คิดเปนรอยละ 94.40)  และดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแกนักเรียนไดเรียนรูจากการ

จัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู (คาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80)   

                สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 รายการสุดทาย เปนดานการจัดการเรียนการสอนของครู 

ไดแก ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรมพรอมท่ีจะจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอย

ละ 89.40)   ดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแก นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดใหตาม

กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียนของครู (คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00)  และดานการบริหารจัดการ 

ไดแก การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20) 
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        1.2 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)               

                    จากการประเมิน ความพรอมและความพอเพียง ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา มีการวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียม

กิจกรรมตามโครงการ การดําเนินการโครงการ และการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ ไวไดพรอม 

ดังนี้ 

                   1.2.1 มีการวางกรอบแผนงานโครงการ  การเตรียมกิจกรรมตามโครงการไวใน

แผนปฏิบัติการประจําป2557  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ไวอยางชัดเจน  สวนกิจกรรมไดระบุข้ันตอนการ

ดําเนินงานท่ีตอเนื่องกัน  และผูเก่ียวของทุกคนสามารถปฏิบัติไดทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว      

ในแผนดังกลาว  รวมท้ังมีการกําหนดบุคลากรไวในคําสั่งการดําเนินงานโครงการ  ท้ังระดับสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร และระดับโรงเรียนอยางชัดเจน (โครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

โครงการระบุไวในภาคผนวก ก หนา 142 - 149) 

                   1.2.2 มีการกําหนดบุคลากรการดําเนินงานโครงการ  ไวในคําสั่งสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

และศึกษานิเทศกประสานงานประจําโรงเรียน  เพื่อทําหนาที่นิเทศ ติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง

สนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนในความรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย เปาหมายและเจตนารมณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และของกระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ มีครูแกนนํา 

การวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเปนครูท่ีมี

ความสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เขารับการพัฒนาจากโครงการ  และมี

ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  พรอมท้ังครูแกนนํา      

การวิจัยในชั้นเรียน เปนผูนิเทศติดตามใหความชวยเหลือและสนับสนุนครูอยางใกลชิด  

          ดังนั้น การวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการ การดําเนินการ 

โครงการ  และการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ ท่ีปรากฏเชิงประจักษในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและในคําสั่งแตงตั้งของหนวยงาน  ยอมแสดงถึงความพรอมและความพอเพียง ท่ีจะดําเนินงาน

โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานครดังกลาว 
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ระยะท่ี 2  ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ  

            การประเมินระยะท่ี 2  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน

การนําโครงการสูการปฏิบัติ โดยมีผลการประเมินเก่ียวกับ 1) การเตรียมการโครงการ  2) การพัฒนาครู

แกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 3) การพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4) การนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม และ5) การนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน

โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ไดผลการประเมินปรากฏในตาราง 4.5  ดังนี้  

ตารางท่ี  4.5  ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)  

ท่ี รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ดีมาก ดี ปรับปรุง 

1 การเตรียมการ    

ในการดําเนินงาน

โครงการ 

/   มีความพรอมทุกรายการ 

2 การพัฒนาครู 

แกนนําการวิจัยใน

ชั้นเรียน และการ

สานสรางตองาน 

/   ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน นําความรู     

ท่ีไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช     

ในโรงเรียนไดดีและสานสรางตองานโดย  

สรางเครือขายครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย    

ในโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีไดตามเปาหมาย   

และมีผลงานปรากฏทุกคน 

3 การพัฒนาครูผูนํา

การขับเคลื่อนวิจัย

ในโรงเรียน ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และกอเกิดผลงาน

การวิจัยในชั้นเรียน 

 /  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนนํา

ความรูท่ีไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ไปใชในโรงเรียนไดดีและสรางความสนใจ

ใหกับครูผูสอนในโรงเรียนไดจํานวนหนึ่ง  

และมีผลงานวิจัยของตนเองปรากฏทุกคน  

4 การนําเสนอ

ผลงานวิจัย  

ในชั้นเรียน 

หรือนวัตกรรม 

/   มีการนําเสนอผลงานของครูแกนนําการวิจัย

ในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน

โรงเรียนและครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล   

ในโรงเรียนไดเกินจํานวนตามเปาหมายของ

โครงการ (เปาหมายกําหนดไว 37 ผลงาน ) 
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ท่ี รายการกิจกรรม 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ดีมาก ดี ปรับปรุง 

5 การนิเทศ กํากับ

ติดตามการ

ดําเนินงานโครงการ

ปฏิบัติการวิจัย    

ในชั้นเรียน 

 /  การนิเทศติดตามชวยใหกิจกรรมท้ัง 4 เรื่อง

ดําเนินไปดวยดีเนื่องจากมีเอกสารชุดนิเทศ

การวิจัยในชั้นเรียนและคูมือการใช มีการ

นิเทศติดตามอยางตอเนื่องโดยผูวิจัยและ

ศึกษานิเทศกประสานงานประจําโรงเรียน 

และครูมีความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศ

ของศึกษานิเทศกระดับมาก (ปกเอกสารชุด

นิเทศระบุไวในภาคผนวก ข หนา 152) 

สรุป 3 2 -  

 

               จากตารางท่ี 4.5  ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ประกอบดวย

กิจกรรม 5 กิจกรรม  มีกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดในระดับดีมาก 3 กิจกรรม คือ การเตรียมการ 

ในการดําเนินงานโครงการ  การพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและการนําเสนอผลงานวิจัย         

ในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมของครู สวนการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการนิเทศ

กํากับติดตาม เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการไดในระดับดี ท้ังนี้โดยมีขอมูลอางอิงดังนี้ 

               2.1 ผลการประเมินการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ   

                       จากการประเมินการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ พบวามีการเตรียมการพัฒนา 

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน โดยผานกระบวนการ 

บริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและของโรงเรียน รวมท้ังมี

การจัดทําหลักสูตร การกําหนดกระบวนการและข้ันตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  

และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนไดอยางชัดเจน มีการเตรียมวิทยากร  เอกสารประกอบการประชุม

ปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ใหสามารถดําเนินการพัฒนาครูไดอยางรัดกุมและรอบคอบ และอาศัยความ

รวมมือของบุคลากรท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และของโรงเรียน 

โดยมุงใหครูสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการพัฒนาไปใชในโรงเรียนได  (โครงการ 

คําสั่ง ระบุไวในภาคผนวก ก หนา 142 - 149 สวนรายการสื่อเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ 

ระบุไวในภาคผนวก ข  หนา 151)  

                          ดังนั้นผลการประเมินการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย     

ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนครั้งนี้  จึงเปนการเตรียมการท่ีดีมาก  และมี

ความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการได 
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               2.2 ผลการประเมินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน และการสานสรางตองาน 

                    2.2.1 ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน         

                           จากการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนระหวางวันท่ี 9 -10 เมษายน 2557 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนตามเนื้อหาสาระ

ท่ีผูวิจัยจัดเตรียมไวในการประชุมปฏิบัติการ ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนไดฝกปฏิบัติจริงท้ังงานเดี่ยว

และงานกลุม (แบงกลุมตามเครือขายกลุมโรงเรียน)   มีการเรียนรูและฝกวิเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนจาก

ผลการวิจัยท่ีนํามาใหศึกษาเปนตัวอยาง วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลสอบ O-NET ปการศึกษา 

2554, 2555 และ 2556)  การสรางเครื่องมือวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยางงาย     

การเขียนแผน การนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน  และการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ     

ในระหวางการประชุมปฏิบัติการ และมอบหมายใหครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนนํากระบวนการ       

ทางวิจัยท่ีไดเรียนรูจากการอบรมไปใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงข้ึน ไดผลจากการพัฒนาดังนี้  

                       2.2.1.1  ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 37 คน มีผลการทดสอบความรูกอน

การประชุม ไดคะแนนเฉลี่ย 7.26 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และผลการทดสอบความรูหลังการประชุม 

ไดคะแนนเฉลี่ย 9.32 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการประชุมเพ่ิมข้ึนกอนการประชุม เทากับ 2.06  

                  2.2.1.2  ความคิดเห็นตอการจัดการประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

โดยภาพรวม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.31)  

                       2.2.1.3 การประเมินของวิทยากรโดยการสังเกต พบวา สมาชิกมีความตั้งใจในการรับ

ความรูเปนอยางมาก ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุมเปนอยางดี 

              2.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการสานสรางตองาน   

                  จากกิจกรรมท่ีครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน นํากระบวนการวิจัยท่ีไดเรียนรูจากการ

ประชุมปฏิบัติการไปใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน และไดผลการดําเนินงานคือ ครูแกนนํา

การวิจัยในชั้นเรียนทุกคน (จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 100) ไดนําความรูไปใชและขยายผลใหแกครู

ท่ีมีความสนใจใชกระบวนการทางวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  มีจํานวนครูท่ีสนใจ

ไดเรียนรูจากครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและสมัครใจเขารวมโครงการ รวมท้ังสิ้น 158 คน ซ่ึงตอมา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ไดแตงตั้งใหเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน รวมจํานวนครู

ท้ังสิ้น 195 คน  

          2.3 ผลการประเมินการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการกอเกิดผลงานการวิจัยในช้ันเรียน 

              2.3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยใน

โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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                  จากการท่ีมีครูสมัครใจเขารวมโครงการเพ่ือเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  

ในกิจกรรมท่ี 2 ผูวิจัยไดดําเนินการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระหวางวันท่ี 13-15 

มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูใหเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และนํา

กระบวนการวิจัยไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงข้ึน ซ่ึงครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ไดรับการพัฒนาความรูตามเนื้อหาสาระ 

ท่ีผูวิจัยจัดเตรียมไวในการประชุมปฏิบัติการ ดวยการฝกปฏิบัติจริงท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม (แบงกลุม

ตามโรงเรียน)  ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อน 

การวิจัยรวมกับครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย การเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยผานเครือขาย Internet ของสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  http://www.edbkk1.go.th/  การพัฒนาการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการสอนใหเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)  พรอมท้ังผูวิจัยไดรวมกับครูแกนนํา

การวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนในการวางแผน การดําเนินงานนิเทศติดตาม

ความกาวหนาในการนําวิจัยไปสูการปฏิบัติ  และการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน 

โรงเรียน ไดแผนการนิเทศและกําหนดการนิเทศท่ีชัดเจนและปฏิบัติได ผลการพัฒนาครูดังกลาวเปนการ

สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได

อยางดี 

                  2.3.2  ผลการประเมินกิจกรรมกอเกิดผลงานการวิจัยในช้ันเรียน   

                       การกอเกิดผลงาน พิจารณาจากการพัฒนางานวิจัยของครูในโรงเรียน และไดนํา

ผลการวิจัยมานําเสนอรวมกันเปนระดับกลุมเครือขายโรงเรียน รวม 6 เครือขาย และมีการคัดเลือกตาม

ข้ันตอนและเกณฑการพัฒนาท่ีกําหนดโดยคณะทํางานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผลงานการวิจัย    

ในชั้นเรียนท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับคือ ผลงานการปฏิบัติท่ีดีระดับ

โรงเรียน (Good Practices)  ผลงานการปฏิบัติท่ีดีระดับกลุมเครือขายโรงเรียน (Best Practices)  และ

ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Best of  the Best Practices)  ผลงาน 

ท้ัง 3 ระดับไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกผลงาน 

(ภาพเกียรติบัตรระบุไวในภาคผนวก ข หนา 182)  การกอเกิดผลงานของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 

และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

                      2.3.2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนคัดเลือกผลงานของครู สงเขากลุมเครือขายโรงเรียน 

โดยโรงเรียนคัดเลือกผลงาน 2 ลักษณะคือ  ผลงานดานการวิจัยท่ีพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางปการศึกษา 2556 - 2557  และผลงานการพัฒนานวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงเปน

งานในป 2556 - 2557  มีครูสงผลงานท่ีเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  นําเสนอในกลุม

เครือขายโรงเรียน 6 กลุม จํานวนรวมท้ังสิ้น 320 เรื่อง   

  

http://www.edbkk1.go.th/


89 

 

                     2.3.2.2  กลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม คัดเลือกผลงาน  คณะกรรมการกลุมเครือขาย

ทุกกลุมไดทําการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนทุกโรงเรียน สงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  โดยมีเกณฑคือ ผลงานตองกระจายครอบคลุมทุกโรงเรียน  และจํานวนผลงานใหเปน

เอกสิทธิ์ของคณะกรรมการกลุมเครือขาย  ผลการตัดสินหรือการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ

ระดับกลุมเครือขายถือเปนเอกฉันท  กลุมเครือขายโรงเรียนท้ัง 6 กลุม คัดเลือกผลงานไดรวม 148 ผลงาน   

ผลงานระดับท่ีกลุมเครือขายคัดเลือกจัดเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ระดับกลุมเครือขาย 

และสงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดใหไปนําเสนอในงาน

สัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดือนสิงหาคม 2557                      

                             2.4 ผลการประเมินการประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                   จากการประชุมสัมมนานําเสนองานวิจัยและนวัตกรรมในชื่อ“เปดบานวิจัยและนวัตกรรม” 

ในงานสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา “ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด : Simply The Best”  ระหวาง

วันท่ี 14 - 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ   โดยมีวัตถุประสงคใหครู

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และมีการนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  ผลงานการนําเสนอสรุปไดดังตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6  จํานวนผูนําเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีนําเสนอในงาน          

                  เปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม "ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด : Simply The Best” 
 

สถานท่ีหองประชุม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 

เฉลิมพระเกียรติ 

ผลงาน 

ท่ีไดรับ  

การคัดเลือก 

จํานวนคร ู

นําเสนอ 

จํานวนคร ู

ไมนําเสนอ 

สรุปผล  

Best of 

the Best 

Practices 

หองนําเสนอท่ี 1 37 32 5 12 

หองนําเสนอท่ี 2 37 29 8 11 

หองนําเสนอท่ี 3 37 31 6 18 

หองนําเสนอท่ี 4 37 35 2 15 

รวม 148 127 21 56 

           

                       จากตารางท่ี  4.6  มีจํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ท่ีเปนผลงานการปฏิบัติท่ีด ี

(Best Practices) ระดับกลุมเครือขายโรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 148 ผลงาน  ในการนี้มีจํานวนครูท่ีมา

นําเสนอจํานวน 127 ผลงาน   และไดรับการคัดเลือกเปนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
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การศึกษาท่ีเปนผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best of the best Practices) จํานวน 56 ผลงาน คิดเปน 

รอยละ 44.10  ของจํานวนผลงานที่นําเสนอ  (รายชื่อครูและชื่อผลงานวิจัยระบุไวในภาคผนวก ข   

หนา 165 - 174) 

                        โดยสรุป การประเมินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูผูนํา

การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ท้ัง 5 กิจกรรม แสดงใหเห็นกระบวนการดําเนินงานท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของโครงการไดเปนอยางดี ชวยใหครูท่ีไดรับการพัฒนามีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน         

มีจํานวนเกินเปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ             

               2.5 ผลการประเมินการนิเทศ กํากับ ติดตามการดาํเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย 

ในช้ันเรียน 

                     การนิเทศติดตาม ตามแนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน ผูวิจัยและคณะศึกษานิเทศกไดดําเนินการโดย 

              2.5.1  ปการศึกษา 2557  นิเทศ ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ

โรงเรียน และการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีเนนการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัย  

               2.5.2 ปการศึกษา 2558 นิเทศ ติดตามการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียน  

การสอนของครู และดําเนินการจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน การสงเสริมใหครูมีทักษะในการทําวิจัย     

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher) โรงเรียนและครูสามารถยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน โดยกระบวนการวิจัยและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ  และนําผลการวิจัย     

ไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได  การนิเทศดังกลาวไดใชเอกสาร “ชุดนิเทศ   

การวิจัยในชั้นเรียน” ท่ีผูวิจัยไดผลิตข้ึน และทดลองใชในการอบรมครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน แลวนํามา

ปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณ จัดทําเปนชุดเอกสาร 8 เลม ประกอบดวยคูมือการใชชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน 

1 เลม และเนื้อหาสาระเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงแบงออกเปน 7 หนวย ไดแก  

หนวยท่ี 1  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 

หนวยท่ี 2  การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 3  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

หนวยท่ี 4  การสรางนวัตกรรม 

หนวยท่ี 5  การนํานวัตกรรมไปใช 

หนวยท่ี 6  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

หนวยท่ี 7  การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

              (ภาพปกชุดนิเทศระบุไวในภาคผนวก ข  หนา 152 และชุดนิเทศท่ีแนบมาพรอมนี้)  
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                    2.5.3 ปการศึกษา 2559 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช

การนิเทศทางไกลในระบบออนไลน ติดตอสื่อสารทางเว็บไซต E-mail, Facebook, Line และทางโทรศัพท 

ตามวัตถุประสงคเดิมของโครงการ คือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน 

                    อนึ่ง การนิเทศติดตามการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดใช

แนวทาง “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ประกอบดวยกิจกรรมการประชุมศึกษานิเทศก และศึกษานิเทศก   

ท่ีเปนคณะทํางานไดดําเนินการนิเทศโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ  และนิเทศโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหไป

ติดตามงานอ่ืน ๆ รวมท้ังนิเทศติดตามการวิจัยในชั้นเรียนรวมดวย ซ่ึงการนิเทศดังกลาว ผูวิจัยได

สอบถามและประเมินความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย    

ในโรงเรียนอีกครั้งกอนท่ีจะเสร็จสิ้นโครงการปงบประมาณ 2557 โดยใชแบบสอบถาม มีผลการประเมิน 

ดังขอมูลในตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7      ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน 

                    โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอ 

                    กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

                    เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557   (n = 195)                                        

ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

ดานการวางแผน  

1 การวางแผนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาครูมีความ 

ตอเนื่อง และเปนแผนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 4.22 .75 84.40 มาก 

2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ 4.10 .74 82.00 มาก 

3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ

เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.44 .60 88.80 มาก 

                                           คาเฉล่ีย 4.26 .66 85.20 มาก 

ดานการดําเนนิการนิเทศ  

4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรูเรื่อง

การวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอ

ผลงาน) 4.02 .83 80.40 

 

มาก 

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร 

และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  4.41 .52 88.20 มาก 

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ  

ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัย 

ในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค 4.38 .53 87.60 มาก 
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ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียน 

มีความชัดเจน   4.11 .80 82.20 มาก 

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 

มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 4.07 .86 81.40 มาก 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัด

นิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน  

การประกวดแขงขัน 3.99 .92 79.80 มาก 

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถม

กรุงเทพ ดีท่ีสุด”  4.18 .78 83.60 มาก 

11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนา 

ของโรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัย 

ในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ 4.08 .83 81.60 มาก 

                                                 รวม 4.16 .72 83.20 มาก 

ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช  

12 การนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ

และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียน

การสอน 4.05 .75 81.00 มาก 

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู

ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 4.06 .80 81.20 มาก 

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 4.15 .75 83.00 มาก 

15 การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการ  

มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

และนักเรียนท่ีตนสอน 3.90 .98 78.00  มาก 
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ท่ี 
รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

16 ความสําเร็จของการนําความรู เรื่องการวิจัย 

ในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียน 3.76 .94 75.20 มาก 

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน 3.82 .82 76.40 มาก 

18 ความตอเนื่องสมํ่าเสมอของการทําวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 4.11 .78 82.20 มาก 

19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแกปญหา 

การเรียนการสอนได 4.46 .52 89.20 มาก 

20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 3.98 .85 79.60 มาก 

                                         รวม 4.03 .76 80.60 มาก 

                                  รวมท้ังสิ้น 4.11 .72 82.20 มาก 

หมายเหตุ  รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.7-1 หนา 225 – 227   

               จากตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการ

ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ท่ีมีตอ

กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557  โดยภาพรวม พบวา ครูมีความพึงพอใจในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20)  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวา 

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนพึงพอใจดานการวางแผน (คาเฉลี่ย 4.26  คิดเปนรอยละ 85.20) ดาน

การดําเนินงานนิเทศ (คาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20)  และดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการ

นําไปใช (คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60) 

               เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานผลท่ีไดรับ

จากการนิเทศและการนําไปใช ไดแก ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแกปญหาการเรียนการสอนได 

(คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20)  รองลงมาเปนดานการวางแผน ไดแก การสงเสริมและออกแบบให

โรงเรียนจัดการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80)   และ

ดานการดําเนินการนิเทศ ไดแกความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสารและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

(คาเฉลี่ย 4.41 คิดเปนรอยละ 88.20) 

                สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 5 รายการสุดทาย เปนดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและ

การนําไปใช 4 รายการ ไดแก ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพ่ือนครู

ในโรงเรียน (คาเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.20)  ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน 

(คาเฉลี่ย 3.82  คิดเปนรอยละ 76.40)   การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการมาประยุกตใชให
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เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนท่ีตนสอน (คาเฉลี่ย 3.90  คิดเปนรอยละ 78.00)  และผล

จากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (คาเฉลี่ย 3.98  คิดเปนรอยละ 

79.60)  และดานการดําเนินการนิเทศ ไดแก การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการ

แสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน (คาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนรอยละ 79.80) 

               ขอเสนอแนะ  ผูตอบขอมูลใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับ

การวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดดังนี้ 

                1.  การสรางนวัตกรรมควรดูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน จะชวยใหไดแนวทางการ

แกปญหาท่ีชัดเจน และตรงจุด 

                2.  สื่อการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึนใชสอนเพ่ือแกปญหา ตองเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับ

ของนักเรียน และตองหาประสิทธิภาพของสื่อ  

                3.  การทําวิจัยในชั้นเรียนควรเลือกใชวิธีการและใชสถิติใหเหมาะสม 

                4.  เพ่ือนครูควรนําแนวคิดในการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีไดทําแลว ไปปรับใชในการทําวิจัย

เรื่องใหมในจุดประสงคหรือตัวชี้วัดอ่ืนตอไป   

                5.  การขยายผลใหเพ่ือนครูในโรงเรียน ควรใชวิธีการจับคู หรือจับกลุมเล็ก 2-3 คน ชวยกัน

วางแผนการสอน สังเกตการสอน แกปญหาการสอน และใหขอเสนอแนะซ่ึงกันและกัน จะชวยใหเกิด

ความไววางใจและเห็นประโยชนของการทําวิจัยในชั้นเรียน              

                6.  ควรจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยทุกภาคเรียน เพ่ือใหท้ังผูฟงและผูนําเสนอนําความรู

และประสบการณท่ีไดไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ระยะท่ี 3  ผลการประเมินหลังดําเนินโครงการ  
               การประเมินหลังดําเนินการโครงการ  เปนการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) 

ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และการประเมินผลสําเร็จของโครงการซ่ึงเปนภาคขยายผลผลิตตาม

กรอบการประเมินแบบ CIPPIEST Model   ผูวิจัยไดใชวิธีการประเมินผลผลิตและประเมินผลสําเร็จของ

โครงการในดานการประเมินผลงานวิจัยของครู การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ

การประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของในการรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไดผลการประเมินดังนี้ 

               3.1 ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนผลการประเมินตาม

วัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่กําหนดไว 3 ขอ คือ เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู  

ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปแกปญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอน  และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน  จากการสังเกตการสอน

ของครูโดยผูวิจัยและศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน และการนําเสนอผลงานวิจัยของครู รวมท้ังการายงาน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
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                   3.1.1 ผลการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

                      จากผลการอบรมครูตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในป 2557 ปรากฏผลการ

ดําเนินงานเปนงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน

โรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน รวม 320 เรื่อง  ซ่ึงเปน

ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  และผลงานดังกลาวไดมีการคัดเลือกให

เปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  และผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                        หลังจากเสร็จสิ้นโครงการป 2557  ครูท่ีไดรับการพัฒนาดังกลาว ไดนําความรูไปใช

พัฒนาการเรียนการสอนควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ชวยใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาข้ึน  เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานดานการสงเสริม

การวิจัยในชั้นเรียน  ผูวิจัยไดทําการประเมินความรูความเขาใจและทักษะของครูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน 

โดยการวิเคราะหจากผลงานของครูทุกโรงเรียน (37 โรงเรียน) กลุมตัวอยางงานวิจัยท่ีนํามาวิเคราะห 

เปนผลงานของครูโรงเรียนละ 1 เรื่อง รวม 37 เรื่อง  ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตามเง่ือนไข 3 ขอ คือ 1) เปนผลงานท่ีครูนําเสนอในระหวางการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนตั้งแตปการศึกษา 2557 – 2559 และครูผูสอนสมัครใจสงให

วิเคราะห  2) เปนผลงานของครูท่ีโรงเรียนเสนอใหทําการวิเคราะห 3) เปนผลงานของครูท่ีศึกษานิเทศก

ประจําโรงเรียนเสนอใหทําการวิเคราะห (รายชื่อผลงาน 37 เรื่อง ระบุไวในภาคผนวก ข หนา 178 -181)  

                        เม่ือวิเคราะหผลงานท่ีไดท้ัง 37 เรื่องแลวพบวา เปนผลงานของครูแกนนําการวิจัย

ในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจํานวน 17 เรื่อง  และ

ผลงานของครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลจํานวน 20 เรื่อง  ผูวิจัยไดวิเคราะหและประเมินผลงานของครู

ท้ัง 37 เรื่อง โดยใชเกณฑการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีสรางข้ึน ซ่ึงประกอบดวยประเด็นการประเมิน  

7 ดาน แบงเปน 2 สวน  สวนท่ี 1 คือองคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 6 ดาน ไดแก 1) ชื่อเรื่องและ

บทนํา 2) เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 3) วิธีดําเนินการวิจัย  4) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห 

ขอมูล  5) ผลการวิจัยและการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 6) บรรณานุกรม  และสวนท่ี 2 คือ 

ดานท่ี 7) ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย  ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8   ผลการประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนํา 

                  การวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการ                

                  ขยายผล ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

                  ท่ีวิเคราะหจากผลงานครู  (n = 37)                                                       

ท่ี  รายการประเมิน X  SD รอยละ ความหมาย 

สวนท่ี 1  องคประกอบของงานวิจัยในช้ันเรียน      

1.  ชื่อเรื่อง และบทนํา 
 1.1  ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย 4.72 .60 94.40 มากท่ีสุด 

1.2  ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย 4.64 .67 92.80 มากท่ีสุด 
1.3  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      เกิดจากปญหาหรือสิ่งท่ีตองการแกไขในชั้นเรียน                4.29 .90 85.80 มาก 
1.4  การเสนอความสําคัญและความจําเปนของปญหา 
      มีความชัดเจน 4.21 .94 84..20 มาก 
1.5  วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง 
      และวิธีการ 4.67 .62 93.40 มากท่ีสุด 
1.6  วัตถุประสงคสามารถวัดและประเมินผลไดจริง  
      หรือเปนไปไดในการหาคําตอบ 4.48 .76 89.60 มาก 

รวม 4.50 .71 90.00 มากท่ีสุด 
2.  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.1  เอกสารมีความสัมพันธกับงานวิจัยอยางแทจริง  

      และเปนประโยชนตองานวิจัย 4.32 .78 86.40 มาก 
2.2  เอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของมีความทันสมัย 
      และเชื่อถือได 4.29 .81 85.80 มาก 

รวม 4.31 .78 86.20 มาก 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1  ประชากร /กลุมตัวอยาง มีการระบุอยางชัดเจน  

      และอธิบายวิธีการไดมาซ่ึงกลุมเปาหมาย 4.40 .76 88.00 มาก 
3.2  การเลือกใชเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสม  4.72 .56 94.40 มากท่ีสุด 
3.3  เครื่องมือสามารถวัดไดครบตามวัตถุประสงค     
      การวิจัย 4.64 .63 92.80 มากท่ีสุด 
3.4  นวัตกรรมท่ีใชแกปญหาสอดคลองกับปญหา 
      และมีกระบวนการสรางถูกตองตามหลักการ/ 
      ทฤษฎ ี 4.43 .68 88.60 มาก 
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ท่ี  รายการประเมิน X  SD รอยละ ความหมาย 

 3.5  เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพ  
      และเชื่อถือได 3.97 .92 79.40 มาก 

 รวม 4.43 .66 88.60 มาก 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 4.1  วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

      มีความชัดเจน 4.51 .76 90.20 มากท่ีสุด 
4.2  ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการตรวจสอบ 
      ความถูกตองของขอมูล 4.32 .78 86.40 มาก 
4.3  สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใชไดเหมาะสม 
      กับปญหาการวิจัย 4.35 .78 87.00 มาก 
4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง 4.29 .77 85.80 มาก 

รวม 4.37 .75 87.40 มาก 
5.  ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 5.1  ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงค  

      หรือครอบคลุมเรื่องท่ีทําการวิจัย 4.54 .73 90.80 มากท่ีสุด 
5.2  การสรุปมีสาระสําคัญท้ังหมด และเปนไปตาม 
      ขอเท็จจริงท่ีคนพบ 4.29 .81 85.80 มาก 
5.3  การอภิปรายมีความครอบคลุมและมีหลักเกณฑ 
      หรือเหตุผลท่ีเชื่อถือได 4.13 .85 82.60 มาก 

 5.4  ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรม สามารถนําไปใช 
      ไดจริง ท้ังในเรื่องการนําผลการวิจัยไปใช  
      และการทําวิจัยในครั้งตอไป 4.24 .83 84.80 มาก 

รวม 4.30 .77 86.00 มาก 
6. บรรณานุกรม 
 6.1  บรรณานุกรมเขียนไดถูกตองตามระเบียบ 

      การเขียน    4.37 .79 87.40 มาก 
6.2  รายการเอกสารในบรรณานุกรมครบถวน 
      ตามท่ีอางอิงในเนื้อหาการวิจัย 4.27 .83 85.40 มาก 

รวม 4.32 .78 86.40 มาก 
สวนท่ี 2  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย 
7.  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 7.1  งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง 4.86 .34 97.20 มากท่ีสุด 
 7.2  งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู  

      และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน 4.83 .37 96.60 มากท่ีสุด 
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ท่ี  รายการประเมิน X  SD รอยละ ความหมาย 

 
7.3  งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  
      และของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  4.64 .63 92.60 มากท่ีสุด 

 7.4  งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอ่ืน  
      เชน การนําเสนอผลงาน/เผยแพร การประกวด 
      ผลงาน 4.56 .68 91.20 มากท่ีสุด 

 7.5  งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทุน 4.32 .81 86.40 มาก 
รวม 4.64 .52 92.80 มากท่ีสุด 

รวมท้ังส้ิน 4.44 .68 88.80 มาก 

หมายเหตุ  รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.8-1 หนา 228 – 230               

                    จากตาราง 4.8  ผลการประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน

ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  

ท่ีวิเคราะหจากผลงานครูท้ัง 37 เรื่อง โดยมีประเด็นการประเมิน 7 ดาน  ประกอบดวย 2 สวน สวนท่ี 1 

คือ องคประกอบของงานวิจัยท่ีแสดงถึงความรูความเขาใจและทักษะของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน    

6 ดาน  ไดแก 1) ชื่อเรื่องและบทนํา 2) เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 3) วิธี ดําเนินการวิจัย  4) การเก็บ

รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  5) ผลการวิจัยและการสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ   

6) บรรณานุกรม  และสวนท่ี 2 คือดานท่ี 7) ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย   ผลการประเมินท้ัง 2 สวน 

พบวาโดยภาพรวมครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  

4.44 คิดเปนรอยละ 88.80)  ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.97 – 4.86 

คิดเปนรอยละ 79.40 - 97.20)                

                   เม่ือพิจารณาแตละรายการในสวนท่ี 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 6 ดาน ท่ีมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด พบวามี 4 ดานคือ   

                   ดานชื่อเรื่องและบทนํา มีรายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 3 รายการ ไดแก ชื่อเรื่อง

สอดคลองกับปญหาการวิจัย (คาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40)  วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อ

เรื่องและวิธีการ (คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40)  และชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย 

(คาเฉลี่ย 4.64  คิดเปนรอยละ 92.80)   
                   ดานวิธีดําเนินการวิจัย มีรายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 2 รายการ ไดแกการเลือก 

ใชเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40)  และเครื่องมือสามารถวัดไดครบ

ตามวัตถุประสงคการวิจัย (คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80)    

                  ดานการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล รายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 1 รายการ 

ไดแก วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20)  
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                    ดานผลการวิจัยและการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุด 1 รายการ ไดแก 1  ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่องท่ีทําการวิจัย 

(คาเฉลี่ย 4.54  คิดเปนรอยละ 90.80)                 

                    ผลการประเมินในสวนท่ี 2 ดานประโยชนและคุณคาของงานวิจัยพบวา มีรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 4 รายการ ไดแก งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง (คาเฉลี่ย 

4.86 คิดเปนรอยละ 97.20)  งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน 

(คาเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.60)  งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (คาเฉลี่ย 4.64  คิดเปนรอยละ 92.60)  และงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอ่ืน 

เชน การนําเสนอผลงาน/เผยแพร การประกวดผลงาน (คาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20)                  

          สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เปนดานการดําเนินการวิจัย ไดแก เครื่องมือวิจัยไดรับ

การตรวจสอบคุณภาพและเชื่อถือได (คาเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.40) 

                  3.1.2  ผลการพัฒนาผูเรียน   ศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการ

พัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย และผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม   

                      3.1.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พิจารณาจากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  และมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ในปการศึกษาท่ีดําเนินโครงการ และปหลังเสร็จสิ้นโครงการ (ปการศึกษา 2557 – 2559) ปรากฏผล  

ดังตารางท่ี 4.9 และ 4.10  
 

ตารางท่ี 4.9   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
                 ปท่ี 6  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557- 2559 

                   จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู (n = 37 โรงเรยีน)                   

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉล่ีย   

ปการศึกษา 

2557 

ปการศึกษา 

2558 

ปการศึกษา 

2559 

ภาษาไทย 48.85 55.97 59.10 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.87 54.60 52.19 

ภาษาอังกฤษ 43.20 50.90 42.70 

คณิตศาสตร 46.76 54.22 49.97 

วิทยาศาสตร 47.00 48.19 45.93 

รวม 48.53 52.78 49.98 

รวมระดับสังกัด 40.74 43.19 41.42 

รวมระดับประเทศ 42.35 44.98 43.19 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดของขอมูลผลการทดสอบระบุไวในภาคผนวก ฉ  หนา 240 - 241 
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                    จากตารางท่ี 4.9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557  ถึงปการศึกษา 2559  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 48.57, 

52.78  และ 49.98 ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัดและระดับประเทศพบวา

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสูงกวา

ท้ัง 3 ป 

                      เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา ปการศึกษา 2558 ทุกกลุม

สาระการเรียนรูมีคะแนนพัฒนาข้ึน  สวนปการศึกษา 2559  มีเพียงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกลุม

เดียวท่ีมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาข้ึน   

 

ตารางท่ี  4.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

                   ปท่ี 3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557- 2559        

                   จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู (n = 5 โรงเรียน) 

  

                        จากตาราง 4.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557  ถึงปการศึกษา 2559  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 

34.11, 37.08 และ 37.80 ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัดและระดับประเทศ 

พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ต่ํากวาท้ัง 3 ป 

กลุมสาระการเรียนรู 

คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา  

2557 

ปการศึกษา  

2558 

ปการศึกษา  

2559 

ภาษาไทย 34.47 42.28 45.94 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.19 44.92 48.75 

ภาษาอังกฤษ 26.10 30.94 31.44 

คณิตศาสตร 27.74 31.15 28.45 

วิทยาศาสตร 37.03 36.12 34.42 

รวม  34.11 37.08 37.80 

รวมระดับสังกัด 35.56 37.95 38.44 

รวมระดับประเทศ 35.54 37.91 38.29 
 

หมายเหตุ  รายละเอียดของขอมูลผลการทดสอบระบุไวในภาคผนวก ฉ  หนา 242 
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                         เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาข้ึนทุกป  สวนปการศึกษา 2559  มีเพียงกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุมเดียวท่ีมีคะแนนพัฒนาข้ึน    

                      3.1.2.2  ผลการพัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย   

                            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเปนอยางดีเสมอมา ครูไดใชหลักสูตรปฐมวัย   

ปพุทธศักราช 2546 ในการจัดประสบการณการเรียนรู  และใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา 

การจัดการเรียนรู  เด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเปนองครวมทุกดาน และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

                           จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาปการศึกษา 

2559 และปการศึกษา 2560  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2560ค : 32 ; 2561 : 31 ) มีผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

ซ่ึงสอดคลองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

สมวัย  มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดาน

สังคมสมวัย  และมาตรฐาน ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย   

                           จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา พบวาผลการ

พัฒนาความพรอมของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม สรุปไดดังนี้ 

                           1)  เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย มีพัฒนาการในระดับดีมากทุกดานคือ 

ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา มีความราเริง ยิ้มแยม แจมใส เคลื่อนไหว

ไดคลองแคลว และมีทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัย 
                            2)  มีสุขนิสัยท่ีดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค เรื่องการไหว การทําความเคารพ 
การทักทาย การกราบพระ แสดงความเคารพไดถูกตองสวยงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจดีงาม      
มีจิตสาธารณะ มีวินัยและความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรียนและ
ของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  
                            3)  มีทักษะการใชชีวิตพ้ืนฐาน ชวยเหลือตนเองไดตามวัย  กลาแสดงออก และ
เขากับสังคมไดสมวัย  

                            4)  มีความสนใจใฝรูสิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัว  มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน สามารถ

คิดแกปญหาตาง ๆ ได  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีผลงานกิจกรรมศิลปะ Art land ท่ีโดดเดน 

สรางสรรคผลงานไดหลากหลาย ท้ังผลงานจากกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน  และมีหนังสือทํามือท่ี

หลากหลายรูปแบบ 
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                        ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูจัด

ประสบการณสงเสริมการเรียนรูเพ่ือใหเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ  โดยการบูรณาการการเรียนรูผานการ

เลนและการจัดหนวยการเรียนรูตามกิจกรรมหลัก  รวมท้ังการสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและ

ครอบครัว ทําใหเด็กทุกคนมีความพรอมท่ีจะศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานตอไป 

                      3.1.2.3  ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม 

                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา

สําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู 

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนของความบกพรองแตละประเภทและบุคคล จึงมีนโยบายให

โรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนรวม  นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงไดรับการดูแลจากครูในการปฏิบัติงาน

เรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                           จากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2558 - 2559  ท่ีไดสรุป

รายงานไว (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2559 : 8 ; 2560ก : 11) เม่ือได

สังเคราะหภาพรวมของการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม ตามมาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2555  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แลวพบวา นักเรียนพิการเรียนรวม ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา บกพรอง

ทางการเรียนรู (Learning Disabilities : LD) และออทิสติก  มีความรูความสามารถตามมาตรฐาน ท่ี 1 

(ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ) ตัวบงชี้ท่ี 1 คือผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามท่ี

กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) กลาวคือ 

นักเรียนมีความรูความสามารถและบรรลุวัตถุประสงคในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและมีทักษะ

ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไวในแผน มีผลการพัฒนาตามแผนเปนไปตามเปาหมาย ท่ีวางไว 

นักเรียนมีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนในทุก ๆ ทักษะ ไดแก ทักษะกลามเนื้อ

มัดเล็กมัดใหญ ทักษะการชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ตลอดจน

ทักษะทางวิชาการ รวมท้ังมีผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  

                         ท้ังนี้เนื่องจากครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ มีสวนรวมในการพัฒนาการ 

จัดการเรียนรูใหแกนักเรียนตั้งแตเริ่มประเมินศักยภาพนักเรียนเพ่ือวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล วางแผน 

การจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน โดยใหผูปกครองและโรงเรียนมีสวนรวมในการ

วางแผน  จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีท่ีหลากหลายและแตกตางไปจากการสอนนักเรียนปกติ  

มีการปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความพิเศษแตละคน ใชอุปกรณการสอนและวิธีการประเมินผล  

ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษา (IEP)  และความสามารถของแตละบุคคลสงเสริมให

นักเรียนแสวงหาความรูและเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย ท่ีสามารถนําความรูไป
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ใชประโยชนได และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ตามมาตรฐาน

ดานการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดท่ี 8 (ครูใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล) จึงทํา

ใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษพัฒนาไดอยางเต็มตามศักยภาพ                               

                    ดังนั้น ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จึงไดผลการประเมินเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบ

ผลสําเร็จทุกขอคือ ครูมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน  สามารถแกปญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัย หรือใชนวัตกรรมท่ีเกิดจาการวิจัยชั้นเรียนในการจัดการ

เรียนการสอน ดังกลาว จนมีผลงานวิจัยปรากฏ รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มีการพัฒนาสูงข้ึน  

               3.2  ผลการประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนผลการประเมินเก่ียวกับ 

การมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

ระดับความรูความเขาใจ สภาพการดําเนินงานตามโครงการท่ีเกิดกับผูเก่ียวของ คุณภาพโครงการ       

ในประเด็นการพัฒนาและการรวมกิจกรรมของผูเก่ียวของ และคุณภาพนักเรียนและครูท่ีเพ่ิมเติมจาก

วัตถุประสงคของโครงการ ในการนี้ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของโดยใชแบบสอบถาม 

หลังจากท่ีโรงเรียนไดมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงป 2560  โดยประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครูแกนนํา

การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และครูผูสอนท่ีไดรับการ

ขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และประเมิน

ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน (ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน) ของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมีตอการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนา

งานระหวาง ป 2557- 2560  ปรากฏผลการประเมินดังนี้ 

                   3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงไดแกผูบริหารสถานศึกษา  

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และครูผูสอน

ท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในป 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ (ปการศึกษา 2558)  มีผลความพึงพอใจในดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการ

จัดการเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ ปรากฏขอมูลดังตารางท่ี 4.11 
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 ตารางท่ี 4.11    ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ 

                     ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการ 

                     วิจัยในชั้นเรยีน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 
                     ( n = 323) 
 

ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

  ดานท่ี 1 การเรียนรูของนักเรียน  

1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย 

 ในชั้นเรียนของครู 4.40 

 

.67 88.00 มาก 

2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดให 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.50 

 

    .55 90.00 มากท่ีสุด 

3  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ   

 วิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน 4.13 

 

    .84 82.60 มาก 

4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ 

 วิจัยในชั้นเรียนของครู 4.25 

 

.76 85.00 มาก 

5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจากการจัด  

 กิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 4.53 .55 90.60 มากท่ีสุด 

                                      รวม 4.36 .67 87.20 มาก 

ดานท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  

6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.65 

 

    .47 93.00 มากท่ีสุด 

7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนของครูเกิดจากปญหาหรือความตองการ  

 ของนักเรียน 4.46 

 

 

    .61 89.20 มาก 

8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมท่ีจะจัดการเรียน 

 การสอนใหแกนักเรียน 4.52 

 

.50 90.40 มากท่ีสุด 

9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได 4.63 

 

.48 92.60 มากท่ีสุด 

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรมมีความเหมาะสม 

 กับนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของครู 4.33 

 

    .65 86.60 มาก 
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ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

11 ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีทําใหนักเรียน 

เกิดการเรียนรูเพ่ิมข้ึนหรือมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 4.46 

 

    .65 89.20 มาก 

12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียน 

 กับครูมีความเปนมิตรท่ีดี 4.38 

 

.56 87.60 มาก 

13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน 4.42 .75 88.40 มาก 

14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 4.57 

 

.57 91.40 มากท่ีสุด 

15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน 4.24 .81 84.80 มาก 

รวม 4.47 .61 89.40  มาก 

 ดานท่ี 3 การบริหารจัดการ                                           

16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.64 

 

    .47 92.80 มากท่ีสุด 

17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4.52 

 

    .54 90.40 มากท่ีสุด 

18  การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับการพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียน   4.56 

 

 

.50 91.20 มากท่ีสุด 

19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร  

 ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  4.30 

 

 

    .75 86.00 มาก 

20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 4.67 

 

 

    .46 93.40 มากท่ีสุด 

                                                รวม 4.54 .54 90.80 มากท่ีสุด 

                                          รวมท้ังสิ้น 4.46 .61 89.20 มาก 

หมายเหตุ   รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.11-1  หนา 231 - 233                  

                    จากตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย     

ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558  โดยภาพรวมพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20)                
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เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูทุกกลุมพึงพอใจ

ดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.54  คิดเปนรอยละ 90.80)  ดานการจัดการเรียนการสอนของครู 

(คาเฉลี่ย 4.47  คิดเปนรอยละ 89.40)  และดานการเรียนรูของนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.36  คิดเปนรอยละ 

87.20) 
                    เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละรายการพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการ

บริหารจัดการ ไดแกการมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40)  รองลงมาเปนดานการจัดการเรียน  

การสอนของครู ไดแก ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 

4.65 คิดเปนรอยละ 93.00)   และดานบริหารจัดการ ไดแก การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม     

การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80)    

                     สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 รายการสุดทาย เปนดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแก 

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน (คาเฉลี่ย 

4.13  คิดเปนรอยละ 82.60)  ดานการจัดการเรียนการสอนของครู ไดแกครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรู

ใหแกนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.24  คิดเปนรอยละ 84.80)  และดานการบริหารจัดการ ไดแกการใหโอกาสครูได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

(คาเฉลี่ย 4.30  คิดเปนรอยละ 86.00) 

                  3.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูแทนชุมชน   

                        การประเมินดานผลกระทบของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ไดมีการศึกษา

ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 - 2560  

ใหเกิดความกาวหนา  มีผลการประเมินดังตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12       ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา              

                        ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

                        ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 -2560  ( n = 35 )   
       

 

 

ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 

1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดเหมาะสม 

กับบริบทหรือสภาพของโรงเรียน 4.17 .61 83.40 มาก 
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ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัด  

การเรียนรูอยางตอเนื่องทันสมัยทันเหตุการณ 4.11 .63 82.20 มาก 

3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนนําผลงาน 

มาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 3.88 .75 77.60 มาก 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะ

วิชาการ เพ่ือสงเสริมความสามารถและความถนัด

ของนักเรียน   4.11 .75 82.20 มาก 

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชนมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา   4.09 .85 81.80 มาก 

6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูแทนชุมชน  

เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.20 .63 84.00 มาก 

7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนา 

ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

4.34 .48 86.80 มาก 

                                                         รวม 4.13 .62 82.60 มาก 

ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในช้ันเรียน 

8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย 4.31 .63 86.20 มาก 

9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีหลากหลาย แปลกใหมและทันสมัย 4.25 .65 85.00 มาก 

10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน 

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 4.11 .63 82.20 มาก 

11 ครูในโรงเรียนท่ีมีการปรับปรุงวิธีการสอน 

มีจํานวนมากข้ึน 3.97 .74 79.40 มาก 

12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ของครูสามารถแกปญหาการเรียนการสอนได 4.20 .67 84.00 มาก 

13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดีจนมี

ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน 4.25 .56 85.00 มาก 
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หมายเหตุ   รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.12-1  หนา 234 - 235 

                     จากตาราง 4.12 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีนําผลจากการ

นิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 - 2560  โดยภาพรวมพบวา ผูแทนชุมชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ 82.80)    

                   เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวาผูแทนชุมชนมีความพึงพอใจ

ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน (รวม 4.16 คิดเปนรอยละ 83.29)  

และดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน (รวม 4.13 คิดเปนรอยละ 82.73) 

                   เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการพัฒนากระบวนการ 

ดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม  

(คาเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.94)  รองลงมาเปนดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคู

กับการวิจัยในชั้นเรียน ไดแก โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ 

อยางหลากหลาย (คาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.38)    

                         สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2 รายการสุดทาย เปนดานการพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนนําผลงานมาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญ

ตาง ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.88  คิดเปนรอยละ 77.60) และผลจากการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนของครูชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (คาเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.40)   

                  ขอเสนอแนะ  ผูแทนชุมชนมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

สรุปไดดังนี้ 

                   1. โรงเรียนควรมีการประสานหรือเชิญผูปกครอง หรือผูเก่ียวของในชุมชนเขามารวม

กิจกรรมและมีสวนรวมในการชวยเหลือโรงเรียนใหมากข้ึน 

                    2. โรงเรียนควรฝกใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยการปฏิบัติจริงใหมากข้ึน เพ่ือจะไดมีทักษะ

ในการทํางานชวยผูปกครองได  

                   3. นักเรียนบางสวนยังมีคะแนนสอบไมถึงเกณฑท่ีตั้งไว ครูควรจัดการเรียนการสอนให

นักเรียน เกิดความรูความเขาใจบทเรียน โดยใชกิจกรรมหลาย ๆ แบบ จะชวยใหนักเรียนมีคะแนนดีข้ึน 

                   4. การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูควรจัดทําอยาง

สมํ่าเสมอจะชวยแกปญหาการเรียนของนักเรียนได   

ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ครูชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3.97 .78 79.40 มาก 

รวม 4.16 .62 83.20 มาก 

                                                    รวมท้ังสิ้น  4.14 .62 82.80 มาก 
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     3.3  ผลการประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เปนผลการประเมิน

เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ  ประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู และประสิทธิภาพ

ดานการดําเนินงานท่ีคุมคาและสรางสรรค รวมท้ังความพึงพอใจของผูเก่ียวของ   

                   3.3.1 ผลการบริหารจัดการโครงการ เปนผลจากการประเมินการบริหารจัดการและ

ดําเนินงานโครงการของผูวิจัยและคณะทํางาน รวมท้ังกลุมเปาหมายในการวิจัย ในระยะท่ี 1 กอนเริ่ม

ดําเนินโครงการ  ไดผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทและปจจัยนําเขาท่ีสงผลตอการบริหาร

จัดการหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการไดดี  และการประเมินระยะท่ี 2 ระหวางดําเนินโครงการ  

ตั้งแตการเตรียมโครงการ  การดําเนินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อน

วิจัยในโรงเรียน รวมท้ังการนิเทศกํากับติดตาม และการนําเสนอผลงาน รวมกิจกรรมท่ีดําเนินการ

ท้ังหมด  5 กิจกรรม ทําใหงานบรรลุเปาหมายไดทุกกิจกรรม 

          3.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู เปนผลการประเมิน 

ท่ีปรากฏในระยะท่ี 2 ระหวางดําเนินโครงการ จากการท่ีครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อน 

วิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ไดนําความรูท่ีไดรับจากโครงการไปใชในการแกปญหา

หรือการพัฒนาการเรียนการสอน จนเกิดผลงานวิจัยหรือวัตกรรม รวมท้ังไดเรียนรูจากประสบการณของ

ตนเอง สามารถนําไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

สูงข้ึนเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

          3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการดําเนนิงานท่ีคุมคาและสรางสรรค        

เม่ือพิจารณาจากงบประมาณโครงการท่ีใชจํานวน 70,000 บาท ซ่ึงผานการพิจารณาของคณะกรรมการ    

ท่ีจัดสรรงบประมาณ  การไดรับอนุมัติเงินงบประมาณและตรวจสอบการนําไปใชตลอดโครงการ พบวาไมมี

ปญหาในการเบิกจาย และใชจายทุกรายการ  เม่ือพิจารณาโดยเฉลี่ยรายบุคคลของผูไดรับผลประโยชน 

ไดแก ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการ

ขยายผลและมีผลงานวิจัย จํานวน 320 คน คิดเปนคาใชจายโดยเฉลี่ยคนละ 220 บาทโดยประมาณ 

(218.75 บาท)  ผูรับผิดชอบโครงการสามารถบริหารจัดการโดยใชวิธีบูรณาการกับโครงการอ่ืน ซ่ึงชวย

ใหครูไดรับการพัฒนาจนมีทักษะมากข้ึน   

                   3.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก      

ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

                        ในป 2560 หลังจากโรงเรียนดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนควบคูกับการทําวิจัย

ในชั้นเรียน  ผูวิจัยไดสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนํา

การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนการขับเคลื่อนวิจัยโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 

ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  จากบุคลากร 195 คน และไดรับขอมูลคืน 161 คน มีผลการ

ประเมินดังตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13        ความพึงพอใจของครแูกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัย 

                        ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

                        ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัย 

                        ในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560  (n = 161)   

ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 

ดานการวางแผน  
1 การวางแผนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาครูมีความ

ตอเนื่อง และเปนแผนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง   4.27 .71 85.40 มาก 
2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ 4.13 .69 82.60 มาก 
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ

เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
ท่ีไดปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบัน 4.49 .50 89.80 มาก 

รวม 4.30 .59 86.00 มาก 
ดานการดําเนนิการนิเทศ  
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู  

เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ 
นําเสนอผลงาน) 4.14 .79 82.80 มาก 

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสารและแนวทาง 
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  4.41 .53 88.20 มาก 

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ  
ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัย 
ในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค 4.45 .49 89.00 มาก 

7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียน 
มีความชัดเจน  มีความชัดเจน   4.19 .73 83.80 มาก 

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 
มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 4.19 .72 83.80 มาก 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน 
การประกวดแขงขัน 4.06 .82 81.20 มาก 

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถม
กรุงเทพ ดีท่ีสุด”  4.18 .78 83.60 มาก 
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ท่ี รายการ µ σ รอยละ ความหมาย 
11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของ

โรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนให
สาธารณชนรับทราบ 4.09 .77 82.40 มาก 

 รวม 4.21 .67 84.39 มาก 
ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช  
12 การนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ 

และการนําเสนองาน มาใช 
ในการจัดการเรียนการสอน 4.21 .72 84.20 มาก 

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 4.16 .78 83.20 มาก 

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 4.18 .71 83.60 มาก 

15 การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการ  
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และนักเรียนท่ีตนสอน 4.20 .69 84.00 มาก 

16 ความสําเร็จของการนําความรู เรื่องการวิจัยในชั้น
เรียน ขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียน 4.12 .79 82.40 มาก 

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน 4.43 .49 88.60 มาก 
18 ความตอเนื่องสมํ่าเสมอของการทําวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 4.18 .74 83.60 
 

มาก 
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแกปญหา 

การเรียนการสอนได 4.47 .50 89.40 
 

มาก 
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
4.08 .74 81.60      มาก 

 

 รวม 4.23 .65 84.60 มาก 
รวมท้ังสิ้น 4.23 .65 84.60 มาก 

หมายเหตุ   รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ  ตารางท่ี 4.13-1  หนา 236 - 238 
               

                    จากตาราง 4.13 ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อน 

วิจัยในโรงเรียนท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2560 โดยภาพรวมพบวาครูมีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23 คิดเปน 

รอยละ 84.60)   
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                    เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวา ครูพึงพอใจดานการวางแผน 

(คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00)  ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช  (คาเฉลี่ย 4.23  

คิดเปนรอยละ 84.60)  และดานการดําเนินงานนิเทศ (คาเฉลี่ย 4.21  คิดเปนรอยละ 84.39)    

                    เม่ือพิจารณาความพึงพอใจแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการ

วางแผน ไดแก การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้น

เรียนท่ีไดปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบัน (คาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80)  รองลงมาเปนดานผลท่ีไดรับ

จากการนิเทศและการนําไปใช ไดแก ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแกปญหาการเรียนการสอนได 

(คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40)  และดานการดําเนินการนิเทศ ไดแก กระบวนการนิเทศ/เทคนิค

การนิเทศ ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัย ในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค (คาเฉลี่ย 4.45   

คิดเปนรอยละ 89.00)   

                    สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 รายการสุดทาย  เปนดานการดําเนินการนิเทศ       

2 รายการ ไดแก การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวด

แขงขัน (คาเฉลี่ย 4.06  คิดเปนรอยละ 81.20)  การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน 

เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ (คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 82.40)  และดาน

ผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช 1 รายการ ไดแก ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (คาเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.60)  

                   ขอเสนอแนะ  ผูตอบขอมูลใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับ

การวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดดังนี้ 

                   1. การจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในชั้นเรียน ยอมพบปญหาท่ีเปนภาพรวมและ

ปญหาเฉพาะนักเรียนบางคน  ครูควรหาสาเหตุเพ่ือวางแผนแกปญหาใหตรงจุด และทําวิจัยในชั้นเรียน

ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน  

                   2. ผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูท่ีทําไว ควรเผยแพรและขยายผลแกเพ่ือนครูในโรงเรียน

ตนเองและโรงเรียนอ่ืน  จะชวยใหเพ่ือนเห็นตัวอยางและเปนแนวทางนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับนักเรียน

ของตน                     

                   3. ครูควรศึกษาผลงานวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมท่ีมีผูจัดทําไว แลวนํามาประยุกต 

ใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน            

                   4. ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนควรขยายความรูแกเพ่ือนครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน

อยางท่ัวถึง โดยสรางเครือขายในโรงเรียนใหเพ่ิมข้ึนมากกวาท่ีเปนอยู และมีการนิเทศติดตามกันอยาง

ตอเนื่อง ท้ังจากบุคลากรในโรงเรียน (นิเทศภายใน) และจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                   5. การจัดเวทีวิชาการนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งท่ีดีมาก เปนกิจกรรมท่ีกระตุนให

ครูสนใจนําความรูและแนวคิดท่ีไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนไดจริงจึงควรจัดกิจกรรมแบบนี้ตอเนื่องทุกป 
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                    การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จึงจัดเปนการประเมินท่ีตอบสนอง 

และครอบคลุมความตองการจําเปนของโรงเรียนภายในเขตพ้ืนท่ี ท้ังดานการบริหารจัดการและการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โดยใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา 

              3.4 ผลการประเมินดานความย่ังยืน (Sustainability Evaluation) เปนผลการประเมิน

ท่ีไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลงานของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย

ในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน ซ่ึงนําความรูท่ีไดรับดังกลาวมาใชในการพัฒนา

งานอยางตอเนื่อง รวมท้ังประยุกตองคความรูท่ีไดจากการศึกษาไปสูงานอ่ืน ๆ และมีการทํางานเปนทีมดังนี้  

                   3.4.1 ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน ครูผูนําการ

ขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน ท่ีดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดังตัวอยาง เชน ในวันท่ี 27 – 28  สิงหาคม 2558  ผูวิจัยไดจัดการประชุมติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานของโรงเรียน ในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน และทบทวนความรูให

ครูเรื่องการใช Growth Mindset (คนท่ีมีกรอบความคิดแบบเติบโต) ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

การประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนรวมนําเสนอผลงานวิจัย 14 เรื่อง (ชื่อผลงานระบุไวในภาคผนวก ข หนา 

175-176)  เปนงานวิจัยท่ีนําแนวคิดหลักการของ Growth Mindset  มาพัฒนาตอยอดกับการทําวิจัย

ในชั้นเรียน โดยทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนของตนเอง  วันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2557    

มีการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจและทักษะดานการวิจัย

ในชั้นเรียนของครู ดังรายละเอียดในบทท่ี 2 หนา 43 - 44     

          3.4.2 ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังระบบ 

ตัวอยาง เชน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  ไดมีการสงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน แลวสงผลงาน 

เขาประกวดภายในโรงเรียนเปนประจําทุกป ตั้งแตป 2557 ท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนาเรื่องการทําวิจัย

ในชั้นเรียน เชน เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560  มีการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียน

การสอน รับความรูและขอแนะนําจากวิทยากรท่ีฟงการนําเสนอผลงาน สําหรับในป 2561 โรงเรียน    

ไดจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอนเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2561 โดยเชิญ

ผูวิจัยและบุคลากรจากหนวยงานภายนอกมาเปนกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเปน

ผูใหความรูเสริมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยของครูแตละคน รวมท้ังตัดสินมอบรางวัล  การประชุมครั้งนี้มีครู

ทุกกลุมสาระการเรียนรูสงผลงานเขาประกวด  ซ่ึงผลงานนั้นไดมีการคัดกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ 

ของโรงเรียนมาแลวระดับหนึ่ง  ไดผลงานของครูเพ่ือนําเสนอในวันประชุม จํานวน 8 เรื่อง (รายชื่อครู

และผลงานระบุไวในภาคผนวก ข หนา 177)  สวนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ไดมีการอบรมเพ่ือพัฒนา 

การทําวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยประเภทอ่ืน ๆ และนวัตกรรมการเรียนการสอนตามความตองการของคร ู
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อยางตอเนื่องทุกป นอกจากนี้ยังพบผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียน

ตาง ๆ ในโอกาสท่ีมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจําป และพบวาทุกโรงเรียนมีผลงาน 

วิจัยในชั้นเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมาแสดงเปนหลักฐานในการประเมิน ซ่ึงเปนรองรอย

หลักฐานท่ีเชื่อถือได 

                ผลการประเมินท่ีปรากฏท้ังการประเมินผลการดําเนินงานของกลุมครูแกนนําการวิจัยใน 

ชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน รวมท้ังผล

การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังระบบ เปนผลท่ีแสดงถึงความยั่งยืนของการ

พัฒนางานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนไดเปนอยางดี 

               3.5 ผลการประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) เปนการ

ประเมินผลเก่ียวกับการนําโครงการท่ีประสบผลไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในท่ีอ่ืน ๆ ไดแก การเปน     

ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน การปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการ

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหม การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนโดยการนํา

ความรูไปใชใหเปนประโยชนกับบุคคลอ่ืน และการปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก ไดผลการ

ประเมินการถายโยงความรูของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย

ในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน ดังตาราง 4.14 
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ตารางท่ี 4.14   จํานวนครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครู 

                    ผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอ                      

                    ดานการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จําแนกตามกิจกรรมและกลุมบุคคล ( n=320) 

กิจกรรมการถายโยงความรู 

ครูแกนนําการ
วิจัยในชั้นเรียน  

( 37 คน) 

ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัย   

ในโรงเรียน (158) 

ครูผูสอนท่ีไดรับ
การขยายผล 
(125 คน) 

รวม 
(320 คน) 

คน  รอยละ คน  รอยละ คน  รอยละ คน รอยละ 

1. การเปนทีป่รึกษา  
   เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
   วิจัยในชัน้เรียน 

37 100 158 100 75 60.00 270 84.38 

2. การปรับปรุงหรือพัฒนา 
   งานวิจยัและนําความรู  
   ไปใชในการทําวิจยั 
   ในชั้นเรียนเร่ืองใหม 

35 94.59 150 94.93 110 88.00 295 92.19 

3. การขยายผลหรือ      
   ตอยอดแนวคิดโดยการ 
   นําความรูไปใชใหเปน 
   ประโยชนกับบุคคลอ่ืน 

30 81.08 150 94.93 98 78.40 248 77.50 

4. การปรับความรู 
   ใหเหมาะสมกับองคกร 
   ภายนอก 

30 81.08 125 79.11 90 72.00 245 76.56 

 

                    จากตารางท่ี 4.14 โดยภาพรวมพบวาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อน 

วิจัยในโรงเรียน  และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอโดยการปรับปรุง

หรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหมมากท่ีสุด จํานวน 295 คน คิดเปน

รอยละ 92.19  รองลงมาคือการเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน  จํานวน 270 คน     

คิดเปนรอยละ 84.38   การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดโดยการนําความรูไปใชใหเปนประโยชนกับบุคคลอ่ืน 

จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 77.50 และการปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอกจํานวน 245 คน 

คิดเปนรอยละ 76.56 

                   เม่ือพิจารณาแยกตามกลุมบุคคลพบวา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 37 คน

และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 158 คน มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอ โดย

การเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนจํานวนมากท่ีสุด รอยละ 100 เทากัน  รองลงมา

คือครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนมีการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการทําวิจัยใน 

ชั้นเรียนเรื่องใหมจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 94.59  สวนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 

158 คน  มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอโดยการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไป
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ใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหม และมีการขยายผลหรือตอยอดแนวคิด โดยการนําความรูไปใชให

เปนประโยชนกับบุคคลอ่ืน คิดเปนรอยละ 94.93 เทากัน  สวนครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลจํานวน 125 คน  

มีการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหมมากท่ีสุด จํานวน

110 คน คิดเปนรอยละ 88.00 รองลงมาเปนการขยายผลหรือตอยอดแนวคิดโดยการนําความรูไปใชให

เปนประโยชนกับบุคคลอ่ืน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 78.40 

                   ขอเสนอแนะ  ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และ

ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  มีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมท่ีปฏิบัติ สรุปไดดังนี้ 

                   1. การทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาชวยใหตนเองมีความแมนยําในเรื่องวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน 

เพราะตองเตรียมการและทําความเขาใจอยางลึกซ้ึง กอนท่ีจะถายทอดใหกับผูอ่ืนหรือชวยผูอ่ืนแกปญหา             

                   2. ยังไมสามารถเปนท่ีปรึกษาใหกับผูอ่ืนได เนื่องจากเปนครูท่ีไดรับการขยายผลยังไม

ชํานาญในการทําวิจัยในชั้นเรียน แตไดนําความรูมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือแกปญหานักเรียนที่ไม

สนใจเรียน ทําใหสนใจเรียนมากข้ึนได 

                   3. นําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาตนเอง โดยการขยายกลุมท่ีตองการศึกษา

ไปยังนักเรียนหองอ่ืน ๆ และทําการแกปญหาเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความเขาใจและทําวิจัยในชัน้เรียน

ไดจํานวนมากข้ึน 

                   4. ไดนําแนวคิดท่ีไดรับจากการอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และประสบการณจากท่ี

ไดชมการนําเสนอผลงานวิจัย ไปทดลองใชแกปญหาในชั้นเรียนที่ตนเองสอน สามารถแกปญหาได

บางเรื่องตองกลับมาทบทวนและปรับวิธีการใหม ปรับสื่อใหม ปรับกิจกรรมใหม จึงไดผลดีข้ึน 

                   5. ในการขยายผลความรูความเขาใจเรื่องวิจัยในชั้นเรียน ไดนําชุดฝกการทําวิจัยและแนวคิด

ไปถายทอดใหครูในโรงเรียนท่ีสนใจ ไดรับการตอบรับดีมาก 

                   6. การขยายผลเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนใหกับเพ่ือนครู ตองใชทักษะในการเชิญชวนจูงใจ

ใหเห็นประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง บางครั้ง/บางคนตองใชระยะเวลาและความพยายาม 

จึงจะประสบผลสําเร็จ 

                   7. การใชสื่อและนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนใชในการเรียนการสอน ชวยใหการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีคุณภาพมากข้ึน และชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได 

               การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีกลาวมาขางตน เปนการประเมินตามแบบ 

CIPPIEST Model  มีผลการประเมินดานบริบท (Context)  ดานปจจัยนําเขา (Input)  ดานกระบวนการ 

(Process)   ดานผลผลิต (Product)   และประเมินสวนขยายของผลผลิต ซ่ึงไดแก  การประเมินผลกระทบ 

(Impact)  ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability)  และประเมิน

การถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ (Transportability) ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการประเมินโครงการขอท่ี 1 ทุกประการ 
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ตอนท่ี 2    ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 : เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

                การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

                ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

                  การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  พบเปนปญหา

และแนวทางการพัฒนาในดานตอไปนี้ 

               2.1  ดานการบริหารจัดการ 

               2.1.1 ปญหาท่ีพบ 

                       จากผลการประเมินความตองการของโรงเรียน ท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารพบวา 

โดยปกติโรงเรียนไดใหครูปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    

ตามความสนใจของครู  ซ่ึงบางแหงไดรับการสนับสนุนดูแลชวยเหลือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

บางแตก็ไมมากนัก ประกอบกับขอมูลดานความตองการของครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

ท่ีดําเนินงานในป 2557 (ตารางท่ี 4.4)  และความพึงพอใจของผูบริหารและครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 (ตารางท่ี 4.11) พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยของความตองการ

และความพึงพอใจนอยท่ีสุดเหมือนกันท้ังสองป คือ การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร

ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (ความตองการป 2557 

คาเฉลี่ย 4.51 และความพึงพอใจป 2558 คาเฉลี่ย 4.30)              

                    2.1.2  แนวทางการพัฒนา 

                        จากขอมูลความตองการและความพึงพอใจของผูบริหารและครูในการประเมิน   

ตามชวงเวลาท่ีตางกัน แตยังคงมีคาเฉลี่ยของความตองการและความพึงพอใจนอยท่ีสุดในเรื่องเดียวกัน    

แนวทางการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาคือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ควรตองดูแลชวยเหลือใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางท่ัวถึง และสงเสริมหรือกําหนดใหโรงเรียนมีการ

เผยแพรผลงานครู จัดประกวดผลงาน หรือประเมินคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัย  

ในชั้นเรียนทุกภาคเรียน และทุกกลุมสาระการเรียนรูหรือทุกคน รวมท้ังจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูท้ังในระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ังนี้ โดยมุงเนนกระบวนการจัดการเรียนสอน

และการวิจัยในชั้นเรียนท่ีสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาข้ึนจริง มีผลการพัฒนาเปน

รูปธรรมและมีขอมูลเชื่อถือได   

               2.2 ดานการนิเทศ กํากับติดตาม 

                   2.2.1 ปญหาท่ีพบ 

                        จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานความตองการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัย

ในชั้นเรียน ไดขอใหมีคณะทํางานจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําการนิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิด

และตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน   
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                        ขอมูลจากความพึงพอใจของครูท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ท่ีมี

คาเฉลี่ยของความพึงพอใจนอยท่ีสุดในดานการดําเนินการนิเทศ  และดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและ

การนําไปใช  ซ่ึงเปนรายการท่ีมีสาระตรงกันท้ังขอมูลกอนสิ้นโครงการป 2557 (ตารางท่ี 4.7)  และหลัง

เสร็จสิ้นโครงการป 2560 (ตารางท่ี 4.13)  ไดแก การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงาน

และประชาสัมพันธ ผลงาน วิจัยและนวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการ

แสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน (ป 2557 มีคาเฉลี่ย 3.99,  ป 2560  มีคาเฉลี่ย 

4.06)  และขอมูลความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 (ตารางท่ี 4.13)  มีรายการท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด  ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียนเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน

ใหสาธารณชนรับทราบ (คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 82.40)                  

                   2.2.2  แนวทางการพัฒนา  

                       ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการของศึกษานิเทศกในเรื่องดังกลาว  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ ตองนํามาพิจารณาปรับปรุงโดยมีแนวทางตอไปนี้  

                       1)  วางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนางานของโรงเรียน และการนิเทศติดตามใหความ

ชวยเหลือ หลังการอบรมหรือประชุมปฏิบัติการ  โดยทบทวนความรูและเพ่ิมพูนทักษะในการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนใหมากยิ่งข้ึน และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยในชั้นเรียน

ระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

                      2)  เผยแพรผลงานของครูและผลงานของโรงเรียน เพ่ือใหสาธารณชนรับทราบ  โดย 

ดําเนินในโอกาสการประชุมผูบริหารระดับเขต  และประชาสัมพันธผลงานครูและความกาวหนาดานการ

วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใหมากข้ึน โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย อาทิ เว็บไซตของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

               2.3 ดานผลท่ีเกิดกับครูและนักเรียน 

                2.3.1 ผลท่ีเกิดกับครู ปญหาท่ีพบจากขอมูลความพึงพอใจของครูท่ีมีตอกระบวนการ

ดําเนินงานของศึกษานิเทศก  ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน กอนสิ้นโครงการป 2557 (ตารางท่ี 4.7)  

ซ่ึงเปนความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 รายการ เปนดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช 

ไดแก  ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียน (คาเฉลี่ย 

3.76)  ครูในโรงเรียนมีการมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน (คาเฉลี่ย 3.82)  การนําแนวคิดท่ีไดจากการ

ประชุมปฏิบัติการมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนท่ีตนสอน (คาเฉลี่ย 3.90)   

ขอมูลความพึงพอใจท้ังกอนสิ้นโครงการป 2557 (ตารางท่ี 4.7)   และหลังเสร็จสิ้นโครงการป  2560   

(ตารางท่ี 4.13)  ท่ีเปนขอมูลตรงกัน  ไดแก ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน (ป 2557 มีคาเฉลี่ย 3.98,  ป 2560 มีคาเฉลี่ย 4.08)   และจากผลการประเมิน

ความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ท่ีวิเคราะหจากผลงานครู พบวารายการท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพและเชื่อถือได ท้ัง 5  ประเด็นเปนเรื่อง  
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ท่ีตองปรับปรุงพัฒนาใหเกิดผลดีมากข้ึน แนวทางหรือทางเลือกท่ีควรดําเนินการท้ังตัวครู บุคลากรใน

โรงเรียน และศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลาวคือ   

                        2.3.1.1 ครูตองหม่ันทบทวนความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษา

จากเอกสาร ชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน  และใชกระบวนการวิจัยเปนข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู  หรือศึกษาตัวอยางการทําวิจัยในชั้นเรียน

จากผลงานวิจัยของผูอ่ืนท่ีคนควาไดจากหนังสือหรือเว็บไซต ท้ังนี้เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับตนเอง 

                        2.3.1.2 บุคลากรในโรงเรียน ควรตองใหความสนใจและรวมมือกัน ระดมจัดการเรียน

การสอนท่ีควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนท้ังโรงเรียน  ครูในโรงเรียนควรใหความสนใจการถายโยงความรูและขยายผลของครูแกนนําการ

วิจัยในชั้นเรียน หรือครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในชั้นเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือชวยกันพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสงผลถึงนักเรียนไดอยางแทจริง 
                        2.3.1.3 ศึกษานิเทศกและบุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชวยนิเทศกํากับติดตาม 

เปนท่ีปรึกษาดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับคณะครู และใหขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของทุกคนในโรงเรียน   สงเสริมใหครูวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีสามารถ

แกปญหาไดตรงจุด มีการหาคุณภาพเครื่องมือ และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชพัฒนาการจัดกระบวน 

การเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

                   2.3.2 ผลท่ีเกิดกับนักเรียน ปญหาท่ีพบมาจากขอมูลความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 (ตารางท่ี 4.11)  ซ่ึงเปนความ 

พึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีครู

กําหนดไวจนเกิดผลงาน (คาเฉลี่ย 4.13)  จากปญหาดังกลาวครูผูสอนจึงควรวางแผนการจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเปนประจําและสมํ่าเสมอจะชวยใหนักเรียนรูจักวิธีเรียน และสงผลใหเกิด

ความรูความเขาใจบทเรียนไดอยางรวดเร็วและสามารถสรางผลงานท่ีเปนผลจากการเรียนรูไดสําเร็จตาม

จุดประสงคการเรียนรู 

                  ผลการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  มีขอมูล

หลายดานท่ีเปนขอสังเกตและชวยใหเห็นปญหาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพ  มีประโยชนและมีความคุมคากับการดําเนินงาน  

ผลการประเมินนี้จึงเปนตัวบงชี้ และเปนขอมูลในการตัดสินใจใหตองดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหโรงเรียนมีการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนท่ียั่งยืนตอไป          

 

 

 



120 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

             การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  เปนการวิจัย    

เชิงประเมิน (Evaluation Research)  โดยใชกรอบการประเมินแบบ CIPPIEST ของ Stufflebeam 

and Shinkfield  (2007)   และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)  ระหวางการวิจัย      

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมี  

วัตถุประสงคดังนี้ 

             1. เพ่ือประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานบริบท (Context) ปจจัยนําเขา 

(Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Product)  ผลกระทบ (Impact)  ประสิทธิผล (Effectiveness)  

ความยั่งยืน (Sustainability) และการถายโยงความรู (Transportability)   

             2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยใน

ชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวิจัย 

            ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 1   

             ผลการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สรุปเปน 3 ดาน ไดแก ผลการประเมิน

กอนดําเนินโครงการ  ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ และผลการประเมินหลังดําเนินโครงการ 

ดังนี้ 

            1. ผลการประเมินกอนดําเนินโครงการ  ประกอบดวยการประเมินดานบริบท และดานปจจัย

นําเขา  ไดแก 

               1.1  ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation)  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนเห็นวาหลักการเหตุผล วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัย 

ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  ตอบสนองนโยบายทางการศึกษาระดับ  

ตาง ๆ  และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในระดับมากท่ีสุด  
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                   ดานความตองการของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยภาพรวมพบวามีความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด  โดยมุงเนนดาน

การบริหารจัดการเปนลําดับท่ีหนึ่ง   สวนความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา

การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมพบวามีความตองการ

อยูในระดับมากท่ีสุด และมุงเนนท่ีดานการบริหารจัดการเชนกัน 

               1.2  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  จากการประเมินความพรอม

และความพอเพียง ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียน พบวา มีการวางกรอบแผนงานโครงการ  การเตรียมกิจกรรมตามโครงการ การดําเนินการโครงการ 

และการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการไวอยางชัดเจน  แสดงถึงความพรอมและความพอเพียง 

ท่ีจะดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี      

           2. ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ   เปนผลการประเมินดานกระบวนการ (Process 

Evaluation)  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม  มีกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดในระดับดีมาก 

3 กิจกรรม คือ การเตรียมการโครงการ การพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  และการนําเสนอผลงาน 

วิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมของครู  สวนการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการนิเทศ

กํากับติดตาม มีผลการดําเนินการไดในระดับดี  มีขอมูลอางอิง ดังนี้ 

               2.1 ผลการประเมินการเตรียมโครงการ  พบวามีการเตรียมการพัฒนาครูแกนนําการวิจัย

ในชั้นเรียน และการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน โดยผานกระบวนการการบริหารจัดการ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและของโรงเรียน มีการจัดทําหลักสูตร 

กําหนดข้ันตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาครูไดอยางชัดเจน มีการเตรียมการดานตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการ

พัฒนาครูไดอยางรัดกุมและรอบคอบ โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและโรงเรียน ผลการประเมินการเตรียมการโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เปนการ

เตรียมการท่ีดีและมีความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการได 

               2.2 ผลการประเมินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน ไดผลการประเมินดังนี้ 

                    2.2.1 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน  ครูจํานวน 

37 คน มีความรูความเขาใจเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน มีผลการประเมินจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน 

และหลังเรียนโดยรวมพัฒนาข้ึน  ผลการประเมินความคิดเห็นโดยภาพรวมหลังการประชุมปฏิบัติการ  

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ผลการประเมินจากการสังเกตของวิทยากรพบวาสมาชิกมีความตั้งใจในการรับ

ความรูเปนอยางมาก ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุม เปนอยางดี  
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              2.2.2  กิจกรรมท่ี 2 การสานสรางตองาน  โดยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน ไดนํา

กระบวนการวิจัยท่ีไดเรียนรูจากการประชุมปฏิบัติการไปใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน    

และขยายผลใหแกครูท่ีมีความสนใจในโรงเรียน  มีครูเขารวมโครงการ 158 คน ซ่ึงตอมาสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ไดแตงตั้งทุกคนใหเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  รวมจํานวนครูท้ังสิ้น 195 คน  

          2.3 ผลการประเมินการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียนระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และการกอเกิดผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

                2.3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย      

ในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามเนื้อหา

สาระท่ีผูวิจัยจัดเตรียมไวในการประชุมปฏิบัติการดวยการฝกปฏิบัติจริงท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม  ไดเรียนรู

เก่ียวกับการเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการสอนใหเปน

ผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)   ผลการพัฒนาครูดังกลาวเปนการสรางบุคลากรใหมีคุณภาพและ

ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางดี 

              2.3.2 ผลการประเมินกิจกรรมกอเกิดผลงานการวิจัยในช้ันเรียน   ครูทุกโรงเรียน    

สงผลงานวิจัยในชั้นเรียน และโรงเรียนคัดเลือกผลงานของครูท่ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สงเขากลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม จํานวนท้ังสิ้น 320 ผลงาน กลุมเครือขายโรงเรียนท้ัง 6 กลุม คัดเลือก 

ผลงานครูสงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดจํานวน 148 ผลงาน เพ่ือสงไป

นําเสนอในงานสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2557  
               2.4 ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม    
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา“ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด : Simply The Best” 
มีครูท่ีไดรับการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)  จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (148 ผลงาน)  
ไปรวมนําเสนอผลงานจํานวน 127 ผลงาน  คณะกรรมการในงานคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีเปนผลงานการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best of the  Best Practices)  ได 56 ผลงาน 

                    การยกยองเชิดชูเกียรติ ครูท่ีมีผลงานไดรับการคัดเลือกไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกผลงาน ไดแก ผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจากโรงเรียน

ทุกผลงานท่ีสงใหกลุมเครือขาย ไดรับเกียรติบัตร Good Practices    ผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจากกลุม

เครือขายโรงเรียนท่ีไปนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีฯ ไดรับเกียรติบัตร Best Practices    

และผลงานท่ีไดรับคัดเลือกจากเวทีสัมมนาวิชาการของเขตพ้ืนท่ีฯ ไดรับเกียรติบัตร Best of the best 

Practices   

               2.5 ผลการประเมินการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน  

ผูวิจัยไดทําการนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง โดยปการศึกษา 2557  นิเทศ

ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท่ีเนนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย

กระบวนการวิจัย  ปการศึกษา 2558 นิเทศกํากับติดตามใหครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียน 
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การสอนจนเกิดเปนวัฒนธรรมการในการปฏิบัติงาน การสงเสริมใหครูมีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

ครูสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher)  โดยใชเอกสาร “ชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน” ท่ีผูวิจัย

ไดผลิตข้ึน  สวนในปการศึกษา 2559  นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชการ

นิเทศทางไกล ในระบบออนไลน ติดตอสื่อสารทางเว็บไซต E-mail, Facebook, Line และทางโทรศัพท

ตามวัตถุประสงคเดิมของโครงการ คือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน 

                    จากผลการดําเนินงานนิเทศดังกลาว  มีผลการประเมินความพึงพอใจของครูแกนนํา 

การวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 

กอนจะเสร็จสิ้นโครงการป 2557  โดยภาพรวม พบวา ครูมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานที่มีความ  

พึงพอใจในระดับมากอันดับแรก ไดแกดานการวางแผน  รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานนิเทศ และ

ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช   

           3. ผลการประเมินหลังดําเนินโครงการ  ประกอบดวยผลการประเมินดานผลผลิต และสวนขยาย 

ผลผลิต ไดแก ผลการประเมินดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยง

ความรู  ดังนี้ 

               3.1 ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation)  มีผลการประเมินท่ีดําเนินการ

ไดตามวัตถุประสงคของโครงการ  

                   3.1.1 ผลการพัฒนาครู ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน

จากการนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนพบวา ครูท่ี ไดรับการพัฒนา ไดนําความรูไปใชพัฒนา 

การเรียนการสอนควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาข้ึน   และจากผลการประเมินความรูความเขาใจและทักษะของครู

เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน ท่ีวิเคราะหจากผลงานของครูทุกโรงเรียน  (37 โรงเรียน) รวม 37 เรื่อง ในป 

2559 พบวา  โดยภาพรวมครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก   

ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด  องคประกอบของงานวิจัยท่ีแสดงถึงความรูความเขาใจ

และทักษะของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏรายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 7 รายการ  ไดแก  

1) ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย  2) ชื่อเรื่องกระชับชัดเจนและสื่อความหมาย  3) วัตถุประสงค มีความ

สอดคลองกับชื่อเรื่องและวิธีการ  4) การเลือกใชเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสม   5) เครื่องมือสามารถวัด

ไดครบตามวัตถุประสงคการวิจัย  6) วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจน 7)  ผลการ 

วิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่องท่ีทําการวิจัย   

                        ผลการประเมินดานประโยชนและคุณคาของงานวิจัย พบวา มีรายการท่ีมีคาเฉลี่ย

ในระดับมากท่ีสุด 4 รายการ ไดแก 1) งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง 2) งานวิจัยเปน

ประโยชนตอนักเรียน ครู และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน 3) งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน

และของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และ 4) งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอ่ืน เชน การนําเสนอ

ผลงาน/เผยแพร การประกวดผลงาน  สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก เครื่องมือวิจัยไดรับการ

ตรวจสอบคุณภาพและเชื่อถือได   
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                  3.1.2  ผลการพัฒนาผูเรียน  พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6  และมัธยมศึกษาปท่ี 3  ผลการพัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย และผล

การพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม   

                       3.1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา   

ปท่ี 3  พิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557, 

2558  และ 2559  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โดยภาพรวมท้ัง  5 วิชา มีคะแนนเฉลี่ย 48.57,  

52.78  และ 49.98  ตามลําดับ   เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัด และระดับประเทศ

พบวา นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกวาท้ัง 3 ป  สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวม 5 วิชา มีคะแนนเฉลี่ย 34.11,  37.08  

และ 37.80  ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัดและระดับประเทศ พบวา นักเรียน 

ของโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาท้ัง 3 ป 

                       3.1.2.2  ผลการพัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย พบวาเด็กท่ีจบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560  เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย  มีพัฒนาการใน

ระดับดีมากทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  มีสุขนิสัยท่ีดี  มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค มีทักษะการใชชีวิตพ้ืนฐาน ชวยเหลือตนเองไดตามวัย และมีความสนใจใฝรู  สิ่งตาง ๆ ท่ีอยู

รอบตัว  มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน สามารถคิดแกปญหาตาง ๆ ได  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค   

ทุกคนมีความพรอมท่ีจะศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานตอไป 
                       3.1.2.3  ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม ไดแกนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities : LD) และออทิสติก            

ปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 พบวา นักเรียนมีความรูความสามารถและบรรลุวัตถุประสงค

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  และมีทักษะตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไวในแผน        

มีผลการพัฒนาตามแผนเปนไปตามเปาหมาย  มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนในทุก ๆ ทักษะ ไดแก ทักษะกลามเนื้อ

มัดเล็กมัดใหญ ทักษะการชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ตลอดจน

ทักษะทางวิชาการ รวมท้ังมีผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

               3.2  ผลการประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation)  เปนผลการประเมินเก่ียวกับ 

การมีสวนรวมของบุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ท่ีเพ่ิมเติมจากวัตถุประสงคของโครงการ 

และเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนด  โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 2 กลุม มีผลการประเมิน

ดังนี้  

                   3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน  ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติ 

การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในปหลังเสร็จสิ้นโครงการ (ปการศึกษา 2558)     

ไดแกผลความพึงพอใจในดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และดานการ

บริหารจัดการ รวมท้ัง 3 ดาน  พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีความพึงพอใจในระดับ   

มากท่ีสุดคือการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 
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                    3.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  ซึ่งประกอบดวยผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการนิเทศ 

ไปใชพัฒนางานระหวางปการศึกษา 2557 – 2560 ในดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 

และดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมพบวา คาเฉลี่ย

รวมท้ัง 2 ดานของความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด ไดแกดานการ

สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน 

               3.3  ผลการประเมินดานประสิทธิผล  (Effectiveness  Evaluation)  เปนผลการประเมิน

เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ  ประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู และประสิทธิภาพ

ดานการดําเนินงานท่ีคุมคาและสรางสรรค   

                    3.3.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการโครงการ ดานบริบทและปจจัยนําเขาสงผล

ตอการบริหารจัดการหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการไดดี  สวนผลการประเมินดานกระบวนการ 

ไดแก การเตรียมโครงการ  การดําเนินการพัฒนาครู การนิเทศกํากับติดตาม และการนําเสนอผลงาน 

เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการแลวทําใหงานบรรลุเปาหมายไดทุกกิจกรรม 

                    3.3.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู พบวาครูผูเขา

ประชุมปฏิบัติการไดรับความรู  และนําความรูท่ีไดรับจากโครงการไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนา     

การเรียนการสอน  จนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และเกิดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสามารถนําผลงานไปเผยแพร 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได  

                    3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการดําเนินงานที่คุมคาและสรางสรรค 

เม่ือพิจารณาจากงบประมาณโครงการท่ีใชจํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน)  เฉลี่ยรายบุคคล

ของผูไดรับผลประโยชน จํานวน 320 คน คิดเปนคาใชจายโดยเฉลี่ยคนละ 218.75 บาท  

                       3.3.4  ผลการประเมินความพึงพอใจครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนํา

การขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศกในโครงการปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 ในดานการวางแผน ดานการดําเนินการนิเทศ และดานผล

ท่ีไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช   ผลการประเมินโดยภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ดานของ

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือการดําเนินงานดานการวางแผน 

                    การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จึงแสดงใหเห็นวาโครงการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนโครงการท่ีตอบสนองความตองการ

จําเปนของโรงเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังดานการบริหารจัดการ และการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ท่ีใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา    
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               3.4  ผลการประเมินดานความย่ังยืน (Sustainability Evaluation) โดยพิจารณาจาก 

                    3.4.1 การประเมินผลการดําเนินงานของกลุมครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน ครูผูนํา

การขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน  และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผลในโรงเรียน ท่ีดําเนินการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง โดยไดจัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียน  ในการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนในโรงเรียนท้ังโรงเรียน  มีการเพ่ิมพูนความรูตอจากการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช Growth 

Mindset (คนท่ีมีกรอบความคิดแบบเติบโต)  และประชุมพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะการทํา

วิจัยในชั้นเรียนใหกับครูในกลุมเปาหมาย  

                    3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังระบบ

โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน  แลวสงผลงานเขาประกวดภายในโรงเรียน   

เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2557  มีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอน 

โดยเชิญกรรมการจากหนวยงานภายนอกและผูวิจัยเปนวิทยากร เปนผูใหความรูเสริม เพ่ือการพัฒนา

งานวิจัยของครูแตละคน และตัดสินมอบรางวัล 

               3.5 การประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) เปนการ

ประเมินผลเก่ียวกับการนําโครงการท่ีประสบผลไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในท่ีอ่ืน ๆ โดยภาพรวมพบวา

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล   

มีการถายโยงความรูและสงทอดขยายผลโดยการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูท่ีไดจาก

งานวิจัยไปใชในเรื่องใหมจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือการเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัย      

ในชั้นเรียน  การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดและนําไปใชในเรื่องอ่ืน  และการปรับความรูใหเหมาะสม

กับองคกรภายนอกตามลําดับ 

            ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ  2  ปญหาและแนวทางการพัฒนา 

             การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model  พบขอท่ีเปน

ปญหาและแนวทางการพัฒนาในดานตอไปนี้ 

            1. ปญหาและแนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
                จากขอมูลท่ีศึกษาพบปญหา 2 ประเด็นคือ 1) ครูในโรงเรียนมีการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามความสนใจของครู และไดรับการดูแลชวยเหลือจาก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมท่ัวถึง  และ 2) ขอมูลดานความตองการและความพึงพอใจของผูบริหาร

และครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยของความตองการและความพึง

พอใจนอยท่ีสุด คือการใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปญหาท้ัง 2 ประเด็นดังกลาว คือแนวทางท่ีจะตองปรับปรุง

แกไขหรือพัฒนา ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ควรตองดูแลชวยเหลือ

ครูและใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางท่ัวถึง และสงเสริมใหโรงเรียนมีการเผยแพรผลงานครู            
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จัดประกวดผลงาน หรือประเมินคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทุกภาค

เรียน และทุกกลุมสาระการเรียนรู  รวมท้ังจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในระดับโรงเรียนและ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            2. ปญหาและแนวทางการพัฒนาดานการนิเทศ กํากับติดตาม 

                ปญหาท่ีพบมี 3 ประเด็น   1) ขอใหมีคณะทํางานจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําการ

นิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  2) ขอมูลจากความพึง

พอใจของครูท่ีมีตอการดําเนินงานของศึกษานิเทศกท่ีอยูในระดับนอย ไดแก การกําหนดกิจกรรมให

โรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน  และ 3) การเผยแพรประชาสัมพันธ

ความกาวหนาของโรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ  

                 แนวทางการพัฒนาคือปรับปรุงและเพ่ิมเติมกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา

งานของโรงเรียน และการนิเทศติดตามใหความชวยเหลือหลังการอบรมหรือประชุมปฏิบัติการให

มากขึ้น และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยในชั้นเรียนระดับโรงเรียน 

และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง   เผยแพรผลงานของครูและผลงานของโรงเรียนใน

โอกาสการประชุมผูบริหารระดับเขต  และประชาสัมพันธผลงานครูและความกาวหนาดานการวิจัยในชั้น

เรียนของโรงเรียนใหมากข้ึน โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย อาทิ เว็บไซตของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา     

           3. ปญหาและแนวทางการพัฒนาดานผลท่ีเกิดกับครูและนักเรียน 

             ผลท่ีเกิดกับครูพบปญหา 4 ประเด็น  ไดแก 1) ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัย  

ในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน  2) ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น           

3) การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ

นักเรียนท่ีตนสอน  และ 4) ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน     

แนวทางการพัฒนา คือ ครูตองหม่ันทบทวนความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและใช

กระบวนการวิจัยเปนข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บุคลากรในโรงเรียนควรใหความสนใจ 

และรวมมือกันจัดการเรียนการสอน ท่ีควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ครูในโรงเรียนควรให

ความสนใจการถายโยงความรูและขยายผลของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษานิเทศก และบุคลากร 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชวยนิเทศกํากับติดตาม เปนท่ีปรึกษาดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด   

                 ผลท่ีเกิดกับนักเรียน พบปญหาจากประเด็นซ่ึงเปนความพึงพอใจของครูในระดับนอยคือ            
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน  แนวทาง 

การพัฒนาคือครูผูสอนควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเปนประจําและสมํ่าเสมอ 

จะชวยใหนักเรียนรูจักวิธีเรียน และสงผลใหเกิดความรูความเขาในบทเรียนไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน 
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อภิปรายผล 

           การประเมินโครงการตามรูปแบบของ CIPPIEAT Model เปนการประเมินท่ีใชระยะเวลาตอเนื่อง 

โดยประเมินกอนดําเนินโครงการและระหวางดําเนินโครงการภายในปงบประมาณ 2557 เปนการประเมิน

ดานบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input)  และกระบวนการ (Process)  และประเมินหลังดําเนิน

โครงการในป 2558 - 2561  เปนการประเมินผลผลิต (Product)  และภาคขยายผลผลิต ซ่ึงจําเปนตองใช

เวลารอผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  ไดแก  ผลกระทบ (Impact)  ประสิทธิผล (Effectiveness)  ความยั่งยืน  

(Sustainability)  และการถายโยงความรู (Transportability)  การวิจัยครั้งนี้มีขอมูลจากผลการ

ประเมินท่ีนํามาอภิปรายดังนี้  
            1. ผลการประเมินระยะท่ี 1 กอนดําเนินโครงการ   ซ่ึงประกอบดวยการประเมินดานบริบทและ

ดานปจจัยนําเขา  ท้ังสองดานมีขอมูลท่ีแสดงถึงการเตรียมการเพ่ือการดําเนินโครงการไวอยางรอบคอบ      

โดยการศึกษาปญหาความตองการจําเปน การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ และการสอบถาม    

ผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงจากโรงเรียน 

               ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ท่ีพบจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา

เห็นวาหลักการเหตุผล วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความ

เหมาะสมสอดคลอง และตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม

กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 

2546 : 13-15) และสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  และเปนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

ในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นถึงความชัดเจน  เหมาะสมและความเปนไปไดของเปาหมายท่ีมุงพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี  

               ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)  ไดมีการจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของสําหรับ 

ดําเนินงานเพ่ือไปสูเปาหมายไวอยางรอบคอบรัดกุม ไดแก แผนการดําเนินงาน บุคลากร งบประมาณ 

และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยใหการดําเนินโครงการบรรลุผลตามเปาหมาย โครงการท่ีกําหนดข้ึนเปนการ

ตอบสนองนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการเรงรัดพัฒนา 

 การเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนในป 2557 โดยใชกระบวนการวิจัยเปน

แรงขับเคลื่อน ในการนี้ไดมีการสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตและครูผูเปน

กลุมเปาหมาย เก่ียวกับการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ พบวา ท้ังผูบริหารและครูมีความ

ตองการใหดําเนินโครงการโดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือประมวลขอมูลดานบริบท และปจจัยนําเขา

ตาง ๆ แลว  จึงเห็นวามีความเปนไปไดมากท่ีสุดท่ีจะตองดําเนินโครงการดังกลาว   
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                 ผลการประเมินดานบริบท (Context) และปจจัยนําเขา (Input)  ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัย 

ของ กัตติกา ศรีมหาวโร (2557 : 112 – 121)  ท่ีไดประเมินโครงการครอบครัวรวมทํานอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใชแนวคิดของการประเมินแบบ 

CIPPIEST Model  ซ่ึงพบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก  ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และดานปจจัยนําเขามีผลการประเมินอยูในระดับมาก ในขณะท่ี 

ศิริพร ศิริรัตน (2558 : 2243 - 2248)  ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสราง

ครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  จังหวัดราชบุรี โดยใช

รูปแบบของ CIPPIEST Model ซ่ึงผลการประเมินพบวา ดานบริบท และดานปจจัยนําเขามีความ

เหมาะสมในระดับมากเชนกัน 

                สวนดานความตองการในการทําวิจัย ท้ังผูบริหารและครูมีความตองการใหดําเนินโครงการ

โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุดและเปนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  เปนขอมูลยืนยันไดตรงกับ

ผลการวิจัยของ นิรันดร  กากแกว (2560 : 81 – 86) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพ่ือสงเสริม     

การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาของแกน เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัย

พบวา ความตองการของครูในดานการทําวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก และรูปแบบการนิเทศ

มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติในสถานศึกษา   

            2. ผลการประเมินระยะท่ี 2 ระหวางดําเนินโครงการ  เปนผลการประเมินดานกระบวนการ  

(Process  Evaluation)   ซ่ึงประกอบดวย  1) การเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ   2)  การพัฒนา 

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 3) การพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4) การนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู  และ 5) การนิเทศกํากับติดตาม   ผลการประเมินพบวา 

ใน 5 กิจกรรม  มีกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดในระดับดีมาก 3 กิจกรรม  คือ การเตรียมการในการ

ดําเนินงานโครงการ  การพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  และการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน  

ของครู   สวนการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการนิเทศกํากับติดตาม เปนกิจกรรม 

ท่ีดําเนินการไดในระดับดี 

                จากผลการประเมินท่ีพบวา กิจกรรมท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก 3 กิจกรรม มีขอมูลท่ีเปน

เหตุผลสนับสนุนคือ  ดานการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ พบวามีการเตรียมการดานตาง ๆ      

ใหสามารถดําเนินการพัฒนาครูไดอยางรัดกุมและรอบคอบโดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรหลายฝาย 

ดานการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและการนําเสนอผลงานวิจัยของครู ท่ีดําเนินการไดในระดับ 

ดีมาก เปนเพราะครูแกนนําท้ัง 37 คน   นอกจากจะนําความรูไปใชแลวยังสามารถสานสรางตองาน โดยการ

ขยายผลหาเครือขายเพ่ือนครูในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไดอีก 158 คน  และเสนอใหสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  นอกจากนี้

ครูแกนนํายังทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับเพ่ือนครูท่ีเปนเครือขายและครูอ่ืน ๆ  ในโรงเรียน  จนสามารถ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนได และมีผลงานการปฏิบัติท่ีดีสงเขานําเสนอระดับโรงเรียน (Good Practices)  
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ระดับกลุมเครือขายโรงเรียน (Best Practices)  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Best of the Best Practices)   

ซ่ึงจัดใหนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการ  “เปดบานวิจัยและนวัตกรรม”  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

               การปฏิบัติภารกิจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  สะทอนใหเห็นกระบวนการปลูกฝงให

บุคลากรมีความรู ทักษะและความสามารถในการพัฒนางานในหนาที่ของตนเองใหเกิดผลดีและ

ชวยเหลือเพ่ือนครูดวยกันใหดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนไดอีกดวย นับเปนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร   

ท่ีตอเนื่องและเกิดผลงานอยางเปนรูปธรรม  ผลการประเมินดังกลาวยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ 

จริยา  เอียบสกุล  (2554 : 204 - 205)  ท่ีทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงพบวา รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา   

สวนหนึ่ง ไดแก  การจัดบมเพาะนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง การจัดใหมีการพัฒนานักวิจัยและ

นักวิจัยพ่ีเลี้ยงอยางตอเนื่อง และการจัดใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีกลั่นกรองผลงานวิจัย   

                ผลจากการดําเนินงานโครงการตามกระบวนการดังกลาว ทําใหเห็นถึงความพรอมในการ

ดําเนินงานท่ีเกิดจากการวางแผนท่ีดี มีระบบ สามารถปฏิบัติไดจริง  มีกระบวนการดําเนินงานตอเนื่อง

เชื่อมโยงไปสูเปาหมาย และไดผลตามเปาหมายท่ีกําหนด  กระบวนการดําเนินงานกอใหเกิดผลดีแก

ผูปฏิบัติงานและครูท่ีไดรับการพัฒนาทุกกลุม  และเปนผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับทิศทางวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 2560) 

ในดานการวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และดานการวิจัยเชิง 

ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ซ่ึงดูไดจากผลงานวิจัยในชั้นเรียน   

หรือนวัตกรรมการสอนของครูท่ีจัดทําข้ึน  

                การประเมินดานกระบวนการดังกลาวเปนไปตามข้ันตอนอยางเปนระบบ  กอนเสร็จสิ้น

โครงการป 2557  ไดมีการสอบถามความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการ 

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  ซ่ึงเปนการใหขอมูลยอนกลับแกผูดําเนินโครงการในการปรับปรุงกระบวนการ

หรือหาแนวทางการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  จากผลการประเมินท่ีพบวา ครูมีความพึงพอใจ 

ในกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานท่ีมีระดับเฉลี่ยมากท่ีสุด

คือดานการวางแผน ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงในดานนี้คือ การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ

เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาเปนดานการดําเนินการนิเทศ ประเด็นท่ีมี 

คาเฉลี่ยสูงคือ ความถูกตองชัดเจนของเอกสารและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการนิเทศ  

เทคนิคการนิเทศชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค  ขอมูลดังกลาว 

ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัย ของ  สเปเซ (Speace, 2003 : 1486 - A)  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของ   

การใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ท่ีมีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและ

บุคลากรผูเขารวมในการนิเทศ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยคือใหตระหนักวาการนิเทศเปนแหลงทรัพยากร

สําหรับการเพ่ิมระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกัน  
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อยางท่ัวถึง  รวมท้ังควรรายงานผลสะทอนกลับอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หลังจากท่ีมีการดําเนินการ

นิเทศ  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ บิลกิลิ (Bilgili, 2005 : บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของครูผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวาการวิจัยในชั้นเรียน

สนับสนุนความรูพ้ืนฐานในการสอน ชวยปรับปรุงครูเปนรายบุคคล และชวยใหคําแนะนําแกครูในการ

ปฏิบัติงาน  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทําใหครูแตละคนสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีครูตองไดรับ

การปรับปรุง  การวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน และเปนทางเลือกในการพัฒนาครู

ใหเปนครูมืออาชีพ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพัฒนา                           

            3. ผลการประเมินระยะท่ี 3 หลังการดําเนินโครงการ  เปนการประเมินดานผลผลิต (Product 

Evaluation) ตามวัตถุประสงคของโครงการ  และการประเมินผลสําเร็จของโครงการซ่ึงเปนภาคขยาย

ผลผลิตตามแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model  ซ่ึงประกอบดวย ผลการประเมินดานผลกระทบ  

(Impact  Evaluation)  ผลการประเมินดานประสิทธิผล  ( Effectiveness  Evaluation)  ผลการประเมิน

ดานความยั่งยืน ( Sustainability Evaluation) และผลการประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability    

Evaluation)   

               การประเมินผลผลิตหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในป 2558 จากขอมูลความพึงพอใจของผูบริหาร

และครู ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนท่ีดําเนินการมาตั้งแตป 2557 พบวาผูบริหารและครู   

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานการบริหารจัดการ     

ในประเด็นการมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย  

ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  และดานการจัดการเรียนการสอนของครู ในประเด็นครูมีความใสใจในการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน  ขอมูลนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ         

สุกัญญา วีระจันทร (2558  : 181-182)  ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2  ซ่ึง

ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา การประเมินความพึงพอใจในการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ครูท่ีเขา

รับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด   

               ผลจากการประเมินความรูความเขาใจและทักษะของครูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีวิเคราะห 

จากผลงานของครูทุกโรงเรียน  (37 โรงเรียน) รวม 37 เรื่อง ในป 2559 พบวา  โดยภาพรวมครูมีความรู

ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก   ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ถึงมากท่ีสุด  องคประกอบของงานการวิจัยท่ีแสดงถึงความรูความเขาใจและทักษะของครูในการทําวิจัย

ในชั้นเรียน รายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ไดแก ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย กระชับ

ชัดเจนและสื่อความหมาย  วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่องและวิธีการ  การเลือกใชเครื่องมือ

วิจัยมีความเหมาะสม  สามารถวัดไดครบตามวัตถุประสงคการวิจัย  วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวม

ขอมูลมีความชัดเจน  และผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่องท่ีทําการวิจัย   
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ดานประโยชนและคุณคาของงานวิจัย  งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง เปนประโยชน

ตอนักเรียน ครู และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน   งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอ่ืน เชน การนําเสนอ ผลงาน/เผยแพร    

การประกวดผลงาน    

               จากขอมูลการประเมินผลงานครูดังกลาวแสดงใหเห็นวาครูไดมีการศึกษาทบทวนหลักการ

และวิธีดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน  จากเอกสารประกอบการฝกอบรมในชุดนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

ตามท่ี บุญญลักษณ พิมพา (2558 : 9 – 13)  ไดใหแนวทางไว  ตั้งแตการสํารวจและวิเคราะหปญหา

การเรียนการสอน  การกําหนดวิธีการในการแกปญหา  การสรางนวัตกรรม  การนํานวัตกรรมไปใช และ

การเขียนรายงานการวิจัย  ท่ีสะทอนใหเห็นวาครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยและ

สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดจริง  

                ผลการประเมินนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ พัชนี ยุรชัย (2552 : 129 – 142)  ท่ีทําการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนภัทรดล อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  ซ่ึง

ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก และสามารถทํา

วิจัยในชั้นเรียนได    นอกจากนี้ยังยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ  แวมือแย ดาราแม (2554 : ออนไลน)  

ท่ีทําการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)  สํานักการศึกษา

เทศบาลนครยะลา  ท่ีพบวาครูมีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัยในระดับดี     

                    สําหรับผลการประเมินสวนขยายของผลผลิต ดานผลกระทบ (Impact)  ขอมูลจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา  ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย           

ในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการ   ขอมูลความพึงพอใจของทุกกลุม  

มีความสอดคลองกันในดานการสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย     

ในชั้นเรียน และการมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  ขอมูลนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัย 

ของ วุฒิภัทร แกวกลึงกลม (2558 : 28 – 29)  ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของ

ผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1  ท่ีพบวา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน ในขณะท่ี มอยนิฮาล 

(Moynihan, 2005 : ออนไลน)  ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการวิจัยปฏิบัติการท่ีมีตอความเปน

ผูนําการสอน  ผลการวิจัยพบวา การท่ีผูบริหารมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สงผลกระทบเชิงบวก

ตอความเปนผูนําของผูบริหาร  ผูบริหารมีความรูสึกท่ีดีตอการวิจัยในชั้นเรียน ทําใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู  
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               ผลการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness)   ดานการสรางองคความรูใหแกครูท่ีพบวา  

ครูผูเขาประชุมปฏิบัติการไดรับความรูและนําความรูท่ีไดรับจากโครงการไปใชในการแกปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนจนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน เม่ือพิจารณาจากผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  และเกิดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสามารถนําไป

เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได   ผลการประเมินนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ แวมือแย 

ดาราแม  (2554 : ออนไลน)  ท่ีทําการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 

(ธนวิถี) สํานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูเขาอบรมมีความรูทางทฤษฎีเพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเพ่ิมข้ึน   

               สวนดานการถายโยงความรู (Transportability)  ท่ีพบวาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน      

ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  มีการถายโยงความรูและสงทอด

ขยายผลโดยการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปใชในเรื่องใหมจํานวนมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือการเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน  การขยายผลหรือตอยอดแนวคิด

และนําไปใชในเรื่องอ่ืน  แสดงวาครูไดรับการพัฒนาใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยในลักษณะอ่ืนได 

สะทอนใหเห็นถึงความยั่งยืน (Sustainability) ของการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีครูสามารถดําเนินการ 

ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน และมีแนวคิดท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนไดตอไป  ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการพัฒนาครูตามโครงการของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 94 -139)  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันระดับประเทศ  เปาหมายขอ 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสราง

ผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู  เปาหมายขอ 6)  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

สมรรถนะตามมาตรฐาน  ซ่ึงการถายโยงความรูดังกลาวหากไดมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะทําใหเกิด

ความยั่งยืนและสงผลตอคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี 

               ดานปญหาท่ีพบจากผลการประเมินครั้งนี้  เปนปญหาท่ีสอดคลองกันท้ังดานการบริหาร

จัดการ ดานการนิเทศ และดานผลท่ีเกิดกับครู  ดานการบริหารจัดการพบจากขอมูลความตองการของ

ผูบริหารและครูผูสอน ในการดําเนินโครงการป 2557  และความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558  

ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดตรงกัน ไดแก การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานท่ีเกิดจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สวนดานการนิเทศ พบวา ความพึงพอใจท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดกอนสิ้นโครงการป 2557  และหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560  ไดแก การกําหนดกิจกรรม  

ใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงานและประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือ 
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กลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน ซ่ึงเปนขอมูล     

ท่ียืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ  จอหนสัน และ บัตตอน (Johnson and Button, 1998 : 48 – 51)  

ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสนทางสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะ

วา ควรหาวิธีการใหครูท่ีทําวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานซ่ึงกัน

และกัน  และจัดใหมีโครงการวิจัยปฏิบัติการ ท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนโครงการระยะยาว   

                สวนปญหาดานผลท่ีเกิดกับครู  พบวาเปนขอมูลความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด        

ท่ีเปนขอมูลตรงกันท้ังกอนสิ้นโครงการป 2557  และหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 ไดแก ผลจากการทํา

วิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  และสอดคลองกับความพึงพอใจของ

ผูแทนชุมชน ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีนําผลจากการนิเทศไปพัฒนางานระหวาง

ป 2557 – 2560 พบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ครู ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตองการในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีตองอาศัยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาชวยใหมากข้ึน  โดยทําอยาง

สมํ่าเสมอจนเปนงานปกติ ซ่ึงเปนไปตามหลักการท่ี  สุรพงษ คงสัตย และธีรชาติ ธรรมวงค (2551 : 

ออนไลน)  กลาวไววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงเปนหนาท่ีหลักของครู  

เปนงานท่ีตองใชเวลาและทําเปนประจํา  การวิจัยในชั้นเรียนไมใชการวิจัยท่ีทําเพียงครั้งเดียว แตควรทํา

อยางตอเนื่องจนเปนปกติของงานในหนาท่ี  เพราะการแกปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการ 

วิจัยท่ีครูผูสอนเปนผูปฏิบัติ เปนสิ่งท่ีจะใหผลดีแกนักเรียนมากกวาท่ีครูแกปญหาในชั้นเรียนของตนตาม

ผลการวิจัยของผูอ่ืน  เนื่องจากครูผูสอนเปนผูท่ีใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุด  แตครูตองพยายามศึกษา

คนควาหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนท่ีผูอ่ืนทําไว  เพ่ือนํามาเปนฐานความคิดในการปรับ

นําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนของตน    

               ผลการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงถือเปนขอมูลท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ 

และความสําเร็จของการดําเนินโครงการดังกลาว ท่ีชวยใหเกิดการตัดสินใจในการท่ีจะดําเนินโครงการ  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไปไดเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะ 

             ขอเสนอแนะท่ัวไป 

             1. ผลการประเมินดานความยั่งยืน เปนเรื่องท่ีทําไดยาก เพราะสภาพปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนไป

ตามระยะเวลา ท้ังดานตัวบุคคลและกระบวนการ บุคลากรของโรงเรียนจึงควรไดรับการนิเทศแนะนํา

จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือการนิเทศภายในของโรงเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน   

           2.  ประโยชนของการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ ควรมีการถายโยงความรูหรือสงทอดขยายผล

ใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนอยางคุมคา               

           3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

อ่ืน ๆ ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรนําขอมูลจากผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานของเขตใหไดผลดีมากยิ่งข้ึน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 

          ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

           1.  ควรมีการวิจัยติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีไดรับการพัฒนาจากโครงการ 

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการมาใน ป 2557  เพ่ือดูความกาวหนาและเปนการกระตุนให

โรงเรียนเรงรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ท่ีสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนอยางยั่งยืน 

           2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนานวัตกรรมการสอน 

ท่ีเปนผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)  ของครูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน

ความรู ทักษะในการสอน และเผยแพรผลงานท่ีจะเปนประโยชนแกโรงเรียนอ่ืนไดตอไป 

           3. ควรมีการวิจัยประเมินโครงการตาง ๆ ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ/หรือ ของโรงเรียน     

โดยใชแนวคิดของการประเมินรูปแบบตาง ๆ เชน รูปแบบการประเมินกระบวนการ ของเคิรกแพทริก 

(Kirkpatrick)  รูปแบบการประเมินเชิงพฤติกรรมของ ไทเลอร (Tyler)   ท้ังนี้โดยพิจารณาใหเหมาะสม

กับวัตถุประสงคท่ีตองการดําเนินการ                  
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ภาคผนวก 

 

           ภาคผนวก  ก   โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

                              ทางการเรียนฯ  และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน                              

           ภาคผนวก  ข   ขอมูลประกอบการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

                              เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                              ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

           ภาคผนวก  ค   เครื่องมือวิจัย และผลการหาคุณภาพเครื่องมือ   

           ภาคผนวก  ง   รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย    

           ภาคผนวก  จ   ผลการวิเคราะหขอมูล บทท่ี 2, 3 และ 4 

           ภาคผนวก  ฉ   ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

           ภาคผนวก  ช   ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

                              เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ภาคผนวก ก 
           

ช่ือโครงการ      ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom  Action  Research)   เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

                          ทางการเรียน 

ลักษณะโครงการ      ใหม  

สนองกลยุทธ สพฐ.ท่ี 4    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอน 

                                        ไดอยางมีคุณภาพ 

สนองกลยุทธ สพป.กทม.            ผลสัมฤทธิ์                        ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร   

                                    บรหิารจัดการดวย ICT         บริการดีประทับใจ 

กลุมรับผิดขอบโครงการ      กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา และคณะ  

 

หลักการและเหตุผล 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวดท่ี 4 

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และ 24  กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความ 

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  อีกท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  

ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดบรรยากาศและสภาพ 

แวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  ตลอดจน

ใหเกิดความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ และในมาตรา 30 ระบุวา“ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ

การศึกษา”   

              จุดเนนท่ีสําคัญประการหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือการยก 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผลการประเมินภายในประเทศซ่ึงเปนผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน    

(O-NET)  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา    

ปท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในปการศึกษา 2555  ลดลงทุกวิชา  จากขอมูลดังกลาวสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   จําเปนตองเรงพัฒนาและสงเสริมใหสถานศึกษาไดมีการ

วิเคราะหและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน และสอดคลองกับแนว

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ รวมท้ังสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
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ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงไดจัดทํา

โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom  Action Research) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ึน 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 2.  เพ่ือใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

 3.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการใหสูงข้ึน 

เปาหมาย 

     1.  เชิงปริมาณ 

     1.1  ครู/บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน  37 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และคณะทํางาน   รวม 45  คน 

     1.2  สรุปผลการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  ( Classroom Action Research )  ของ

โรงเรียน จํานวน   37  ชิ้นงาน 

   2, เชิงคุณภาพ 

     2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิม      

     2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถนํากระบวนการวิจัยไปพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูไดอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

        1.  ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน  

       2.  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนโดยกระบวนการวิจัยและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 

       3.  นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได 

      4.  ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher)  

งบประมาณ   70,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

                   กิจกรรม/รายละเอียดในการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใชจายงบประมาณ คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ 

1. วางแผน เตรียมงานเอกสารใบงาน สื่อประกอบ 

การเรียนรู 

- - - 

2. ประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  39,000        5,800   - 

3. นิเทศ ติดตาม ตามแนวทางการวิจัย 3,000 - - 
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4. ประชุมประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติการ 

    วิจัยในชั้นเรียน 

18,200 3,000 - 

5. จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู - - - 

6. จัดสรุปทํารายงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  

   เพ่ือเผยแพรใน website และ CD มอบใหโรงเรียน 

- - 1,000   

รวม 60,200 8,800 1,000 

รวมท้ังส้ิน 70,000 (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

แผนการดําเนนิงาน/ ข้ันตอน/วิธีดําเนินงาน  

           ระยะเวลา 

  

      กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2557 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค กย 

1.  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล             

2.  ขออนุมัติ             

3.  ประสานแผนการ 

    จัดประชุมปฏิบัติการ 

            

4. ประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  

     เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

            

5. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน             

6. ประชุมสรุปความกาวหนาในการ 

    ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

            

7. จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู 

            

8. จัดพิมพเอกสารเพ่ือการเผยแพร             

9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ             

     ผูรับผิดชอบโครงการ                                                                                                                   
           1.  นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา                                                                                  
           2.  วาท่ีรอยตรีอมร  ชัยประสงคสุข 

           3.  นางสุพร รักบํารุง  

สถานท่ีดําเนินการ                                                                                                    

            สถานท่ีทางราชการ หรือ สถานท่ีเอกชนท่ีเห็นวาเหมาะสม  

  9-10 

  13-15 

14-15 
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การประเมินผล  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1.  ครูมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

           2.  ครูมีความรู และทักษะในการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 

 

                                         ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา) 

 

                      ลงชื่อ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ                           

                                                      (นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี) 

               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

                                         ลงชื่อ...................................................ผูอนุมัติโครงการ 

        (นางอรฤดี   พูลศรี) 

                    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร     

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน         เครื่องมือท่ีใช 
1. ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรม

การในการปฏิบัติงาน 

นิเทศ ติดตามใหคําปรึกษา

ชวยแกปญหาและพัฒนางาน

รวมกับครู 

- แบบนิเทศ ติดตาม 

  การวิจัยในชั้นเรียน 

2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ใหสูงข้ึน โดยกระบวนการวิจัยและ

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเมินจากการวัดผลสัมฤทธิ์

ของสถานศึกษาและการสอบ

ระดับชาติ 

- การทดสอบของสถานศึกษา 

- การทดสอบระดับเขต 

- การทดสอบระดับชาติ  

3. นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนด

นโยบาย และมาตรการตาง  ๆของ

โรงเรียนได 

ตรวจสอบจากกิจกรรมและการ

วางแผนการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 

- แบบนิเทศ ติดตามผล 

4. ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครู      

มืออาชีพ (Professional Teacher)  

-ประเมินจากการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

-ประเมินจากผลการพัฒนา

วิชาชีพครู 
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ภาคผนวก  ข 

ขอมูลประกอบการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

1.  ภาพเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

2.  ภาพปกชุดนิเทศ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

3.  คําสั่งแตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4.  รายชื่อผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการคัดเลือกเปน Best of the Best Practices  

     ของ สพป.กรุงเทพมหานคร 56 ผลงาน  และบุคลากรผูนําเสนอ           
5.  รายชื่อโรงเรียนและผูนําเสนอผลงานวิจัย โดยใชแนวคิด Growth Mindset 

6.  รายชื่อผูนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  

     ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

7.  รายชื่อ รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ใชในการประเมินความรูความเขาใจ 

     และทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

8.  ภาพเกียรติบัตร 
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1. ภาพเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 
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                          2. ภาพปกชุดนิเทศ เร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

 ผลงานทางวิชาการ 

เรื่องการประเมินโครงการ

ปฏิบัติการ 

วิจัยในช้ันเรียนฯ 

ฉบับปรับปรุง 
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           4. รายช่ือผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกเปน  

               Best of the Best Practices ของ สพป.กรุงเทพมหานคร 56 ผลงาน 

               และบุคลากรผูนําเสนอ           

ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 

1  การลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของเด็กออทิสติก   

โดยใชเรื่องราวทางสังคม   โรงเรียนวัดโสมนัส 

โดย นางสาวฐิติมา  ดวงแกว 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติมา  ดวงแกว 

2 การใชสื่อแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

เขียนสะกดคําสระเดี่ยว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1/1 โรงเรียนมหาวีรานุวตัร 

โดย นางมณีรัตน โฮมละคร 

 

 

 

 

 

นางมณีรัตน  โฮมละคร 

3 การใชแบบฝกพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปท่ี 3 โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือ STAD กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  

โดย นางณัฐกรณ  สายพิมพ 

 

 
นางณัฐกรณ  สายพิมพ 

4 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคดวยปญญา(Constructionism) โดยใช

กระบวนการ MSAKE ในหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

เรื่อง “สองมือนี้ ท่ีสืบสานภูมิปญญา พัฒนาสิ่งแวดลอม” 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบางบัว 

(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)            

โดย นางเพ็ญพร สกุลรักษธรรม 

 

 

 

 

 

นางเพ็ญพร สกุลรักษธรรม 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
5 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
พิบูลอุปถัมภ โดย นางโนรี ประจําคาย 
 

 
 
 
 

นางโนรี ประจําคาย 
6 รายงานผลการใชแบบฝกพัฒนาการเชิงสรางสรรค 

สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน พระ
ยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)  
โดย นางสาวฐานิตา บุญปลูก  

นางสาวฐานิตา บุญปลูก 
7 รายงานผลนวัตกรรมการศึกษาการสอนแผนผังความคิด 

โดยใชแบบฝกหัดอาน    พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
เปนสื่อพัฒนาการเริ่มตนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 1 โดย นางจารุพรรณ ประดับหยิ่ว  

 

นางจารุพรรณ  ประดับหยิ่ว 
8 เกมการสอนแบบซินเนคติกสเพ่ือสงเสริมความคิด

สรางสรรค ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง  สิงหเสนี) 
โดย นางสาวศุภผล  ตาเทพ  

นางสาวศุภผล  ตาเทพ 
9 การพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมือ ประสาน

สัมพันธกับประสาทตา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียน
ราชวินิตประถมบางแค โดย นางสิวิมล  นางาม 

 
นางสิวิมล  นางาม 

10 การใชสื่อเกมส Microsoft Excelเพ่ือสรางแรงจูงใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานบาน) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องอาหาร
และโภชนาการ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค  
โดย นางสาวสรัลรัตน  ราหมาน 

 
 

นางสาวสรัลรัตน  ราหมาน 
 

 



167 

 

ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
11 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานทักษะภาษาไทย      

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม   
โดย นางสาวเขมณิจ  อํ่าแห 

 
นางสาวเขมณิจ  อํ่าแห 

12 ผลการจัดกิจกรรมสรางสรรคท่ีมีผลตอการลดพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาลปท่ี 2/1  
โรงเรียนโฆสิตสโมสร  โดย นางสาววิไลลักษณ  ทองดวง  

นางสาววิไลลักษณ ทองดวง 
13 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5/1 โดยใชแนววิธีการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร (CLT) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) โดย นางกมลทิพย  เพงผล 

 
นางกมลทิพย  เพงผล 

14 การพัฒนาแบบฝกทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูลโดยใชเทคนิค LT เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม        
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส 
โดยนางเบญจวรรณ  นาปุก  

นางเบญจวรรณ  นาปุก 
15 การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดชนะสงคราม       
โดย นายสรศักดิ์  สะวะรัมย  

 
นายสรศักดิ์  สะวะรัมย 

16 การจัดการการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต       
เรื่องการสราง E-book ดวยโปรแกรม Flip Album 6   
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ                          
โดย นางสาวจันทรเพ็ญ  สังขอ่ิม  

นางสาวจันทรเพ็ญ  สังขอ่ิม 
17 กิจกรรมการสอนซอมเสริมทางการเรียนวิทยาศาสตร ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง
ความหลากหลายในพืช  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  
โดย นายวชิรวิทย  เมืองอินทร 
 
 

 
 

 
 
 

นายวชิรวิทย  เมืองอินทร 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
18 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เรื่องการเขียนเว็บเพจดวยโปรแกรม ADOBE DREAM 
WEAVER CS4 โรงเรียนสายน้ําทิพย  
โดย นายอรุณ  เปยซ่ือ     

 
 
 
 
 

นายอรุณ  เปยซ่ือ 
19 การพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่องชาติไทยกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชา
ประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5              
โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)          
โดย นางกัลยา  ช่ําชอง 

 
นางกัลยา  ช่ําชอง 

20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรเรื่องระบบของรางกายของนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  
โดย นางจันตรี  นันทกิจ 

 
นางจันตรี  นันทกิจ 

21 โปรแกรมกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร
ของเด็กออทิสติกปฐมวัย โรงเรียนวัดสังขกระจาย  
(แจมวิชาสอน)  โดย นางสาวจินตรัตน  มวงชุม 

 
นางสาวจินตรัตน  มวงชุม 

22 เสนทางภาพยนตรสั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย   
(กระจาง   สิงหเสนี)  โดย นายเรวัฒ  โสดาพรหม 

 
นายเรวัฒ  โสดาพรหม 

23 การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะ เรื่องการจําแนกประเภทพืช 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน โฆสิต
สโมสร โดย นางปยะมิตร  เมธาธีระนันท       

 
นางปยะมิตร เมธาธีระนันท 

24 การใชแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการคูณจํานวนท่ีไมเกินสี่
หลัก โรงเรียนราชวินิต  โดย นางประไพศรี เนาวบุตร 
 

 
นางประไพศรี เนาวบุตร 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
25 การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ ในการแกปญหาสมการ 

โดยใชการซอมเสริมดวยแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดโสมนัส    
โดย นางสาวจันทรเพ็ญ  บุญกลา  

นางสาวจันทรเพ็ญ  บุญกลา 
26 การพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน  

โรงเรียนวัดชนะสงคราม  
โดย นางสาวพัชรา  กลมลา 

 
  นางสาวพัชรา กลมลา 

27 การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องการหาพ้ืนท่ีรูปเรขาคณิต 2 มิติ ของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 โรเรียนราชวินิต โดยใชแบบฝก 
เสริมทักษะในการสอนซอมเสริม                       
โดย นางสาวลัดดาพร ดอกมะเดื่อ 

 
นางสาวลัดดาพร   

ดอกมะเดื่อ 

28 ชุดกิจกรรมเกมคณิตศาสตรผานการละเลนไทย   
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)     
โดย นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพศิริ 

 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม 

พิมพศิริ 
 

29 การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย    
โรงเรียนวัดชนะสงคราม โดย นางมาลาสี โกศัยพัฒน 

 
นางมาลาสี  โกศัยพัฒน 

30 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)   
ในพระราชูปถัมภฯ                             
โดย นางเนาวรัตน  ขจรเดชะ  

นางเนาวรัตน ขจรเดชะ 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
31 การพัฒนาทักษะการหารโดยใชชุดฝกกิจกรรมทักษะการ

หารของนักเรียนระดับ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4    
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 
โดย นางสาววาสนา  นอยอุทัย  

นางสาววาสนา  นอยอุทัย 
32 แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

การบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใชกระบวนการพัฒนาการ
แกโจทยปญหาของโพลยาและกลวิธี SQRQCQ   โรงเรียน
ราชวินิตประถมบางแค          
 โดย นางสาวดวงพร จิรแพทยสกุล  

นางสาวดวงพร 
จิรแพทยสกุล 

33 ทักษะการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรง
จิตรวิทยาคาร) โดย นางกรรณิการ  กําลังหาญ 

นางกรรณิการ กําลังหาญ 
34 ชุดกลองของเลนพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก  

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ โดย นางสาวสสิธร  หิรัญ 

 
นางสาวสสิธร  หิรัญ 

35 ฝกทักษะการพัฒนากลามเนื้อขา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 
โดย นายเวนิช  โงกสูงเนิน 

 
นายเวนิช  โงกสูงเนิน 

36 รายงานผลการฝกทักษะการคิดจากสื่อสิ่งพิมพ โดยใช
กระบวนการเทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6/2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)  
โดย นางพรทิพา  คําแหง  

นางพรทิพา  คําแหง 
37 รายงานผลการใชหนังสือการตูนประกอบการเรียนเรื่อง ความสุข

ในครอบครัว สาระเศรษฐศาสตร กลุมสาระ การเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจาง สิงหเสนี)  
โดย นางชนิษฐภาณ   ไชยพรหม 

 
 
 
 

นางชนิษฐภาณ  ไชยพรหม 
 



171 

 

ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
38 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4/3 ท่ีไดรับการทบทวนความรู
เดิมดวยกิจกรรมท่ีเนนการคิดเลขในใจและคิดเลขเรว็อยาง
สมํ่าเสมอ ปการศึกษา 2556   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส                            
โดย นางสาวชาลินีย  ธรรมไชยวัฒน 

 

 
นางสาวชาลินีย  ธรรม

ไชยวัฒน 
39 เจามูลหัตถกรรม โรงเรียนวัดเจามูล                     

โดย นางสุทธินันท  พูลเกิด 

 
นางสุทธินันท  พูลเกิด 

40 การพัฒนาทักษะการคูณจํานวนนับของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4/2  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
การคูณดวยตารางทแยง โรงเรยีนวัดหนัง                  
โดยนายศุภผล กุศลชู 

 
นายศุภผล กุศลชู 

41 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใชทักษะคณิตคิดเร็ว
ของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5/2  
โรงเรียนประถมทวธีาภิเศก    
โดย นางสาววาสนา  ปนไล 
 

 
นางสาววาสนา  ปนไล 

42 การพัฒนาการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษเก่ียวกับคํานามนับ
ไมได ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1     
โรงเรียนราชวินิต  โดย นางสาวรุงอรุณ  โชติสาร 
 

 
นางสาวรุงอรุณ โชติสาร 

43 ผลของการศึกษาการใชแบบฝกในการแกปญหานักเรยีนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร   เรื่องการ
เปรียบเทียบ และเรียงลําดับจํานวนนบัท่ีไมเกิน 1,000   
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ             
โดย นางสาวพัชรินทร รุมรวย  

นางสาวพัชรินทร รุมรวย 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
44 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องบันได 5 ข้ัน 

สูกําแพงเห็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม   
 

                  
 
 
 
 

นายพงษวิทย  แสงทองสวัสดิ์   นายสรศักดิ์  สะวะรัมย                                                          
โดย นางสาวสุภาวดี   อ้ึงพานิช  นายพงษวิทย แสงทองสวัสดิ์  
และ นายสรศักดิ์  สะวะรัมย                 

 

 
 

นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช 
  
 

45 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชชุดฝก
เรื่องการอานคําศัพทจากสัญลักษณเสียง(Phonics)  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ   
โดย นางพูนพรรณ  มากคุณ 
 

 
นางพูนพรรณ  มากคุณ 

46 การพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องการบอกตําแหนงดาว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชแบบจําลอง 
การบอกตําแหนงดาว โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ   
โดย นางสาววรรณวีร  เหมือนประยูร 

 
 
 

 
นางสาววรรณวีร   
เหมือนประยูร 

47 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ดวยนวตักรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปด(Lesson Study and Open Approach) 
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  
โดย นางรุจิเรข  ดุลยสุข 

 
 
 
 

 
นางรุจิเรข  ดุลยสุข 

48 การศึกษาการพัฒนาและการแกปญหาความคงทนในการจํา
ศัพท โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6/3 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย     
โดย นางประภาศรี พวงวงศตระกูล 

 
 
 
 
 

นางประภาศรี   
พวงวงศตระกูล 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 
49 การพัฒนาทักษะการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษดวย

เพลงโฟนิกส(Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
2/4 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย       
โดย นางสาวภัทรภร ทานาโชติ 

 
 
นางสาวภัทรภร ทานาโชต ิ

50 ศึกษาทักษะ“การกรอ” โดยใชแบบฝกหัดการกรอ ของ
นักเรียนชุมนุม “วงวังเดิม” ประจําปการศึกษา 2557 
โรงเรียนประถมทวธีาภิเศก  
โดย นายวีระ ปรางครัตนศิลา 

 
 

นายวีระ ปรางครัตนศิลา 
51 งานวิจัยเรื่องการใชแบบฝกแกปญหาการลบเลขท่ีไมใช

การขอยืม โรงเรียนวัดหนัง                             
โดย นายปยะ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา 

 
นายปยะ  อิศรางกูร   

ณ อยุธยา 
52 การพัฒนาเกณฑสมรรถภาพทางรางกายเพ่ือสุขภาพ

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อายุ 15 ป 
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ   
โดย นายธีระวัฒน  หนูขาว 

 
 

นายธีระวัฒน  หนูขาว 
53 รายงานการใชนวัตกรรมบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ชุด

พัฒนาการเรียนรู การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสวนอยางมีเหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)   
โดย นางเสาวนีย  สนหอม 

 
 

นางเสาวนีย  สนหอม 
54 รานงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชชุดการสอนเรื่อง ASEAN 
Community โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ)   
โดย นางสาวพรทิพย  จงรักษ 

 
 
  นางสาวพรทิพย  จงรักษ 
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ท่ี ช่ือผลงานนวัตกรรม/วิจัยในช้ันเรียน ผูจัดทํา 

55 ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 

วิชาคณิตศาสตร ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕      

เฉลิมพระเกียรติ  โดย นางชุติมา  ทิพวาที 
 

      นางชุติมา  ทิพวาที 

56 การพัฒนาความสามารถในการเสิรฟลูกวอลเลยบอล 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โดยใชแบบฝกเสริมสราง

ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน  

โดย นายชัยพล  ยมจันทร 

 
 

    นายชัยพล  ยมจันทร 
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        5.  รายช่ือโรงเรียนและผูนําเสนอผลงานวิจัย โดยใชแนวคิด Growth Mindset 

ท่ี โรงเรียน ชื่องานวิจัย ผูนําเสนอ 
1 วัดเจามูล การใช Feedback เชิงบวก  ตามแนวคิด 

Growth Mindset 
นางจิตติยา   
    มาชมสมบูรณ  
นางสาวจุฑามาศ   
    ศรีจันทร  

2 ราชวินิตประถม 
บางแค 

การพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 โดยใชทฤษฎี Growth 
Mindset  ตอยอดนวัตกรรม REPIM 

นางสาวดวงพร 
จิรแพทยสกุล   
  

3 วัดชนะสงคราม การพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
โดยใชทฤษฎี Growth Mindset 

นายพงษวิทย         
แสงทองสวัสดิ์   

4 วัดชางเหล็ก การวิจัยเพ่ือพัฒนาการอานและการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใช Growth 
Mindset 

นางสาวนันทกัญ             
    ชัยเวชยกุล 
นางสาวสุภาณี  
    โพธิ์ถวิล 

5 วัดชัยชนะสงคราม 
(วัดตึก) 

การพัฒนาทักษะการแกปญหาเศษสวน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

นางสาวมยุรา ชั้นเสมา 
 

6 วัดพลับพลาชัย 
 

การพัฒนาการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 
โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและ
ทฤษฎี Growth Mindset 

นางจันตรี  นันทกิจ 

7 วัดหนัง โครงการโรงเรียนเนนใชผลวิจัยท้ังโรงเรียน 
โรงเรียนวัดหนัง ปการศึกษา 2558 

นายศุภผล  กุศลชู 
นางสาวสารภี   
ชูนุกูลพงษ 

8 สายน้ําทิพย รายงานการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคําท่ีประสมสระ อี สระอือ สระไอ-ใอ  
สระ โอ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  (นวัตกรรม) 

นายเฟองศักดิ์   
ภัทรวาณิชย  

9 พิบูลอุปถัมภ การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียน
โดยใชทฤษฎีระบบ สู Growth Mindset 

นางโนรี  ประจําคาย 
 

10 ไทยรัฐวิทยา 75 
เฉลิมพระเกียรติ 

การสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน เพ่ือนําไป 
พัฒนาทักษะการคิด 

นางสาวณิชาภัทร   
ฟกคง 
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ท่ี โรงเรียน ชื่องานวิจัย ผูนําเสนอ 
11 พระยาประเสริฐ  

สุนทราศรัย 
(กระจาง  สิงหเสนี) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
หองเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge 
sharing room)  และเทคนิค Growth 
Mindset ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจาง สิงหเสนี) 

นางสาวอุมาพร   
บุญเปยก 
นายเมย  เนาวรัตน 

12 ประถมนนทรี การพัฒนาการสอนโครงงานของครูโรงเรียน
ประถมนนทรี  โดยใชหลักการ Growth 
Mindset 

นางสาวสุภาวดี   
อ้ึงพานิช (ผอ.) 

13 วัดเวตะวัน       
ธรรมาวาส 

การนําผลการวิจัยไปใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใชทฤษฎี Growth Mindset 

นางเบญจวรรณ   
นาปุก 

14 วัดอุทัยธาราม การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ (BBL, Growth Mindset, 
และคําถาม R-C-A) 

นางศรัณยา   
ถนอมวงศ 
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     6. รายช่ือผูนําเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมการสอนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ   

        ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  วันที่ 22  มีนาคม 2560 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย / นวัตกรรม 

1 นางสาวน้ําฝน  จวงไธสงค ผลการจัดกิจกรรมรอยเศษวัสดุเหลือใชท่ีสงผลตอ

ความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการจําแนกและ 

การเปรียบเทียบ สําหรับเด็กปฐมวัย 

2 นางธัญนันท  ทองอรุณศรี การสรางสื่อการสอน ชุด “สื่อทดลองควันบุหรี่” 

สําหรับนักเรียนปฐมวัย 

3 นายกิตติศัพท จอมพลเรือง การพัฒนาชุดฝกทักษะการตีทอ PVC พาเพลิน  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 

กรุงเทพมหานคร 

4 นางสาวสุภาพร  สีเลิศ การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ โดยใชนิทาน 

เปนสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/5  

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 

5 นางสาวสุพรรษา  ปาเมโด แบบฝกทักษะคณิตศาสตร รายวิชา 22102 : คณิตศาสตร

พ้ืนฐาน เรื่อง “การประยุกตของกรรมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

6 นายศราวุธ  รามศรี ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแนวทางการจัดกิจกรรม  

แบบ STEAM ท่ีมีผลตอความสามารถในการแกปญหา 

เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/5   

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 

7 นางสาวเบ็ญจรัตน ดอนสมจิตร การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ 

วาดภาพตามคําบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1                          

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ 

8 นายอมร  นันทวิกร  ผลการใชสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented 

Reality Code สําหรับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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7. รายช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

ของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ใชในการประเมินความรูความเขาใจเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือครู โรงเรียน 
1 โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล  1 

ปการศึกษา 2558 เรื่อง การเขาแถวเรียงลําดับ 
นางณปภัช เณรจาที วัดสังขกระจาย 

2 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 2  โดยใช 
กิจกรรมการประกอบอาหาร  ( cooking ) 

นางทําเนียบ เพียงตา 
  
 

มหาวีรานุวัตร 

3 ผลการจัดกิจกรรมรอยเศษวัสดุเหลือใชท่ีสงผล
ตอความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการ
จําแนกและการเปรียบเทียบ สําหรับเด็กปฐมวัย 

นางสาวน้ําฝน   
จวงไธสงค 

พิบูลอุปถัมภ 

4 การจัดกิจกรรม “หนูนอยกาวตามรอยพอ” นางสาวจีราภา    
วงศสิริฉัตรชัย 

วัดเวตวันธรรมาวาส 

5 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือสงเสริม
ทักษะทางการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย 

นางสาวดวงพร  
ปญจมากร 

อนุบาลวัดปรินายก 

6 การใช EARLY CHILDHOOD  เพ่ือปลูกฝง
ระเบียบวินัยใหกับเด็กปฐมวัย 

นางสุรี ศรีสวัสดิ์ 
และ นางกฤตยา 
เหมสมัน 

บานหนองบอน 
(นัยนานนทอนุสรณ) 

7 การศึกษาแบบการเรียนรูตอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

นางอภิญญา    
อภิธนบาล 
 

ราชวินิต  
 

8 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสื่อประสม 

นางสมพร  มงคลพร วัดชัยชนะสงคราม  
  

9 การพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ตอบสนองตอสิ่งเราของพืชและสัตวของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชบทเรียนโปรแกรม 

นางสาวปนัดดา  
เรียนไธสง 
 

วัดนาคปรก   

10 ผลการใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุด อานออก
เขียนคลอง เพ่ือพัฒนาการอานและเขียนสะกด
คาท่ีประสมดวยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป  
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

นางวลยัพร  
กนกแก้ว 

ดาราคาม 
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ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือครู โรงเรียน 
11 การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ํา ร ล ว   

โดยใชแบบฝกทักษะภาษาพาเพลินของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/3  

 นางสาวรัตนาพร 
จันทรพรหม 
 

อนุบาลสามเสน
สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลอุปถัมภ)   

12 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษา อังกฤษสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 

นางสาวอัญชลี   
เกตุโชติ 

วัดโสมนัส  

13 การพัฒนาความสามารถในการจดจําคําศัพท
และความหมาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปท่ี 3 โรงเรียนวัดเจามูล  โดยใชเกมกระดาน 
(Broad game) เปนสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวจุฑามาศ   
ศรีจันทร 

โรงเรียนวัดเจามูล 
  

14 การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   

นางธนัญญา  
เจียมศรีพงษ 

ประถมนนทรี 

15 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทํางานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 ปการศึกษา 2557 
โดยการใชการเสริมแรงทางบวก 

นางสาวชนินันท         
คลายมณี 

วัดประยุรวงศาวาส 
  

16 การสอนซอมเสริมนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชชุดฝกทักษะกิจกรรม
นาฏศิลป เรื่องเพลงรําวงมาตรฐานและความรู
นาฏศิลปไทยพ้ืนฐาน 

นางสาวสมใจ  
นวลดี   

วัดอมรินทราราม  

17 การใชกระบวนการเรียนการอสนท่ีเนนการสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry Process) กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร  ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนพญาไท  

นางสาวศศิธร   
เขียวกอ 

พญาไท    

18 การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4   

นายสรศักดิ์   
สะวะรัมย 

วัดชนะสงคราม 

19 ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนนิทาน
เชิงสรางสรรคดวยแผนภาพโครงการเรื่อง 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5      
โรงเรียนสายน้ําทิพย   

นางสุนทรี  ทองชิตร สายน้ําทิพย 
 

20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะ
คณิตคิดเร็วของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 5/2 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 

นางสาววาสนา   
ปนไล 
 

ประถมทวีธาภิเศก 
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ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือครู โรงเรียน 
21 ผลของการใชสื่อ ICT ท่ีมีผลตอการพัฒนา 

การอานและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 

นางสาวธัญวลักษณ   
กวางไพรศรี 
 

ทีปงกรวิทยาพัฒน  
(วัดโบสถ) ในพระ
ราชูปถัมภฯ 

22 การจัดการเรียนรู โดยใชทักษะการเรียนรูสาระ
สนเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

นางพัทธธีราศิริ  
ปริญญานันท 

ทุงมหาเมฆ 
 

23 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องโจทยปญหา
รูปวงกลมชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

น.ส.สวุรรณี  บุญทัน อนุบาลพิบูลเวศม  
  

24 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร โดยใชสื่อ Power Point ในเรื่อง
ระบบยอยอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

นายอนันต   
นีรนาทธารา 

โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
  

25 การพัฒนาการจดจําคําศัพทโดยใชกิจกรรมเกม
ภาษาอังกฤษ เกมหมู หมูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

นายสมเกียรติ   
นวลวันด ี

วัดดาน  
  

26 การพัฒนาการฝกทักษะการพิมพสําหรับผูเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โดยการใชโปรแกรมฝกพิมพสัมผัส 

นางสาววิวารัตน 
กวางประสิทธิ์ 

วัดพลับพลาชัย    

27 การใชแบบฝกทักษะการคูณเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

นางประนอม  
บุญมาเลิศ  

วัดหนัง   

28 การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวณัฐธนพร  
เหมวิจิตร 

วัดหงสรัตนาราม 
  

29 รายงานการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
จับใจความ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

นางวาสนา  
เลื่อมสุทธิ 

อนุบาลวัดนางนอง 

30 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด 
(Mind Map) เรื่องภาวะโภชนาการท่ีมีผลตอ
สุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 

นางสาวมนตชนก  
รื่นสุข 
 

โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ   
 

31 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      
เรื่องการสื่อสารขอมูลสําหรับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

นางบุปผา   
มหาศะรานนท 

บางบัว (เพงตั้งตรง
จิตรวิทยาคาร)  

32 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3      
เรื่อง ไฟฟา โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry Cycle หรือ 5E’s ) 

นางจารุภา   หิรัญคํา ไทยรัฐวิทยา ๗๕ 
เฉลิมพระเกียรติ  
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ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือครู โรงเรียน 
33 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเด็กขาดสมาธิ

ในการฟง 
นางทัศนีย   
นอยนงเยาว 

ราชวินิตประถมบางแค 
  

34 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียง การมีสุขภาพดี 

นางพรพรรณกมล  
ผูปรารถนาสิทธิ์ 

วัดมหาบุศย (พิทักษ
ถาวรคุณ) 

35 การสรางสื่อ นวัตกรรมอาเซียน 
“Praya ASEAN Shop” 

นางสาววราภรณ  
ชางอยู 

พระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย 
(กระจาง (สิงหเสนี) 

36 แบบฝกเสริมทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตร    
เรื่องการจําแนกประเภทของสัตว 

นางวัลลภา    
เปลี่ยนเดชา 

วัดอุทัยธาราม  
  

37 การพัฒนาทักษะในการจําแนกกลุมของสัตว     
มีกระดูกสันหลัง 

นายขัตติยะ  โคตรถา วัดชางเหล็ก   
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8.  ภาพเกียรติบัตร 

Good Practices, Best Practices, Best of the Best Practices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good Practices 

Best  Practices 

Best of the Best Practices 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือวิจัย 

1.  เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

    ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

    1.1  แบบทดสอบเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (กอนและหลังการประชุมปฏิบัติการ) 

    1.2  แบบสอบถามความคิดของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

          ทางการเรียนฯ   (หลังการประชุมปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน) 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการ 

     ฉบับท่ี 1   แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  

                  เก่ียวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา 

                  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

     ฉบับท่ี 2  แบบสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการ  

                 วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557 

     ฉบับท่ี 3  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อน 

                 วิจัยในโรงเรียน  ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ 

                 วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ ป 2557  
     ฉบับท่ี 4  แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนําการ 

                 วิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล 

     ฉบับท่ี 5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน  

                 ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการ 

                 ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                 การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2558    

     ฉบับท่ี 6  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                 การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

                 ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 - 2560  

    ฉบับท่ี 7  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อน 

                 วิจัยในโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ 

                 วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2560   

     ฉบับท่ี 8  แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครู ฯ  เก่ียวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอด 

                 สงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
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            1.1  แบบทดสอบเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน (กอนและหลังการประชุมปฏิบัติการ) 
 

แบบทดสอบ เร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน 

คําช้ีแจง    ใหเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1.  จุดหมายท่ีชัดเจนท่ีสุดของการวิจัยในชั้นเรียน คือขอใด 
     ก.  เพ่ือสํารวจปญหาในชั้นเรียน 
     ข.  เพ่ือทดลองนวัตกรรมในชั้นเรียน 
     ค.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใชในการเรียนการสอน 
     ง.  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีจะแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
2.  ในบทนําท่ีกลาวถึงท่ีมาของปญหานั้น ไดจากแหลงใด 
     ก.  ขอมูลเชิงประจักษ 
     ข.  การสํารวจของครูผูสอน 
     ค.  การสังเคราะหงานวิจัยจากท่ีตางๆ 
     ง.  ถูกทุกขอ 
3.  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย มีประโยชนอยางไร 
     ก.  ชวยกําหนดปญหาวิจัย 
     ข.  หลีกเลี่ยงการทําวิจัยซํ้าซอนกับผูอ่ืน 
     ค.  ชวยกําหนดกรอบความคิดและสมมุติฐานการวิจัย 
     ง.  ชวยกําหนดแบบแผนการวิจัยและการดําเนินการวิจัย 
4. “ขอบเขตของการวิจัย”  ควรระบุในเรื่องใดบาง 
     ก.  เนื้อหา 
     ข.  ระยะเวลา 
     ค.  กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
     ง.  ท้ัง ก. ข. และ ค. 
5.  ในการออกแบบการวิจัย  ควรคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนจากแหลงใด 
     ก.  เครื่องมือวัด ผูวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย 
     ข.  ผูวิจัย, เครื่องมือวิจัย, การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ค.  เครื่องมือวัด,  การสุมกลุมตัวอยาง,  การใชสถิติ 
     ง.  กลุมตัวอยาง  เครื่องมือวัด  การนําเสนอผลงานวิจัย 
     

1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนนิงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผล 

 สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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6.  ขอใดคือเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีใชในการวิจัยในชั้นเรียน 
     ก.  แบบทดสอบ 
     ข.  แบบสังเกต 
     ค.  แบบสอบถาม 
     ง.  ถูกทุกขอ 
7.  คา IOC  ท่ีใชได ควรมีคาเทาใดข้ึนไป 
     ก.  0.20                         ข.  0.50 
     ค.  0.80                         ง.  1.00 
8.  การเลือกใชสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูล ตองพิจารณาสิ่งใด 
     ก.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
     ข.  ลักษณะของขอมูลท่ีรวบรวมได 
     ค.  ขอตกลงเบื้องตนของสถิตินั้น ๆ 
     ง.  ท้ังวัตถุประสงคของการวิจัย  ลักษณะของขอมูลท่ีรวบรวมได 
         และขอตกลงเบื้องตนของสถิตินั้น ๆ 
9.  ในการอานรายงานการวิจัยอยางคราวๆ ควรอานสวนใดของรายงาน 
     ก.  บทคัดยอ หรือ บทนํา  
     ข.  บทคัดยอ หรือ บทสรุป   
     ค.  บทสรุป หรือ ภาคผนวก 
     ง.  วิธีดําเนินการวิจัย หรอื บทสรุป  
10. ใครทําหนาท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัย 
     ก.  คร ู                               ข.  ศึกษานิเทศก 
     ค.  ผูบริหารโรงเรียน               ง.  ถูกทุกขอ 
 

.............................................................. 

 
เฉลยคําตอบ 

ขอ  1   -   ง ขอ  6  -  ง  

ขอ  2   -   ง ขอ  7  -  ข 

ขอ  3   -   ง ขอ  8  -  ง 

ขอ  4   -   ง ขอ  9  -  ข 

ขอ  5   -   ค ขอ  10 -  ง 

 



186 

 

    1.2 แบบสอบถามความคิดของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนา 

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (หลังการประชุมปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในช้ันเรียน) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันท่ี 9-10 เมษายน 2557)   

คําช้ีแจง     โปรดพิจารณาประเด็นคําถามตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย /  ลงในชองท่ีตรงกับ 

                ความคิดเห็นของทาน 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานไดรับความรูและประสบการณจากการ 
   ประชุมปฏิบัติการในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด  
   1.1 พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ   

     

   1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู         
   1.3 การฝกปฏิบัติการสังเคราะหผลการเรียน      
   1.4 การนําเสนอผลงานการสังเคราะหzลการเรียน 
        และฝกสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

     

   1.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย      
   1.6 การวางแผนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน      
   1.7 การเขียนรายงานการวิจัย      
   1.8  กรอบและแนวทางการนเิทศติดตามการนําการวิจัย 
        สูการปฏิบัติในโรงเรียน 

     

2.  เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการตรงกับ 
     ความตองการของทานมากนอยเพียงใด 

     

3.  ทานคิดวาจะนําความรูและประสบการณท่ีไดรับครั้งนี้ 
    ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน 
    ไดมากนองเพียงใด  

     

4.  การดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้มีความเหมาะสมเพียงใด 
    4.1 การชี้แจง/ประชาสัมพันธระหวางการประชุมปฏิบัติการ  

     

    4.2 กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน                                   
    4.3 การบริการเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ      
    4.4 การเลือกสถานท่ีจัดประชุมปฏิบัติการ        
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

เกี่ยวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  

คําช้ีแจง    แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็น ของผูบริหารสถานศึกษา 

                สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เก่ียวกับความตองการ  

                ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

                ในดานความสอดคลองของโครงการกับนโยบายระดับตาง ๆ เพ่ือนําไปพิจารณาความ 

                เหมาะสมของการ ดําเนินโครงการ 

ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

               ชื่อผูใหสัมภาษณ................................................................................................................... 

                ตําแหนง.................................................................. โรงเรียน..................................................... 

                เบอรโทรศัพท ...................................................... e-mail ...................................................... 

ตอนท่ี 2    ประเด็นการสัมภาษณ 

              2.1 หลักการเหตุผลและวัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม 

สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนของทาน หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

               2.2 แผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายดานการสงเสริม

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือแนวทาง 

การสงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หรือสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)  หรือไม อยางไร  

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................  

ฉบับท่ี 1 

2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินโครงการ 
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              2.3  ทานคิดวากิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

หรือไม เพราะเหตุใด 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 

              2.4  หากใหทานประเมินโครงการนี้โดยภาพรวม ในดานความสอดคลองเหมาะสมของ

โครงการ กับนโยบายระดับตาง ๆ  โดยแบงความคิดเห็นเปน 5 ระดับจากมากไปหานอย ทานคิดวา   

ควรอยูในระดับใด                              

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

                 

               2.5  การดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในครั้งนี้ โรงเรียนมีความตองการใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการอยางไร หรือใหการสนับสนุนในเรื่องใดบาง 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

  

                                                          (ลงชื่อ) ................................................................ผูสัมภาษณ 

                                                                   (...............................................................) 

                                                                             ................../......................./.................... 
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แบบสอบถามความตองการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา และครู ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

................................. 
คําช้ีแจง      แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของผูบริหาร และครู ท่ีมีตอ 

                 โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน               

                 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557  ประกอบดวย 

                 ขอมูล 2 ตอน คือ   
ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

             1.1  ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด 

                          ผูบริหารสถานศึกษา                      ครูผูสอน 

             1.2  สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียน..............................................................................................                       

ตอนท่ี 2   ความตองการของผูบริหารและครู ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา 
             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
                   ในฐานะท่ีทานมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทานมีความตองการ 
              หรือความคาดหวังตอการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
             ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานตอไปนี้ 
             มากนอยเพียงใด  โดย 

                        5   หมายถึง มากท่ีสุด            4  หมายถึง มาก          3  หมายถึง ปานกลาง   
                                2   หมายถึง นอย               1  หมายถึง นอยท่ีสุด   

ที่ รายการ 
ระดับความตองการ 

  5   4   3   2   1 

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน      

1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย  

 ในชั้นเรียนของครู      

2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดให 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู      

3   นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย 

  ในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไว จนเกิดผลงาน      

4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ 

 วิจัยในชัน้เรียนของครู      

5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจากการจัดกิจกรรม 

 ตามกระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู      

 ฉบับท่ี 2 



190 

 

ที่ รายการ 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 
  ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู      

6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

     

7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 
 ของครูเกิดจากปญหาหรือความตองการของนักเรียน 

     

8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการ เรียนการสอน 
 ใหแกนักเรียน 

     

9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
 วิจัยในชัน้เรียนได      

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
 ที่เปนกลุมเปาหมายของครู      

11  ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
 เพิ่มข้ึนหรือมีการพัฒนาที่ดีข้ึน      

12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับครู 
 มคีวามเปนมิตรที่ดี      

13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน      
14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน  

 ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน      
15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน      
ดานที่ 3 การบริหารจัดการ      
16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน      
17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน      
18  การสงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน       
19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงาน 

 ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
 วิจัยในชัน้เรียน       

20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง      

 
                                                                        ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                            บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ   

ของครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน และผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน  

ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 
ตามโครงการปฏิบัติการการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 กอนเสร็จส้ินโครงการ ป 2557    
..................................................... 

คําช้ีแจง      แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 

               และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
               การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 
                ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้น 
               โครงการป 2557 
ตอนท่ี 1    ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน 

              ตามท่ีทานไดรับการอบรม-ประชุมปฏิบัติการตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ 
ในป 2557  และนําความรูมาดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน
ของศึกษานิเทศกในประเด็นตอไปนี้ มากนอยเพียงใด โดย          
                5   หมายถึง มากท่ีสุด               4  หมายถึง มาก            3  หมายถึง ปานกลาง   
                   2   หมายถึง นอย                 1  หมายถึง นอยท่ีสุด   

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานการวางแผน  
1 การวางแผนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาครูมีความตอเนื่อง 

และเปนแผนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 

     

2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ      

3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการเรียนรู 
ควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

     

ดานการดําเนนิการนิเทศ  

4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู  
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน) 

     

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร 
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

     

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ ชวยใหครูจัดการเรียนรู
หรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค 

     

7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน        

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 
มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

     

ฉบับท่ี 3 
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ตอนท่ี 2   ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียนอยางไร 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
                      
                                                                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                         บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน 
เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน 
การประกวดแขงขัน  

     

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด”  

     

11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน 
เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ  

     

ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช  

12 การนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ 
และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู 
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 

     

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถนํามาใช 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

     

15 การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการ มาประยุกตใช 
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียนท่ีตนสอน 

     

16 ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
ขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียน 

     

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน      

18 ความตอเนื่องสมํ่าเสมอของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ของครูในโรงเรียน 

     

19 ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได      

20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

     



193 

 

แบบประเมิน 
ความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ของครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน ครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน 
และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล 

วัตถุประสงค      เพ่ือประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูท่ีไดรับ 

                      การพัฒนาจากโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์     

                      ทาง การเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       

                      โดยการวิเคราะหจากผลงานครู                                             

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของครูผูรับการประเมิน 

              ชื่อ – สกุล............................................................ผูเสนอผลงาน 

              โรงเรียน ................................................................................... 

              ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน.................................................................................................... 

              ........................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 2   รายการประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

              ใหผูประเมินพิจารณาผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูตามรายการตอไปนี้  แลววิเคราะหวา 

              ครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑ  

              ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

                        5   หมายถึง มากท่ีสุด      4   หมายถึง มาก       3  หมายถึง ปานกลาง 

                        2   หมายถึง นอย           1   หมายถึง นอยท่ีสุด 

               

รายการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

5 4 3 2 1 
สวนท่ี 1  องคประกอบของงานวิจัยในช้ันเรียน 
1. ชื่อเรื่อง และบทนํา                                                   
 1.1  ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย      

1.2  ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย      
1.3  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      เกิดจากปญหาหรือสิ่งท่ีตองการแกไข 
      ในชั้นเรียน                

     

1.4  การเสนอความสําคัญและความจําเปน 
      ของปญหามีความชัดเจน 

     

 

ฉบับท่ี 4 
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รายการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

5 4 3 2 1 
 1.5  วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง 

      และวิธีการ 

     

 1.6  วัตถุประสงคสามารถวัดและประเมินผล 
      ไดจริง หรือเปนไปไดในการหาคําตอบ 

     

2. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ                                                               
 2.1  เอกสารมีความสัมพันธกับงานวิจัยอยางแทจริง  

      และเปนประโยชนตองานวิจัย 

     

2.2  เอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของมีความทันสมัย 
      และเชื่อถือได 

     

3. วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                      
 3.1  ประชากร /กลุมตัวอยางระบุไดชัดเจน  

      และอธิบายวิธีการไดมาซ่ึงกลุมเปาหมาย 
     

3.2  การเลือกใชเครื่องมือวิจัย มีความเหมาะสม       
3.3  เครื่องมือสามารถวัดไดครบตาม 
      วัตถุประสงคการวิจัย 

     

3.4  นวัตกรรมท่ีใชแกปญหาสอดคลองกับ 
      ปญหาและมีกระบวนการสรางถูกตอง 
      ตามหลักการ/ ทฤษฎี 

     

3.5  เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพ  
      และเชื่อถือได 

     

4.  การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 4.1  วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

      มีความชัดเจน 
     

4.2  ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการตรวจสอบ 
      ความถูกตองของขอมูล 

     

4.3  สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใชได 
      เหมาะสมกับปญหาการวิจัย 

     

4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง      
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 5.1  ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงค  

      หรือครอบคลุมเรื่องท่ีทําการวิจัย 
     

5.2  การสรุปมีสาระสําคัญท้ังหมด และเปนไป 
      ตามขอเท็จจริงท่ีคนพบ 
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รายการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

5 4 3 2 1 
 5.3  การอภิปรายมีความครอบคลุมและ 

      มีหลักเกณฑหรือเหตุผลท่ีเชื่อถือได 
     

5.4  ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรม สามารถนําไปใช 
      ไดจริง ท้ังในเรื่องการนําผลการวิจัยไปใช 
      และการทําวิจัยในครั้งตอไป 

     

6. บรรณานุกรม 
 6.1  บรรณานุกรมเขียนไดถูกตองตามระเบียบ 

      การเขียน        
     

6.2  รายการเอกสารในบรรณานุกรม 
      ครบถวนตามท่ีอางอิงในเนื้อหาการวิจัย 

     

สวนท่ี 2  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย 
7.  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 7.1  งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอน 

      ไดจริง 
     

7.2  งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู  
      และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน 

     

7.3  งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  
      และของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

     

7.4  งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ 
      บริบทอ่ืน  เชน การนําเสนอผลงาน/เผยแพร  
      การประกวดผลงาน 

     

7.5  งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทุน      
 

               

 

                                                        ลงชื่อ...........................................................ผูประเมิน 

                                                               (…………………………………………………..) 

                                                               ……………../……………………./…………… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  
และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

หลังเสร็จส้ินโครงการ ป 2558   
....................................................... 

 

คําช้ีแจง        แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับ 
                  การขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

                  การเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  หลังเสร็จสิ้น 
                  โครงการ (ป 2558)   
 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
               ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด 
                    ผูบริหารสถานศึกษา                                 ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 
                    ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน              ครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล 
 
ตอนท่ี 2      ความพึงพอใจตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               ตามท่ีทานและบุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน              
ตั้งแตป 2557  และปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน (ป 2558)  ทานมีความพึงพอใจ 
ตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดย          
                  5   หมายถึง มากท่ีสุด             4  หมายถึง มาก           3  หมายถึง ปานกลาง   
                       2   หมายถึง นอย                1  หมายถึง นอยท่ีสุด   

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน  

1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู      

2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดใหตามกระบวนการ 

 วิจัยในชัน้เรียนของครู 

     

3  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

 ที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน 

     

4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนของครู 

     

ฉบับท่ี 5 
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                                                                    ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                         บุญญลักษณ  พิมพา 

                                               ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จากการจัดกิจกรรม 
 ตามกระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู 

     

ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู   

6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
 วิจัยในชัน้เรียน 

     

7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 
 ของครู เกิดจากปญหาหรือความตองการของนักเรียน 

     

8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการเรียนการสอน 
 ใหแกนักเรียน 

     

9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
วิจัยในชัน้เรียนได 

     

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
 ที่เปนกลุมเปาหมายของครู 

     

11 ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึน 
หรือมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 

     

12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับครู 
 มีความเปนมิตรที่ดี 

     

13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน      

14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 
 ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 

     

15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน      

ดานที่ 3  การบริหารจัดการ      

16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการ 
 เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

     

17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

     

18  การสงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

     

19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิดจาก 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน  

     

20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรม 
 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวจิัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน  

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน  

ระหวางป 2557 - 2560 

..................................................... 

คําช้ีแจง    แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียน 

              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัด 
              การศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานใหเกิดความกาวหนา ระหวาง      
              ป 2557 - 2560  

ตอนท่ี 1     ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

              ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด 

                       กรรมการสถานศึกษา                       

                               ผูแทนชุมชน                               

                        ผูปกครองนักเรียน                         

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

              ระหวางป 2557 -2560  ครขูองโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ไดรับการนิเทศในดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีดําเนินการควบคูไปกับ
การวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการนิเทศมาใชพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
              ในฐานะท่ีทานเปนผูหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทานมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานใหเกิด
ความกาวหนา ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด  โดย           
               5   หมายถึง มากท่ีสุด             4  หมายถึง มาก           3  หมายถึง ปานกลาง   
                   2   หมายถึง นอย                1  หมายถึง นอยท่ีสุด   

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 

1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดเหมาะสมกับบริบท 

หรือสภาพของโรงเรียน 

     

2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 

อยางตอเนื่อง ทันสมัย ทันเหตุการณ 

     

3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนนําผลงานมาจัดแสดง 

ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

     

ฉบับท่ี 6 



199 

 

 

ตอนท่ี 3   ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไร  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
                    

                                                                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                         บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะวิชาการ  

เพ่ือสงเสริมความสามารถและความถนัดของนักเรียน   

     

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชนมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา   

     

6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูแทนชุมชน 

เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนา 

ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

     

ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในช้ันเรียน 

8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย 

     

9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

แปลกใหมและทันสมัย  

     

10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ   

     

11 ครูในโรงเรียนท่ีมีการปรับปรุงวิธีการสอนมีจํานวนมากข้ึน      

12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู 

สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได 

     

13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดี จนมีผลงานการปฏิบัติ 

ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน 

     

14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียนและผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน  

ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 

ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเสร็จส้ินโครงการ ป 2560 

..................................................... 

คําช้ีแจง    แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจขอครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 
               และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
               การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก  
               ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนท่ี 1  ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก 
              ตามท่ีทานไดรับการพัฒนาตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ในป 2557  และนํา
ความรูมาดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจนถึงปจจุบัน (ป 2560)  ทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการ
ดําเนินงานของศึกษานิเทศก ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดย          
                5   หมายถึง มากท่ีสุด             4  หมายถึง มาก           3  หมายถึง ปานกลาง   
                   2   หมายถึง นอย                1  หมายถึง นอยท่ีสุด   

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานการวางแผน  
1 การวางแผนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาครูมีความตอเนื่อง 

และเปนแผนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 

     

2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ      

3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการเรียนรูควบคูไปกับ 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีไดปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบัน 

     

ดานการดําเนนิการนิเทศ  

4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู  
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน) 

     

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร 
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

     

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ ชวยใหครูจัดการเรียนรู
หรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค 

     

7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน        

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 
มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

     

ฉบับท่ี 7 
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ตอนท่ี 2   ทานมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียนอยางไร 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
                      
                                                                     ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                                         บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                                   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน 
เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน 
การประกวดแขงขัน  

     

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน 

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด”  

     

11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน 
เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ  

     

ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช  

12 การนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ 
และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู 
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 

     

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถนํามาใช 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

     

15 การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการ มาประยุกตใช 
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียนท่ีตนสอน 

     

16 ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
ขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียน 

     

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน      

18 ความตอเนื่องสมํ่าเสมอของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ของครูในโรงเรียน 

     

19 ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได      

20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

     



202 

 

แบบสอบถาม 

การดําเนินกิจกรรมของครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน ครผููนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน  

และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล 

เกี่ยวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

................................... 

คําช้ีแจง         แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามการดําเนินงานดานการถายโยงความรู  

                    หรือการถายทอดสงตอ (Transportability) ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนํา 

                    การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล เรื่องการปฏิบัติการวิจัย           

                    ในชั้นเรียน ท่ีไดดําเนินการมาในระหวางปการศึกษา 2557 – 2559 

ตอนท่ี 1  สภาพการดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

                   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน ในปการศึกษา 2557 – 2559  ทานไดมีการถายโยงความรูหรือถายทอด

สงตอดานการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ใหแกเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือผูสนใจอ่ืน ในกิจกรรมตอไปนี้

หรือไม โปรดใสเครื่องหมาย  / ลงในชองท่ีตรงกับการปฏิบัติของทาน   

ท่ี รายการกิจกรรมถายโยงความรู ดําเนินการ 
ไมได

ดําเนินการ 
หมายเหตุ 

1 การเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัย         

ในชั้นเรียนใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือผูสนใจท่ัวไป 

   

2 การปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

และนําความรูไปใชในเรื่องใหม 

   

3 การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการปฏิบัติ     

งานวิจัยในชั้นเรียนโดยการนําความรูไปใชในเรื่องอ่ืน 

   

4 การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก    

ตอนท่ี 2  ทานมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะอยางไร ในการดําเนินกิจกรรมท่ีทานปฏิบัติ  

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

                                                         ขอขอบคุณในความรวมมือ 

                                                          บุญญลักษณ  พิมพา 

                                                        ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

ฉบับท่ี 8 
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองแบบสอบถามฉบับท่ี 2 

ความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนฯ 

และฉบับท่ี 5  

ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน                     

ครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล                                                           

ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนฯ 

 
Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     20.0                    N of Items = 20 

Alpha =    .9829 

           Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

W1 20 3.00 5.00 4.3500 .74516 

W2 20 4.00 5.00 4.6500 .48936 

W3 20 4.00 5.00 4.5000 .51299 

W4 20 3.00 5.00 4.5000 .68825 

W5 20 4.00 5.00 4.7500 .44426 

W6 20 3.00 5.00 4.7500 .55012 

W7 20 4.00 5.00 4.5500 .51042 

W8 20 3.00 5.00 4.7000 .57124 

W9 20 4.00 5.00 4.8500 .36635 

W10 20 4.00 5.00 4.7000 .47016 

W11 20 4.00 5.00 4.6000 .50262 

W12 20 4.00 5.00 4.7500 .44426 

W13 20 4.00 5.00 4.6500 .48936 

W14 20 4.00 5.00 4.5500 .51042 

W15 20 4.00 5.00 4.6500 .48936 

W16 20 4.00 5.00 4.8500 .36635 

W17 20 4.00 5.00 4.7000 .47016 
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W18 20 4.00 5.00 4.6500 .48936 

W19 20 4.00 5.00 4.8000 .41039 

W20 20 4.00 5.00 4.7500 .44426 

TOTAL 20 3.80 5.00 4.6625 .43976 

Valid N (listwise) 20         
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองเครื่องมือวิจัยฉบับท่ี 3 และฉบับท่ี 7 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในช้ันเรียน และครูผูนําการขับเคล่ือนวิจัย      

ในโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกฯ 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    .9928 

                Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A1 40 3.00 5.00 4.2750 .71567 

A2 40 3.00 5.00 4.1500 .69982 

A3 40 4.00 5.00 4.5000 .50637 

A4 40 3.00 5.00 4.1500 .80224 

A5 40 3.00 5.00 4.4000 .54538 

A6 40 4.00 5.00 4.4500 .50383 

A7 40 3.00 5.00 4.1750 .74722 

A8 40 3.00 5.00 4.2000 .72324 

A9 40 3.00 5.00 4.0750 .82858 

A10 40 3.00 5.00 4.2000 .79097 

A11 40 3.00 5.00 4.1250 .79057 

A12 40 3.00 5.00 4.2250 .73336 

A13 40 3.00 5.00 4.1750 .78078 

A14 40 3.00 5.00 4.2000 .72324 

A15 40 3.00 5.00 4.2250 .69752 

A16 40 3.00 5.00 4.1000 .81019 

A17 40 4.00 5.00 4.4250 .50064 

A18 40 3.00 5.00 4.1500 .76962 

A19 40 4.00 5.00 4.4750 .50574 

A20 40 3.00 5.00 4.1000 .74421 

TOTAL 40 3.20 5.00 4.2387 .66095 

Valid N (listwise) 40         
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันขอมูลทดลองเครื่องมือวิจัยฉบับท่ี 6 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชนฯ ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ท่ีนําผลการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560 

      Reliability 
    ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

    R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

    Reliability Coefficients 

    N of Cases =     17.0                    N of Items = 14 

    Alpha =    .9854 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Q1 17 3.00 5.00 4.1765 .63593 

Q2 17 3.00 5.00 4.1176 .60025 

Q3 17 3.00 5.00 3.9412 .74755 

Q4 17 3.00 5.00 4.1176 .78121 

Q5 17 3.00 5.00 4.1176 .85749 

Q6 17 3.00 5.00 4.1765 .63593 

Q7 17 4.00 5.00 4.2941 .46967 

Q8 17 3.00 5.00 4.3529 .60634 

Q9 17 3.00 5.00 4.2353 .66421 

Q10 17 3.00 5.00 4.1765 .63593 

Q11 17 3.00 5.00 3.9412 .74755 

Q12 17 3.00 5.00 4.2353 .66421 

Q13 17 3.00 5.00 4.2353 .56230 

Q14 17 3.00 5.00 4.0000 .79057 

TOTAL 17 3.07 5.00 4.1513 .62213 

Valid N (listwise) 17         
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย                           

    

1. นายประกอบ มณีโรจน อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ                                                    
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

2. นายกิตติ กสิณธารา         อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   
3. ดร.ขนิษฐ สุวรรณคีรี ศึกษานเิทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
4. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช   อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา                            

5. ดร.บุญทอง บุญทวี            รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล บทท่ี 2 
ตาราง ความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร(n = 35) 
ผลการวิเคราะหขอมูล บทท่ี 3 
 ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) เครื่องมือวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูล บทท่ี 4 
ตารางท่ี 4.3 -1   ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน     

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557 (n =37) 

ตารางท่ี 4.4 -1 ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 
ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครท่ี ดําเนินการ 
ในป 2557  (n =195) 

ตารางท่ี 4.7 -1    ความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย    
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก  ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557 (n = 195) 

ตารางท่ี 4.8 -1 แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนํา 
การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับ 
การขยายผล  ท่ีวิเคราะหจากผลงานครู (n = 37) 

ตารางท่ี 4.11 -1 
 

ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558  
(n =323) 

ตารางท่ี 4.12 -1   ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 -2560  (n =35) 

ตารางท่ี 4.13 -1 
 

ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย 
ในโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
ป 2560  (n =161) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล บทท่ี 2 

ความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลังการประชุมปฏิบัติการ  

                                                                                          

ตาราง         คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัย      

                 ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      

                 ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ( n = 35 )   

รายการ 
     µ     σ 

แปล

ความ 

1. การไดรับความรูและประสบการณ จากการประชุมปฏิบัติการ   

   ในเรื่องตอไปนี้   

   1.1 พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ   

 

 

3.28 

 

 

0.51 

 

 

มาก 

   1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู    3.37 0.49 มาก 

   1.3 การฝกปฏิบัติการสังเคราะหผลการเรียน 3.22 0.59 มาก 

   1.4 การนําเสนอผลงานการสังเคราะหผลการเรียนและฝก 

        สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.14 0.60 มาก 

   1.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 3.22 0.64 มาก 

   1.6 การวางแผนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.34 0.53 มาก 

   1.7 การเขียนรายงานการวิจัย 3.42 0.60 มาก 

   1.8  กรอบและแนวทางการนเิทศติดตาม การนําการวิจัย 

        สูการปฏิบัติในโรงเรียน 

3.25 0.56 มาก 

2.  เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการตรงกับความตองการ  

    ของผูเขาประชุม 

3.25 0.44 มาก 

3.  การนําความรูและประสบการณท่ีไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชน 

    ในการจัดการเรียนรู หรือการปฏิบัติงาน  

3.31 0.58 มาก 

4.  ความเหมาะสมของการดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้   

    4.1 การชี้แจง /ประชาสัมพันธ ระหวางการประชุมปฏิบัติการ  

 

3.28 

 

0.51 

 

มาก 

    4.2 กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน                              3.34 0.48 มาก 

    4.3 การบริการเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ 3.45 0.61 มาก 

    4.4 การเลือกสถานท่ีจัดประชุมปฏิบัติการ   3.42 0.69 มาก 

รวม 3.31 0.51 มาก 
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              จากตาราง  ความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.31 )                                                                                                    

                เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.14  

ถึง 3.45 ) รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของการดําเนินงานในเรื่องการบริการเอกสาร

ประกอบ การประชุมปฏิบัติการ (คาเฉลี่ย 3.45 )  รองลงมาไดแก  การไดรับความรูและประสบการณ

จากการประชุม ปฏิบัติการในเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย  และความเหมาะสมของการดําเนินงาน

ในเรื่องการเลือกสถานท่ีจัดประชุมปฏิบัติการ  (คาเฉลี่ย 3.42 เทากัน )   ความรูและประสบการณเรื่อง

การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.37 )   ความรูและประสบการณเรื่องการวางแผนใช

กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.34 ) และความเหมาะสมของการดําเนินงาน 

ในเรื่อง กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน (คาเฉลี่ย 3.34 ) สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

การนําเสนอผลงานการสังเคราะหผลการเรียน และฝกสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (คาเฉลี่ย 3.14 )  
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ผลการวิเคราะหขอมูล บทท่ี 3 

ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) เครื่องมือวิจัย  

เรื่อง การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

………………………………………. 

เครื่องมือวิจัย  ฉบับท่ี 1 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

เกี่ยวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 

เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

                  ประเด็นการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1.  หลักการเหตุผลและวัตถุประสงคของโครงการ   

    ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

    ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความเหมาะสม  

    สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนของทาน  

    หรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.  แผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการมีความสอดคลอง 

   เชื่อมโยงกับนโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและ 

   พัฒนานวัตกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือแนวทาง การ 

   สงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หรือสอดคลองกับ 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

   แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)  หรือไม อยางไร  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. ทานคิดวากิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัย       

   ในชั้นเรียน จะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม  

   เพราะเหตุใด 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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                  ประเด็นการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
 1 2 3 4 5 

4. หากใหทานประเมินโครงการนี้โดยภาพรวม  

   ในดานความสอดคลองเหมาะสมของโครงการ 

   กับนโยบายระดับตาง ๆ  โดยแบงความคิดเห็น 

   เปน 5 ระดับจากมากไปหานอย ทานคิดวา    

   ควรอยูในระดับใด                              

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

5. การดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน   

   เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้  

   โรงเรียนมีความตองการใหบุคลากรของสํานักงาน 

   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    

   ดําเนินการอยางไร หรือใหการสนับสนุนในเรื่อง 

   ใดบาง 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เครื่องมือวิจัย :  ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 5 

 

       ฉบับท่ี 2   แบบสอบถามความตองการของผูบริหารและครูท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย 

                     ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                     การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557 

       ฉบับท่ี  5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 

                     ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล 

                     ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                     ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

                     ป 2558                                

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี รว

ม 
IOC 

1 2 3 4 5 

ดานท่ี 1 การเรียนรูของนักเรียน  

1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย  

 ในชั้นเรียนของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดให 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม   

 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนท่ีครูกําหนดไว  

 จนเกิดผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ 

 วิจัยในชั้นเรียนของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนจากการจัด  

 กิจกรรม ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

  ดานท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  

6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

 วิจัยในชั้นเรียนของครู  เกิดจากปญหาหรือ 

 ความตองการของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 



214 

 

ขอ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมท่ีจะจัดการเรียน   

 การสอน ใหแกนักเรียน 

+1 +1 +1 +1   0 4 0.80 

9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสม 

 กับนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายของครู 

+1   0 +1   0 +1 3 0.60 

11  ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีทําใหนักเรียนเกิด 

 การเรียนรูเพ่ิมข้ึนหรือมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

+1 +1   0 +1 +1 4 0.80 

12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียน 

 กับครู มีความเปนมิตรท่ีดี 

  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน +1 +1   0 +1   0 3 0.60 

14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน    

 ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน +1 +1 +1   0   0 3 0.60 

ดานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ  

16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

18  การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับการพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพร    

 ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เครื่องมือวิจัย :  ฉบับท่ี 3 และฉบับท่ี 7 

  

       ฉบับท่ี 3   แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา 

                     การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก                                    

                            ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                     กอนเสร็จสิน้โครงการป 2557   

       ฉบับท่ี 7    แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา 

                     การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน  ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก  

                     ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                     หลังเสรจ็สิน้โครงการ ป 2560 

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ดานการวางแผน  
1 การวางแผนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาครูมีความ

ตอเนื่องและเปนแผนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ

เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ดานการดําเนนิการนิเทศ  
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู  

เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ 
นําเสนอผลงาน) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร 
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ ชวยให
ครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
ไดตามวัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียน 
มีความชัดเจน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 
มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน 
เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
การนําเสนอผลงานการประกวดแขงขัน  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ในงาน “มหกรรมวิชาการ : 
ประถมกรุงเทพ ดีท่ีสุด”  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนา 
ของโรงเรียน เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ใหสาธารณชนรับทราบ  

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

ดานผลท่ีไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช  
12 การนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ 

และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู 
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15 การนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการ 
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และนักเรียนท่ีตนสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16 ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัย 
ในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
18 ความตอเนื่องสมํ่าเสมอของการทําวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19 ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหา 
การเรียนการสอนได 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

เครื่องมือวิจัย :  ฉบับท่ี 4 

แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 ท่ีวิเคราะหจากผลงานครู 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

สวนที่ 1  องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 1. ชื่อเร่ือง และบทนาํ                                                   
 1.1  ชื่อเร่ืองสอดคลองกับปญหาการวิจัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.2  ชื่อเร่ืองกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
1.3  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 
      เกิดจากปญหาหรือสิ่งที่ตองการแกไข 
      ในชั้นเรียน                

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.4  การเสนอความสาํคัญและความจําเปน 
      ของปญหามีความชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.5  วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเร่ือง 
      และวิธีการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.6  วัตถุประสงคสามารถวัดและประเมินผล 
      ไดจริง หรือเปนไปไดในการหาคําตอบ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

2. เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวของ                                                               
 2.1  เอกสารมีความสัมพันธกับงานวิจยั 

      อยางแทจริงและเปนประโยชนตองานวิจัย 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

2.2  เอกสารอางอิงที่เก่ียวของมีความทันสมัย 
      และเชื่อถือได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                                 
 3.1  ประชากร /กลุมตัวอยางระบุไดชัดเจน  

      และอธิบายวิธีการไดมาซึ่งกลุมเปาหมาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.2  การเลือกใชเคร่ืองมือวิจัย มีความเหมาะสม  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
3.3  เคร่ืองมือสามารถวัดไดครบตาม 
      วัตถุประสงคการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.4  นวัตกรรมที่ใชแกปญหาสอดคลองกับ 
      ปญหาและมีกระบวนการสรางถูกตอง 
      ตามหลักการ/ ทฤษฎี 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 

3.5  เคร่ืองมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพ  
      และเชื่อถือได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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รายการ 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูล 
 4.1  วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

      มีความชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.2  ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการตรวจสอบ 
      ความถูกตองของขอมูล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.3  สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใชได 
      เหมาะสมกับปญหาการวิจยั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 5.1  ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงค  

      หรือครอบคลุมเร่ืองที่ทําการวิจัย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.2  การสรุปมีสาระสาํคัญทั้งหมด และเปนไป 
      ตามขอเท็จจริงที่คนพบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.3  การอภิปรายมีความครอบคลุมและ 
      มีหลักเกณฑหรือเหตุผลที่เชื่อถือได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.4  ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรมสามารถนาํไปใช 
      ไดจริง ทั้งในเร่ืองการนาํผลการวิจัยไปใช 
      และการทําวจิัยในคร้ังตอไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บรรณานุกรม 
 6.1  บรรณานุกรมเขียนไดถูกตองตามระเบียบ 

      การเขียน        
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6.2  รายการเอกสารในบรรณานุกรม 
      ครบถวนตามที่อางอิงในเนือ้หาการวิจัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

สวนที่ 2  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย 
7.  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 7.1  งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียน 

      การสอนไดจริง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.2  งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู  
      และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.3  งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  
      และของเขตพื้นที่การศึกษา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.4  งานวิจัยสามารถนาํไปประยุกตใชไดกับ 
      บริบทอ่ืน  เชน การนาํเสนอผลงาน/  
      เผยแพร การประกวดผลงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.5  งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทนุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

เครื่องมือวิจัย :  ฉบับท่ี 6 
   

      ฉบับท่ี 6    แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                    การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษา 

                    ของโรงเรียน ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 – 2560 
  

ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 
1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดเหมาะสม

กับบริบทหรือสภาพของโรงเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันสมัย  
ทันเหตุการณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียน 
นําผลงานมาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะ
วิชาการ เพ่ือสงเสริมความสามารถและ 

ความถนัดของนักเรียน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชนมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูแทนชุมชน 
เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนา 
ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

+1 +1 0 +1 0 3 0.60 

ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในช้ันเรียน 
8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ  
อยางหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลาย แปลกใหมและทันสมัย  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ขอ รายการ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11 ครูในโรงเรียนท่ีมีการปรับปรุงวิธีการสอน 
มีจํานวนมากข้ึน 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของครูสามารถแกปญหาการเรียนการสอนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดี จนมี
ผลงานการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

 

ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

เครื่องมือวิจัย : แบบสอบถามฉบับท่ี 8 

       ฉบับท่ี 8   แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน รูผูนําการขับเคลื่อน 

                       วิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล เก่ียวกับการถายโยงความรู 

                     หรือการถายทอดสงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน   

 

ขอ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

1 การเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิจัย         

ในชั้นเรียนใหกับเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือ

ผูสนใจท่ัวไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 การปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

และนําความรูไปใชในเรื่องใหม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการปฏิบัติ     

งานวิจัยในชั้นเรียนโดยการนําความรูไปใช 

ในเรื่องอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
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ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 
  

 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา 

(แบบสอบถามฉบับท่ี 2) 

ตารางท่ี 4.3 -1   ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 

                     เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                     กรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินการในป 2557  ( n=37) 
 

ที่ รายการ 
ระดับความตองการ 

  µ   σ รอยละ  5  4  3  2  1 

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน  
1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม 

 การวิจัยในชัน้เรียนของครู 20 14 3 0 0 4.46 
 

.64 89.20 
2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครู 

 จัดใหตามกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 
 ของครู 23 14 0 0 0 4.62 

 
 

.49 92.40 
3   นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม   

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนที่ครู 
  กําหนดไวจนเกิดผลงาน 19 18 0 0 0 4.51 

 
 

.50 90.20 
4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 24 11 2 0 0 4.59 
 

.59 91.80 
5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

 จากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียนของครู 27 10 0 0 0 4.73 

 
 

.45 94.60 
                                                รวม 115 67 3 0 0 4.60 .53 92.00 
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  
6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 29 6 2 0 0 4.72 
 

.56 94.40 
7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช  

 กระบวนการวิจัย ในชัน้เรียนของครู 
 เกิดจากปญหาหรือความตองการ 
 ของนักเรียน 20 17 0 0 0 4.54 

 
 
 

.50 90.80 
8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะ 

 จัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน 28 7 2 0 0 4.70 
 

.57 94.00 
9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนได 31 6 0 0 0 4.84 
 

.37 96.80 
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ตารางที่ 4.3 -1   ( ตอ ) 

ที่ รายการ 
ระดับความตองการ 

  µ   σ รอยละ 
  5   4   3   2   1 

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความ    
 เหมาะสมกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 
 ของครู 26 11 0 0 0 4.70 

 
 

.46 94.00 
11  ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน 

 เกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึนหรือมีการพัฒนา 
 ที่ดีข้ึน 21 16 0 0 0 4.57 

 
 

.50 91.40 
12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง 

 นักเรียนกับครู มีความเปนมิตรที่ดี 29 8 0 0 0 4.78 
 

.41 95.60 
13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับ  

 นักเรียน 24 13 0 0 0 4.65 
 

.48 93.00 
14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 20 17 0 0 0 4.54 
 

.50 90.80 
15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแก 

 นักเรียน 25 12 0 0 0 4.68 
 

.47 93.60 
                                 รวม 253 113 4 0 0 4.67 .48 93.40 

ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  
16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัด 

 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ   
 วิจัยในชั้นเรียน 32 5 0 0 0 4.86 

 
 

.34 97.20 
17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรม  

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียน 26 11 0 0 0 4.70 

 
 

.46 94.00 
18  การสงเสริม สนับสนุนครู ใหไดรับการ 

 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  25 12 0 0 0 4.68 

 
 

.47 93.60 
19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

 เผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียน  29 8 0 0 0 4.78 

 
 
 

.41 95.60 
20  การมีขอกําหนด ใหครูผูสอนทุกคน 

 ในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนอยางตอเนื่อง 28 9 0 0 0 4.76 

 
 

.43 95.20 
                                                     รวม 140 45 0 0 0 4.75 .42 95.00 
                                              รวมทั้งสิ้น 508 225 7 0 0 4.67 .43 93.40 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ตามความตองการของครู 
(แบบสอบถามฉบับท่ี 2) 

ตารางท่ี 4.4 - 1   ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย 
                      ในโรงเรียน ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
                      ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร  
                      ท่ีดําเนินการในป 2557   (n=195 คน)  

ที่ รายการ 
ระดับความตองการ 

  µ   σ รอยละ 
   5    4   3   2   1 

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน  
1.  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการ   

 วิจัยในชัน้เรียนของครู 134 61 - - - 4.69 
 

.46 93.80 
2.  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครู  

 จัดให ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
 ของครู 98 97 - - - 4.50 

 
 

.50 90.00 
3.  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม 

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนที่ครู 
 กําหนดไวจนเกิดผลงาน 111 84 - - - 4.57 

 
 

.49 91.40 
4.  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 108 87 - - - 4.55 
 

.49 91.00 
5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 จากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียนของครู 122 73 - - - 4.63 

 
 

.48 92.60 
                                              รวม 573 402 - - - 4.59    .45 91.80 
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  
6.  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 113 82 - - - 4.58 
 

.49 91.60 
7.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู 
 เกิดจากปญหาหรือความตองการ 
 ของนักเรียน 120 75 - - - 4.62 

 
 
 

.48 92.40 
8.  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัด   

 การเรียนการสอนใหแกนักเรียน 100 86 9 - - 4.47 
 

.58 89.40 
9.  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนได 121 74 - - - 4.62 
 

.48 92.40 
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ตารางท่ี 4.4 -1  ( ตอ )  

ที่ รายการ 
ระดับความตองการ 

  µ   σ รอยละ 
 5  4  3  2  1 

10.  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความ  
 เหมาะสมกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 
 ของครู 101 94 - - - 4.52 

 
 

.50 90.40 
11   ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน 

  เกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึนหรือมีการพัฒนา 
  ที่ดีข้ึน 99 96 - - - 4.51 

 
 

.50 90.20 
12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง 

 นักเรียนกับครูมีความเปนมิตรที่ดี 102 93 - - - 4.52 
 

.50 90.40 
13   ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับ 

  นักเรียน 112 83 - - - 4.57 
 

.49 91.40 
14     ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย 

    ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 143 52 - - - 4.73 
 

.44 94.60 
15   ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแก 

  นักเรียน 127 65 3 - - 4.64 
 

.51 92.80 
                                               รวม 1138 800 12 - - 4.58 .46 91.60 
ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  
16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัด 

 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ  
 วิจัยในชัน้เรียน 123 72 - - - 4.63 

 
 

.48 92.60 
17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียน 131 64 - - - 4.67 

 
 

.47 93.40 
18  การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับการ 

 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  104 91 - - - 4.53 

 
 

.50 90.60 
19  การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 

 เผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรู โดยใชกระบวนการวจิัย 
 ในชั้นเรียน  99 96 - - - 4.51 

 
 
 

.50 90.20 
20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคน 

 ในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู         
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 อยางตอเนื่อง 141 54 - - - 4.72 

 
 
 

.44 94.40 
                                    รวม 598 377 - - - 4.61 .43 92.20 
                              รวมทั้งสิ้น 2309 1579 12 - - 4.59 .45 91.80 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความพึงพอใจของครู 

 

ตารางท่ี 4.7 - 1   ความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน 

                       โรงเรียน  ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ 

                       วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ          

                       ป 2557   (n = 195)                                        

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ รอยละ 
   5    4   3   2   1 

ดานการวางแผน  

1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครู  

มีความตอเนื่อง และเปนแผนทีส่ามารถ 

ปฏิบัติไดจริง 

82 75 38   4.22 .75 84.40 

2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ 60 100 30 5  4.10 .74 82.00 

3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียน 

จัดการเรียนรูควบคูไปกับ

กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

98 85 12 - - 4.44 .60 88.80 

                                           คาเฉลี่ย 240 260 80 5  4.26 .66 85.20 
ดานการดําเนินการนิเทศ  

4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการให

ความรูเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน 

(ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน) 

70 60 65   4.02 .83 80.40 

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร 

และแนวทางการปฏิบัติการวิจัย 

ในชั้นเรียน  

84 108 3   4.41 .52 88.20 

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ  

ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนา

งานวิจยัในชัน้เรียนไดตามวัตถุประสงค 

80 100 5 -  4.38 .53 87.60 

7 การสื่อสารและการประสานงานกับ

โรงเรียนมีความชัดเจน   
70 82 38 5 - 4.11 .80 82.20 

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และ

ประเมินผลมีความตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

70 80 35 10 - 4.07 .86 81.40 
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ตารางท่ี 4.7 -1  (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ รอยละ 
   5    4   3   2   1 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมี
โอกาสเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การนาํเสนอ
ผลงาน การประกวดแขงขัน 

70 65 48 12 - 3.99 .92 79.80 

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพร
ประชาสัมพนัธผลงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ : 
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”  

81 69 45 - - 4.18 .78 83.60 

11 การเผยแพรประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของโรงเรียน เก่ียวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชน
รับทราบ 

70 75 45 5 - 4.08 .83 81.60 

                                                 รวม 595 639 292 34  4.16 .72 83.20 
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช  
12 การนําความรูทีไ่ดรับจากการประชุม

ปฏิบัติการและการนาํเสนองาน มาใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

60 85 50   4.05 .75 81.00 

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรูควบคูกับการทําวิจัยในชัน้เรียน 

69 69 57   4.06 .80 81.20 

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัย 
ในชั้นเรียน สามารถนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูได 

72 80 43   4.15 .75 83.00 

15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุม
ปฏิบัติการ มาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนและนักเรียน 
ที่ตนสอน 

60 80 30 25  3.90 .98 78.00 

16 ความสําเร็จของการนําความรู เร่ือง
การวิจัยในชัน้เรียนขยายผลใหกับเพื่อน
ครูในโรงเรียน 

50 67 59 19  3.76 .94 75.20 

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชัน้เรียน
มากข้ึน 

40 92 51 12  3.82 .82 76.40 
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ตารางท่ี 4.7 -1  (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ รอยละ 
   5    4   3   2   1 

18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัย 

ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน 
70 79 44 2  4.11 .78 82.20 

19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ

แกปญหาการเรียนการสอนได 
92 100 3 - - 4.46 .52 89.20 

20 ผลจากการทาํวิจัยในชั้นเรียน ชวยให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน

สูงข้ึน 

60 80 46 9 - 3.98 .85 79.60 

                                         รวม 573 732 383 67  4.03 .76 80.60 
                                  รวมทั้งสิ้น 1408 1631 755 106  4.11 .72 82.20 
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ผลการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือวิจัยฉบับท่ี 4 

ตารางท่ี  4.8 – 1  แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
                       ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 
                       และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล  ท่ีวิเคราะหจากผลงานครู (n = 37) 

รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ   X    SD รอยละ 

5   4   3   2  1 
สวนที่ 1  องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 
1. ชื่อเร่ือง และบทนํา                                                   
 1.1  ชื่อเร่ืองสอดคลองกับปญหาการวิจัย 30 4 3   4.72 .60 94.40 

1.2  ชื่อเร่ืองกระชับ ชัดเจน  
      และสื่อความหมาย 28 5 4 

 
 4.64 .67 92.80 

1.3  ความเปนมาและความสาํคัญ 
      ของปญหา เกิดจากปญหาหรือ 
      สิ่งที่ตองการแกไขในชัน้เรียน                20 10 5 2  4.29 .90 85.80 
1.4  การเสนอความสาํคัญและความ 
      จําเปนของปญหามีความชดัเจน 18 12 4 3  4.21 .94 84.20 
1.5  วัตถุประสงคมีความสอดคลอง 
      กับชื่อเร่ืองและวิธีการ 28 6 3 

 
 4.67 .62 93.40 

1.6  วัตถุประสงคสามารถวัดและ  
      ประเมินผลไดจริง หรือเปนไปได 
      ในการหาคําตอบ 24 7 6 

 

 4.48 .76 89.60 
รวม 148 44 25 5  4.50 .71 90.00 

2. เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวของ                                                               
 2.1  เอกสารมีความสัมพันธกับงานวิจยั 

      อยางแทจริง และเปนประโยชน 
      ตองานวิจัย 19 11 7   4.32 .78 86.40 
2.2  เอกสารอางอิงที่เก่ียวของ 
      มีความทันสมัยและเชื่อถือได 18 13 5 1  4.29 .81 85.80 

 รวม 37 24 12 1  4.31 .78 86.20 
3. วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                                 
 3.1  ประชากร /กลุมตัวอยางระบุได 

      ชัดเจน และอธบิายวธิีการไดมา 
      ซึ่งกลุมเปาหมาย 

20 13 3 1 

 4.51 .76 90.20 
3.2  การเลือกใชเคร่ืองมือวิจัย  
      มีความเหมาะสม  

29 6 2  
 4.32 .78 86.40 

3.3  เคร่ืองมือสามารถวัดไดครบตาม 
      วัตถุประสงคการวิจัย 

27 7 3  
 4.35 .78 87.00 
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รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ    X    SD รอยละ 

5   4   3   2   1 
 3.4  นวัตกรรมที่ใชแกปญหาสอดคลอง 

      กับปญหาและมีกระบวนการสราง 
      ถูกตองตามหลักการ/ ทฤษฎี    20 13 4   4.35 .78 87.00 
3.5  เคร่ืองมือวิจัยไดรับการตรวจสอบ 
      คุณภาพและเชื่อถือได 13 12 10 2  4.29 .77 85.80 

รวม 109 51 22 3  4.37 .75 87.40 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูล 
 4.1  วิธีการหรือข้ันตอนการเก็บรวบรวม 

      ขอมูลมีความชัดเจน 
25 6 6 

  4.51 .76 90.20 
4.2  ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการ 
      ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

19 11 7 
  4.32 .78 86.40 

4.3  สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใช 
      ไดเหมาะสมกับปญหาการวิจัย 

20 10 7 
  4.35 .78 87.00 

4.4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
      มีความถูกตอง 

18 12 7 
  4.29 .77 85.80 

 รวม 82 39 27   4.37 .75 87.40 
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 5.1  ผลการวิจัยเสนอไดตรงตาม 

      วัตถุประสงคหรือครอบคลุมเร่ือง 
      ที่ทําการวิจัย 

25 7 5 

  4.54 .73 90.80 
5.2  การสรุปมีสาระสาํคัญทั้งหมด  
      และเปนไปตามขอเท็จจริงที่คนพบ 

19 10 8 
  4.29 .81 85.80 

5.3  การอภิปรายมีความครอบคลุมและ 
      มีหลักเกณฑหรือเหตุผลที่เชื่อถือได 

16 10 11 
  4.13 .85 82.60 

5.4  ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรม สามารถ 
      นําไปใชไดจริง ทั้งในเร่ืองการนํา 
      ผลการวิจัยไปใช และการทําวิจัย 
      ในคร้ังตอไป 

18 10 9 

  4.24 .83 84.80 
 รวม 25 7 5   4.30 .77 86.00 

6. บรรณานุกรม 
 6.1  บรรณานุกรมเขียนไดถูกตอง 

      ตามระเบียบการเขียน        
21 9 7  

 4.37 .79 87.40 
6.2  รายการเอกสารในบรรณานุกรม 
      ครบถวนตามที่อางอิงในเนือ้หา 
      การวิจัย 

17 15 3 2 

 4.27 .83 85.40 
รวม 38 24 10 2  4.32 .78 86.40 
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รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ   X    SD รอยละ 

5   4   3   2  1 
สวนที่ 2  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย 
7.  ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 7.1  งานวิจัยสามารถแกปญหา 

      การเรียนการสอนไดจริง 
32 5  

  4.86 .34 97.20 
7.2  งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน  
      ครู และผูบริหาร หรือผูเก่ียวของอ่ืน 

31 6  
  4.83 .37 96.60 

7.3  งานวิจัยสอดคลองกับนโยบาย 
      ของโรงเรียน และของเขตพื้นที่  
      การศึกษา  

27 7 3 

  4.64 .63 92.60 
7.4  งานวิจัยสามารถนาํไปประยุกต 
      ใชไดกับบริบทอ่ืน  เชน  
      การนําเสนอผลงาน/เผยแพร  
      การประกวดผลงาน 

25 8 4 

  4.56 .68 91.20 
7.5  งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทนุ 20 9 8   4.32 .81 86.40 

รวม 135 35 15   4.64 .52 92.80 
รวมทั้งสิ้น 627 254 144 11  4.44 .68 88.80 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ตามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
 

ตารางท่ี 4.11 -1  ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ 

                     ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนท่ีไดรับการขยายผล ท่ีมีตอโครงการปฏิบัติการ 

                     วิจัยในชั้นเรยีน เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 
                     ( n = 323) 
 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ รอยละ 
5 4 3 2 1 

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน  
1  นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม 

 การวิจัยในชัน้เรียนของครู 163 126 34 - - 4.40 
 

.67 88.00 
2  นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

 ที่ครูจัดใหตามกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียนของครู 172 142 9 - - 4.50 

 
 

.55 90.00 
3  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 

 ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 ที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน 138 90 95 - - 4.13 

 
 

.84 82.60 
4  นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตาม  

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู 146 113 64 - - 4.25 
 

.76 85.00 
5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 จากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ 
 วิจัยในชัน้เรียนของครู 183 131 9 - - 4.53 

 
 

.55 90.60 
                                      รวม 802 602 211 - - 4.36 .67 87.20 

ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู  
6  ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวจิัย 
 ในชั้นเรียน 213 110  -  -  - 4.65 

 
 

.47 93.00 
7  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช  

 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนของครู  
 เกิดจากปญหาหรือความตองการ 
 ของนักเรียน 171 132 20 - - 4.46 

 
 
 

.61 89.20 
8  ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่ 

 จะจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน 168 155 - - - 4.52 
 

.50 90.40 
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        ตารางท่ี 4.11 – 1   (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ รอยละ 
5 4 3 2 1 

9  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนได 204 119 0 0 0 4.63 

 
.48 92.60 

10  สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความ 
 เหมาะสมกับนักเรียนที่เปน  
 กลุมเปาหมายของครู 141 149 33 0 0 4.33 

 
 

.65 86.60 
11 ครูมีข้ันตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน 

เกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึนหรือมีการพัฒนา 
ที่ดีข้ึน 179 116 28 0 0 4.46 

 
 

.65 89.20 
12  บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง  

 นักเรียนกับครูมีความเปนมิตรที่ดี 138 171 14 0 0 4.38 
 

.56 87.60 
13  ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอม 

 กับนักเรียน 188 83 52 0 0 4.42 
 

.75 88.40 
14  ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย 

 ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน 200 110 13 0 0 4.57 
 

.57 91.40 
15  ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแก 

 นักเรียน 156 91 76 0 0 4.24 
 

.81 84.80 
                                         รวม 1758 1236 236 0 0 4.47 .61 89.40 

ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  
16  การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัด  

 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ  
 วิจัยในชัน้เรียน 209 114 0 0 0 4.64 

 
 

.47 92.80 
17  การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 
 ในชั้นเรียน 177 139 7 0 0 4.52 

 
 

.54 90.40 
18  การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับ 

 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   182 140 1 0 0 4.56 

 
 

.50 91.20 
19  การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 และเผยแพรผลงานที่เกิดจากการ          
 จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
 กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน  157 109 57 0 0 4.30 

 
 
 

.75 86.00 
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   ตารางท่ี 4.11 – 1   (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ รอยละ 
5 4 3 2 1 

20  การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคน 

 ในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 อยางตอเนื่อง 218 105 0 0 0 4.67 

 

 

 

.46 93.40 

                                                รวม 943 607 65 0 0 4.54 .54 90.80 

                                          รวมทั้งสิ้น 3503 2445 512 0 0 4.46 .61 89.20 
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ผลการวิเคราะหขอมูล  

 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ตามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน 

 

ตารางท่ี 4.12 -1   ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา              

                        ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

                        ท่ีนําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 -2560  ( n = 35 )   
       

 

 

ที่ รายการ 
 ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ 
รอย

ละ 5 4 3 2 1 

 ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน  

1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ      

ไดเหมาะสมกับบริบทหรือสภาพ 

ของโรงเรียน 

10 21 4 - 

 

- 

 

4.17 .61 83.40 

2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเก่ียวกับ

การจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันสมัย 

ทันเหตุการณ 

9 21 5 - 

 

- 

 

4.11 .63 82.20 

3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียน 

นําผลงานมาจัดแสดงในโอกาสวนัสําคัญ

ตาง ๆเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

8 15 12 - 

 

- 

 

3.88 .75 77.60 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขัน

ทักษะวิชาการ เพื่อสงเสริมความสามารถ

และความถนัดของนักเรียน   

12 15 8 - 

 

- 

 

4.11 .75 82.20 

5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชน   

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา   

14 10 11 - 

 

- 

 

4.09 .85 81.80 

6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับ 

ผูแทนชุมชน เพื่อการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

11 20 4 - 

 

- 

 

4.20 .63 84.00 

7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการ 

รวมพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

12 23 - 

 

- 

 

- 

 

4.34 .48 86.80 

รวม 76 125 89 - - 4.13 .62 82.60 
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ตารางท่ี 4.12 -1   (ตอ) 

 

 

 

 

 
 

 

ที่ รายการ 
 ระดับความพึงพอใจ 

  µ   σ 
รอย

ละ 5 4 3 2 1 

 ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน  

8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ  

อยางหลากหลาย 

14 18 3 - - 4.31 .63 86.20 

9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอนที่หลากหลาย แปลกใหม 

และทันสมัย  

13 18 4 - - 4.25 .65 85.00 

10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน 

การสอนอยางตอเนื่องสม่าํเสมอ   

9 21 5 - - 4.11 .63 82.20 

11 ครูในโรงเรียนที่มีการปรับปรุงวธิีการ

สอนมีจํานวนมากข้ึน 

9 16 10 - - 3.97 .74 79.40 

12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอนของครูสามารถแกปญหา   

การเรียนการสอนได 

12 18 5 - - 4.20 .67 84.00 

13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดี 

จนมีผลงานการปฏิบตัิที่เปนเลิศ  

(Best Practice) เปนที่ยอมรับของผูอ่ืน 

11 22 2 - - 4.25 .56 85.00 

14 ผลจากการพฒันาการจัดการเรียน 

การสอนของครูชวยใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

10 14 11 - - 3.97 .78 79.40 

รวม 78 127 40 - - 4.16 .62 83.20 

                                           รวมทั้งสิ้น  154 252 84 - - 4.14 .62 82.80 
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ผลการวิเคราะหขอมูล  

 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ตามความพึงพอใจของครู 
 

ตารางท่ี 4.13 - 1   ความพึงพอใจของครแูกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัย 

                        ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

                        ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัย 

                        ในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560  (n = 161)   

 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ µ σ 

รอย
ละ 5 4 3 2 1 

ดานการวางแผน  
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครู  

มีความตอเนื่อง และเปนแผนทีส่ามารถ 
ปฏิบัติไดจริง 

69 67 25 - - 4.27 .71 85.40 

2 แผนการพัฒนาครูมีข้ันตอนเปนระบบ 51 80 30 - - 4.13 .69 82.60 
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียน 

จัดการเรียนรูควบคูไปกับ 
กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนที่ไดปฏิบัติ
อยูจนถึงปจจบุัน 

80 81 - - - 4.49 .50 89.80 

รวม 200 228 55 - - 4.30 .59 86.00 
ดานการดําเนินการนิเทศ  
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการให

ความรู เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน 
(ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน) 

64 56 41 - - 4.14 .79 82.80 

5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร 
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัย 
ในชั้นเรียน  

69 89 3 - - 4.41 .53 88.20 

6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ  
ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนา
งานวิจยัในชัน้เรียนไดตามวัตถุประสงค 

73 88 - - - 4.45 .49 89.00 

7 การสื่อสารและการประสานงานกับ
โรงเรียนมีความชัดเจน  มีความชดัเจน   

62 68 31 - - 4.19 .73 83.80 

8 การนิเทศ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลมีความตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

60 72 29 - - 4.19 .72 83.80 
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   ตารางท่ี 4.13 – 1 (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ µ σ 

รอย
ละ 5 4 3 2 1 

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุม
โรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน  การนาํเสนอผลงาน  
การประกวดแขงขัน 

60 51 50 - - 4.06 .82 81.20 

10 การจัดกิจกรรมการเผยแพร
ประชาสัมพนัธผลงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ : 
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”  

67 57 37 - - 4.18 .78 83.60 

11 การเผยแพรประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของโรงเรียน เก่ียวกับ 
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชน
รับทราบ 

59 62 40 - - 4.09 .77 82.40 

 รวม 514 543 231 - - 4.21 .67 84.39 
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช  
12 การนําความรูทีไ่ดรับจากการ 

ประชุมปฏิบัติการ และการนาํเสนองาน 
มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

63 70 28 - - 4.21 .72 84.20 

13 ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรูควบคูกับการทําวิจัยในชัน้เรียน 

65 57 39 - - 4.16 .78 83.20 

14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยใน 
ชั้นเรียนสามารถนาํมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูได 

59 73 29 - - 4.18 .71 83.60 

15 การนําแนวคิดที่ไดจากการ 
ประชุมปฏิบัติการ มาประยุกตใช 
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
และนักเรียนที่ตนสอน 

58 78 25 - - 4.20 .69 84.00 

16 ความสําเร็จของการนําความรู เร่ืองการ
วิจัยในชัน้เรียน ขยายผลใหกับเพื่อนครู    
ในโรงเรียน 

62 57 42 - - 4.12 .79 82.40 
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ตารางท่ี 4.13 - 1   (ตอ) 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

µ σ 
รอย

ละ 5 4 3 2 1 

17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยใน 

ชั้นเรียนมากข้ึน 

70 91 - - - 4.43 .49 88.60 

18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทํา

วิจัยในชัน้เรียนของครูในโรงเรียน 
62 66 33 - - 4.18 .74 83.60 

19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ

แกปญหาการเรียนการสอนได 
76 85 - - - 4.47 .50 89.40 

20 ผลจากการทาํวิจัยในชั้นเรียน  

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนสงูข้ึน 

51 72 38 - - 4.08 .74 81.60 

 รวม 566 649 234 - - 4.23 .65 84.60 

รวมทั้งสิ้น 1280 1420 520 - - 4.23 .65 84.60 
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ภาคผนวก ฉ 

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ขอมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2555, 2556 ภาพรวมท้ังประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู 
ผลสอบปการศึกษา 

ผลการพัฒนา 
2555 2556 

ภาษาไทย 45.68 45.02 -0.66 

สังคมศึกษา ศาสนาและฯ 44.22 38.31 -5.91 

ภาษาอังกฤษ 36.99 33.82 -3.17 

คณิตศาสตร 35.77 41.95 +6.18 

วิทยาศาสตร 37.46 37.40 -0.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 54.84 61.69 +6.85 

ศิลปะ 52.27 47.14 -5.13 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 53.85 53.16 -0.69 

        ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน).  http//www.niets.or.th/  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ท่ีมา : ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน –ppt ดาวนโหลด  
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ภาคผนวก ช 

 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 
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ภาพกิจกรรมการประชุมติดตาม 

การนําผลการวิจัยไปใชในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

27 – 28 สิงหาคม 2558 
 

 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ 

และเสนอผลงาน 

“เปดบานวิจัยและนวัตกรรม” 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

14 -15 สิงหาคม 2557 
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ประวัติผูวิจัย 

 

 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวบุญญลักษณ  พิมพา 

ตําแหนง         ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

สถานท่ีทํางาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา  

         การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  วิชาเอกภาษาไทย  วิชาโท อุตสาหกรรมศิลป  

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   สาขาการสอนภาษาไทย   

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน 

       Doctor of Public Administration (D.P.A.)   รัฐประศาสนศาสตร   

               University of North Philippines 

 ประวัติการรับราชการ             

             พ.ศ. 2525    บรรจุเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3   

                                    โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 

          พ.ศ. 2531    อาจารย 3  โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม  อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุร ี

             พ.ศ. 2535    ศึกษานิเทศก 7  หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ              

          พ.ศ. 2546    ศึกษานิเทศก 8  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1                         

                                    ชวยปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา     

                           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (โครงการโรงเรียนในฝน) 

          พ.ศ. 2556    ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

                                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

          พ.ศ. 2558    ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

                                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

                           ชวยปฏิบัติราชการศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

                           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล)       

             พ.ศ. 2560    ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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