
บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาครั้งนี้ ผูรายงานไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

   1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู 

   การจัดการเรียนรู (Learning Management) เปนกระบวนการหรือวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

ที่ผู สอนนำมาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดการพัฒนาตนในทุก ๆ ดานอยางเต็มศักยภาพ  

เรียกไดวาเปนการจัดการเรียนรู ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของการจัดการเรียนรูไวดังนี ้

   Hough and Duncan (1970) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล

ไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรคเพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรู และมีความผาสุก ดังนั้น

การจัดการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมในแงมุมตาง ๆ 4 ดาน ดังนี ้

1)    การจัดการหลักสูตร (Curriculum) 

2)    การจัดการเรียนการสอน (Instruction) 

3)    การวัดผล (Measuring) 

4)    การประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) หลังการเรียนการสอน 

  Hill (1982) กลาววา การจัดการเรียนรู คือ กระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียน ซึ่งตองอาศัย

ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

  Moore and Esselman (1992) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู ไววาการจัด 

การเรียนรู คือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามชวยใหบุคคลอ่ืนไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน 

อยางเต็มศักยภาพ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) ไดใหความหมาย  

การจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรูมีความหมายครอบคลุมทั้งดานวิธีการ กระบวนการและ 

ตัวบุคคล ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการจัดการเรียนรูไดวาการจัดการเรียนรูคือกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เพ่ือทีจ่ะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอน 

   เบญจวรรณ กี่สุขพันธ (2559) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไววา การจัด 

การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม ไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร 

และพฤติกรรมใหมที่เกิดขึ้นนี้ ตองเปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกฝน 

   กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู ไววา การจัด 

การเรียนรู หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ในการดำเนินงานของผู สอนตั ้งแตการวางแผนการจัด 

การเรียนรู จนสิ้นสุด การประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรมและเกิดทักษะหรือสมรรถนะตาง ๆ ตามจุดประสงคท่ีกำหนดไว 

   จากความหมายในขางตนสรุปไดว า การจัดการเร ียนรู  คือ กระบวนการที ่ผ ู สอน 

จัดสถานการณ สภาพการณ หรือกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ โดยผานการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน 
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กับผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว และสามารถนำประสบการณ

การเรียนรูนั้นไปใชได 

  1.2 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู 

   การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ทำให

ผูเรียนมีพัฒนาการที่เจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา โดยภาพรวม 

การจัดการเรียนรูมีความสำคัญหลายประการดังนี้ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) ไดกลาวถึง ความสำคญั

ของการจัดการเรียนรู ว า การจัดการเรียนรู เปรียบเสมือนเครื่องมือที ่สงเสริมใหผู เรียนรักการเรียน  

ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสำเร็จในชีวิต 

หรือไมเพียงใดนั ้น ยอมข้ึนอยู กับการจัดการเรียนรูที ่ดีของผู สอนหรือผูสอนดวยเชนกัน หากผู สอน 

รูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของผูเรียนดังนี ้คือ  

   1)  มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมทีเ่รียนรู  

   2)  เกิดทักษะหรือมีความชำนาญในเนือ้หาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู  

   3)  เกิดทัศนคติที่ดีตอสิง่ทีเ่รียน  

   4)  สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

   5)  สามารถนำความรูไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตอไปอีกได 

   กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ไดกลาวถึง ความสำคัญของการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

   1)  การจัดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม ในการจัด 

การเรียนรูแตละครั ้งโดยทั่วไป ผูสอนจะกำหนดจุดประสงคในการเรียนรูเอาไวเพื่อเปนแนวทาง 

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่ดีขึ้นหรือตองการใหผูเรยีน

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงคทั้งดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา  

   2)  การจัดการเรียนรูชวยทำใหจุดมุงหมายการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย 

ทั้งนี้การกำหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไวในหลักสูตรแตละระดับการศึกษาของสังคมไทย

อาจจะมีทั้งความเหมือนกันและตางกัน แตไมวาจุดมุงหมายของการศึกษาในแตละระดับจะกำหนดไว

อยางไรสิ่งที่สำคัญที่จะทำใหจุดมุงหมายของการศึกษาบรรลุผลก็คือ การจัดการเรียนรู ซึ่งการจัด 

การเรียนรูที่ดมีีประสิทธิภาพจะสงผลทำใหการศึกษามีคุณภาพ  

   3)  การจัดการเรียนรู ชวยเสริมสรางทักษะตาง ๆ ใหผู เรียนสามารถที ่จะนำไปใช 

ในการดำรงชีวิตอยางมีความสุข ซึ่งทักษะที่สำคัญและจำเปนสำหรับผูเรียนที่สถานศึกษาควรจัดใหกับ

ผูเรียนมีหลายทักษะดวยกัน เชน ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะ

การสื่อสาร ทักษะทางวิทยาศาสตร ทักษะการใชเทคโนโลยี เปนตน  
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   4)  การจัดการเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำใหผูเรียน

เปนคนที่สามารถแยกดีชั่วถูกผิดออกอยางมีเหตุผล มีหลักยึดปฏิบัติในการใชชีวิตอยูบนพื้นฐานของ

ความถูกตองดีงามและทำใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค  

   5)  การจัดการเรียนรูทำใหผูเรียนรูจักเอาตัวรอด เนื่องจากการเรียนรูเปนปจจัยที่สำคัญ 

ในการสรางองคความรูพัฒนาใหผูเรียนมีสติปญญาที่ชาญฉลาด รวมทั้งพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จำเปน

สำหรับผูเรียน และยังสามารถชวยเสริมสรางประสบการณตาง ๆ ที่หลากหลายใหผูเรียนนำไปประยุกตใช 

ไดจริงในการดำรงชีวิตใหมีความสุขในสังคม ดังนั้น เมื่อผูเรียนไดรับทั้งความรูประสบการณและทักษะตาง  ๆ 

จากการศึกษาและการจัดการเรียนรูจะทำใหผูเรียนสามารถนำสิ่งดังกลาวมาใชใหเปนประโยชนและ

รูจักที่จะเอาตัวรอดอยูในสังคมไดอยางรูเทาทัน 

   จากที่กลาวมาในขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือ 

ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานไปสูความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้

ผูเรียนจะประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอนเปนสำคัญ 

หากผูสอนเลือกใชวิธีการการจัดการเรียนรูที ่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผูเรียนยอมสงผลให

ผูเรียนสามารถนำความรูและประสบการณที่ไดไปปรับใชในการดำรงชีวิตประจำวัน 

  1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู  

   มนีักวิชาการกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  (2553) กลาววา การจัดการเรียนรู

จะเกิดข้ึนไดจะตองมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรู 

และการจัดการเรียนรูจะประสบผลสำเร็จไดดีผูสอนตองมีท้ังความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู 

   อาภรณ ใจเท่ียง (2553) จัดการเรียนรูมีลักษณะที่เดนชัดอยู 3 ลักษณะ คอื  

   1)  การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ซึ่งหมายความวา 

การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกัน และเปนปฏิสัมพันธ 

ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนไปตามลำดับข้ันตอนเพ่ือทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

   2)  การจัดการเรียนรูมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค 

ที่กำหนดไว โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนพฤติกรรมท้ัง 3 ดาน ไดแก  

     (1) ดานความรู ความคิดหรือดานพุทธิพิสัย  

     (2) ดานทักษะกระบวนการหรือดานทักษะพิสัย  

     (3) ดานเจตคติหรือดานจิตพิสัย  

   3)  การจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดดีจำเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอน 

ซึ่งหมายความวาการจัดการเรียนรู จะบรรลุจุดประสงคไดหรือไมนั้นตองอาศัยความรู ความสามารถ 

ของผูสอนทั้งดานวิชาการ (ศาสตร) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู (ศิลป) เปนสำคัญ  
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   ศุภลักษณ ทองจีน (2560) กลาววา การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ ้นไดจะตองมีกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูจะประสบ

ผลสำเร็จไดดี ผูสอนตองมีทั้งความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู 

   สรุปไดวา ลักษณะของการจัดการเรียนรูจะตองมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตองอาศัยความรูความสามารถ

ของผูสอนทั้งดานวิชาการ (ศาสตร) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู (ศิลป) เปนสำคัญ 

  1.4 องคประกอบของการจัดการเรียนรู  

   มนีักวิชาการกลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้ 

   ประไพ ฉลาดคิด (2548) ไดกลาวองคประกอบของการสอนไวดังนี้  

           1)   ผูสอน ผูสอนเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งตอการสอน เพราะตองเปนผูรูหลักสูตร

และนำเนื้อหาสาระมาดำเนินการสอน มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูตลอดเวลาของการเรียน

การสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในบทเรียน มีทักษะ

กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีตามเจตนารมณของบทเรียนและหลักสูตร นอกจากนั้นครูยังตองมี

ความสามารถใชสื่อประกอบการสอน และสอนใหตรงตามจุดประสงคที่ไดวางไวทำใหการสอนดำเนินไปได

อยางราบรื่น 

           2)   ผูเรียน ผูเรียนเปนองคประกอบสำคัญของการสอน เพราะการสอนจะเกิดขึ้นได

จำเปนตองมีผูเรียนเปนผูไดรับความรู ความเขาใจ และประสบการณตาง ๆ ที่ผู สอนจัดให ทำให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนไปตามจุดประสงคของการสอนที่ตั้งไว 

           3)   กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเปนองคประกอบอีกประการหนึ่ง  

ที่มีความสำคัญมากตอการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นออกแบบโดยผูสอนและผูเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ จนเกิดความรู ความเขาใจ มีการวัดผลและประเมิลผลตามที่ผูสอนไดวางแผนไว 

           4)   บริบทในการเรียนการสอน ในการสอนที่ตองการใหเกิดผลที่ดีทั้งตอผูสอนและ

ผูเรียนนั้น สภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนก็มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองคำนึงถึงอันไดแก 

ความเหมาะสมของสีในหองเรียน การถายเทของอากาศ ทิศทางลม เสียงรบกวนจากภายนอกหองเรียน  

เชน เสียงรถยนตวิ่งผานไปมา กลิ่นเหม็นจากตลาดสด เปนตน 

   อัชรา เอิบสุขสิริ (2556) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียน 

การสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปนตองคำนึงองคประกอบ 4 อยาง ไดแก                 

   1)  ลักษณะของผูเรียนอันประกอบดวยลักษณะทางกายภาพ จิตใจ สติปญญา จริยธรรม

คานิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมสวนตัว พฤติกรรมกลุม ความตองการพิเศษ เพศ และวัฒนธรรมที่ติดตัวมา 

                 2)  ลักษณะของผูสอนอันประกอบดวยเจตคตติอการเรียนรู เจตคติตอผูเรียน เจตคติตอ

ตนเอง และความเขาใจในงานวิจัยที่เกี่ยวของ                 
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      3)   กลยุทธ แผนการสอน เทคนิคที่หลากหลาย วินัยของผู เรียน การใชแบบทดสอบ 

                 4)   เนื้อหาวิชาอันประกอบดวยการนำทฤษฎีการเรียนรู มาปฏิบัติจริง วิธีสอนและ

ตนแบบ วิธีสอนเฉพาะรายบุคคล โครงสรางที่สำคัญ แนวคิดพื้นฐานของเนื้อหาที่จะสอน ลำดับของ

เนื้อหา การเลือกเนื้อหาในการสอน ระดับความสำคัญของเนื้อหาในแตละสวน ฯลฯ   

   กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวคือ  

การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางดวยกัน จึงจะสามารถทำใหการจัด 

การเรียนรูประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว สำหรับองคประกอบ 

ของการจัดการเรียนรูที่สำคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  

   1)  หลักสูตร คือ มวลประสบการณตาง ๆ ที่จัดไวอยางเปนระบบเพื่อนำไปใชพัฒนา

ผูเรียน ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูผูสอนจำเปนจะตองศึกษารายละเอียดทั้งหมดในหลักสูตรเพื่อทำ 

ความเขาใจ และสามารถนำสิ่งตาง ๆ ที่บรรจุไวในหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

และบรรลุจุดมุงหมาย ตามที่หลักสูตรกำหนด ท่ีสำคัญถาผูสอนไมไดมีการศึกษาเรียนรูรายละเอียดตาง ๆ 

ในหลักสตูรก็ไมสามารถที่จะรูไดวาจะสอนเนื้อหาอะไร เพื่ออะไร และวัดผลประเมินผลอยางไร  

   2)  จุดประสงคการจัดการเรียนรูเริ ่มตนจะตองมีการกำหนดจุดประสงคการเรียนรู 

ทุกครั้ง เพราะจะทำใหเปนการจัดการเรียนรูที่มีเปาหมาย สามารถทราบวาผูเรียนจะเกิดพฤติกรรม

ใดบาง รวมทั้งสามารถวางแผนเตรียมเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ทำใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  

   3)  การจัดการเรียนรู เปนองคประกอบที่สำคัญเชนเดียวกัน เพราะจะทำใหผูสอน

ทราบวาจะจัดการเรียนรูอยางไร ใชวิธีการใดบาง โดยการจัดการเรียนรูจะตองเลือกวิธีการที่นาสนใจ 

มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  

   4)  สื่อการเรียนรู การนำสื่อการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนรูจะชวยใหผูสอนทราบวา 

จะจัดการเรียนรูอยางไร ใชวิธีการใดบาง โดยการจัดการเรียนรูจะตองเลือกวิธีการที่นาสนใจมีความเหมาะสม 

กับเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  

   5)  การวัดผลและประเมินผล จะทำใหทราบวาผ ู เรียนเกิดการเรียนรู บรรลุผลตาม

จุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดไวหรือไม นอกจากนี้ยังสามารถชวยทำใหผูสอนนำขอมูลที่ไดจากการวดัผล

และประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำปญหา 

ที่คนพบ มาใชในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  

   6)  ผูสอน หรือครูเปนองคประกอบสำคัญที่จะทำใหการจัดการเรียนรูเกิดขึ้นและเปน

ผูนำหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

ในการท่ีจะถายทอดองคความรูและประสบการณตาง ๆ ไปสูผูเรียน  
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   7)  ผูเรียนหรือนักเรียน เปนองคประกอบที่สำคัญเทากับผูสอน เพราะถาไมมีผูเรียน

หรือผูรับ ความรู และประสบการณ การจัดการเรียนรูก็ไมสามารถที่จะเกิดขึ้นไดเพราะไมมีผูรับ 

   ศุภลักษณ ทองจีน (2560) กลาววา องคประกอบของการจัดการเรียนรู ผูสอนเปนผูที่

มีความสำคัญในการที่จะแปลมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่เปนตัวหนังสือใหเปนกิจกรรม

การเรียนรูที่เหมาะสม นาสนใจ และมีกระบวนการเรียนรูหลากหลายวิธีอยางอิสระ จะตองรูจักเลือก

ปรับปรุงเทคนิคและวิธีการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนโดยไมใช

วิธีการเดียว ควรมีการดัดแปลงและเลือกใชวิธีการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาในแตละเรื่อง  

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู 

 สรุปไดวา องคประกอบของการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  

1) ผูสอน เปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งตอการสอน เพราะตองเปนผูรูหลักสูตรและนำเนื้อหา

สาระมาดำเนินการสอน มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตลอดเวลาของการเรียนการสอน 

2)   ผูเรียน เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญตอการจัดการเรียนรู ซึ่งผูเรียน 

แตละคนมีความแตกตางกันทั้งบุคลิกภาพ สติปญญา ความถนัด ความสนใจและความสมบูรณของรางกาย  

อีกทั้งการสอนจะเกิดขึ้นไดนั้นจำเปนตองมีผูเรียนเปนผูไดรับความรู ความเขาใจ และประสบการณ

ตาง ๆ ที่ผูสอนจัดให   

3)   เนื้อหาวิชาตาง ๆ ซึ่งผูสอนจะตองจัดเนื้อหาวิชาใหมีความสัมพันธกัน มีความนาสนใจ 

เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น รวมทั้งสภาพสิ่งแวดลอมของการจัดการเรียนรู   

4)   สื่อ/แหลงการเรียนรู ไดแก อุปกรณชวยในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

5)   สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู ในการสอนที่ตองการใหเกิดผลดีทั้งผูสอน

และผูเรียนนั้น สภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนก็มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองคำนึงถึง 

  1.5 หลักพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู 

   นักวิชาการไดกลาวถึงหลักพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรูไวหลายทาน ดังนี้ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ไดกำหนดหลักสำคัญในการจัดการเรียนรู 

ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้ 

   1)  มุงประโยชนสูงสุดของผูเรียน  

   2)  ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

   3)  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  

   4)  ผูเรียนสามารถนำวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริง  
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   5)  ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียนและควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญ

ตอการจัดกระบวนการเรียนรู ดังตอไปนี ้ 

     (1)  สมองของมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงสุด ผูสอนจะตองสนใจและใหผูเรียน

ไดพัฒนาความสัมพันธระหวางสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุขภาพองครวม (Health)  

     (2)  ความหลากหลายของสติปญญา การจัดกระบวนการเรียนรู ควรจัดกิจกรรม 

ที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมศกัยภาพ ความเกง ความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล  

     (3)  การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรง กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ครูทำหนาที่เตรียมการจัดสิ่งเรา ใหคำปรึกษาวางแนวกิจกรรมและ

ประเมินผล  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  (2553) ไดกลาวถึง หลักการจัด 

การเรียนรูเปนความรูพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผูที่จะเปนผูสอน แมวาผูสอนแตละคนจะมีเทคนิคการจัด 

การเรียนรูเฉพาะของตน แตก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งหลักการพื ้นฐานนี้มีนักการศึกษา 

ไดแสดงทรรศนะไวหลายทาน สรุปได 4 ประการ คือ  

   1)  หลักการเตรียมความพรอมพื้นฐาน ไดแก การเตรียมตัวผูสอนดานความรู ดานทักษะ 

การจัดการเรียนรูและดานการแกปญหาการจัดการเรียนรู  

   2)  หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู ไดแก การเตรียมเขียนแผนการจัด 

การเรียนรู การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซอมสอน  

   3)  หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลักการ 

เราความสนใจ หลักการเสริมแรง  

   4)  หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรู 

การสรางและการใชเครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน 

   ศุภลักษณ ทองจีน (2560) ไดกลาวถึง หลักพื ้นฐานของการจัดการเรียนรูไววา ครูผูสอน 

ตองมีความรูความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายใหเหมาะสมกับ 

กลุมผูเรียนแตละศักยภาพ ทั้งนี้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองตอ

การเรียนรูของแตละกลุมผูเรียน เปนปจจัยสำคัญตอการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู ดวยหลักการใชจิตวิทยา

การเรียนรู การจะจัดการเรียนรูอยางไรกับกลุมผูเรียนใด ครูผูสอนตองมีพื้นฐานความรูทางดานจิตวิทยา 

การเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีสมอง จิตวิทยาแนะแนวและการใหคำปรึกษา เพื่อประกอบ 

การตัดสินใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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   สรุปไดวา หลักพื ้นฐานในการจัดการเรียนรู ครูผู สอนตองมีความรู ความสามารถ 

ในการวางแผนการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย วางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู 

ใชจิตวิทยาการเรียนรูในการจัดการเรียนรู มีหลักการประเมินผลและรายงานผล คำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

  2.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 

   Calhoun (1994) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนวิธีการที่มีหนทางหลากหลาย เชน ทำใหรู

สิ่งที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในหองเรียนและสามารถนำไปตัดสินใจถึงวิธีการที่จะทำใหดีข้ึน  

   Mclean (1997) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการวิจัยที่ครูกระทำการทดลอง

วิธีการตาง ๆ ที่มีอยู การพัฒนาการศึกษาระยะยาว เปนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง

โดยการเรียนรูดวยตนเองของครูและผูอื่นรวมกันและเปนกระบวนการที่สามารถสรางการมีสวนรวม

ของครูในโรงเรียนกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัย 

   Gabel (1999) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการวิธีการ

ปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงาม

ในดานการศกึษาชวยใหนักการศึกษาไดพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของตนไดพัฒนานักเรียนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

   Sagor (2011) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการสืบสวนหาขอเท็จจริงโดย

ผูปฏิบัติงานหรือผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง  

   McNiff and Whitehead (2011) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนรูปแบบของการสืบสวน 

หาขอเท็จจริงที่ผูปฏิบัติงานใชในการศึกษาตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือปรับปรุง

การเรียนรูของตนเองและมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูอ่ืนดวย  

   กระทรวงศึกษาธิการ (2544) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ทำโดย

ครูในชั้นเรียนมีจุดประสงคเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำเนินการที่มีแบบแผนชัดเจน

ดำเนินอยางรวดเร็วสามารถนำผลมาใชไดทันทีและในระหวางการทำวิจัยจะมีการสะทอนขอมูล

เก่ียวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งผลที่ไดนั้นจะนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

   กนิษฐา เชาววัฒนกุล (2553) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนทำโดยครูผูสอนในหองเรียน 

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน และนำผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน การวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะตองดำเนินการอยางรวดเร็ว เพ่ือนำผลการวิจัยไป 

ใชทันที และสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของตนเองใหทั้งตนเอง และกลุมเพื่อน 

รวมงานในโรงเรียนไดมีโอกาส อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติ และผลที่ 

เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
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   สุวิมล วองวาณิช (2555) การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการที่ทำโดยครูผูสอนในชั้นเรียน 

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนำผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียนใหดีขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนเปนการวิจัยที่ตองทำอยาง รวดเร็ว นำผลไปใช

ทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของตนเองและกลุมเพื่อนรวมงานในโรงเรียน 

มีโอกาส วิพากษ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ทั้งของครูและผูเรียน 

   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) ไดใหความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัย 

ปฏิบัติการที่มีเปาหมายเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยครูเปนผูมีบทบาทสำคัญ 

ในการวางแผนแกปญหา โดยศึกษาสภาพการณหรือปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน และครูแสวงหาวิธีการ

หรือนวัตกรรมในการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู ปฏิบัติการแกปญหาหรือพัฒนา สังเกตผลหรือ

ตรวจสอบผลการแกปญหา และสะทอนผลกลับตอการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผู เรียน 

เพ่ือหาทางปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของการแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

   กัสมัสห ดาแอ (2561) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนการวิจัยปฏิบัติการที่มีเปาหมาย 

เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน โดยครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการวางแผน

แกปญหา โดยศึกษาสภาพการณหรือปญหาการเรียนรูที่เกิดข้ึนกับผูเรียนและครูแสวงหาวิธีการหรือ

นวัตกรรมในการแกปญหา ปฏิบัติการแกปญหาหรือพัฒนา สังเกตผลและสะทอนผลกลับตอการแกปญหา 

หรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ 

   ภณิดา  ชูชวยสุวรรณ (2562) สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช

กระบวนการหรือวิธีทางวิทยาศาสตร เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนและนำผลมาใชในการปรับปรุง

การเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ

มีการดำเนินการอยางรวดเร็ว สามารถนำผลมาใชไดทันที มีการสะทอนขอมูลการปฏิบัติงาน เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนในชั้นเรียนไมเนนการอางอิงผลการวิจัยไปยังประชากร การวิจัยในชั้นเรียน 

มีเปาหมายที ่สำคัญ คือ เพื ่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลที ่ดีที ่สุด และหากครูคนใด 

ไดทำการวิจัยในชั้นเรียนแลวก็ยอมเกิดผลสำคัญ 2 ประการคือ 1) พัฒนาคน คือ การพัฒนาผูเรียนให

มีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรไดกำหนดไวและ 

2) พัฒนาตน คือ การพัฒนาความรู  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู ของครูผู สอนเอง  

ซึ่งถือเปนการพัฒนาวิชาชีพของตน 

   จากความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การวิจัย 

ในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ดำเนินการโดยครูผูสอนในหองเรียนที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อแกปญหา

หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว 
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  2.2 ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 

         มีผูกลาวถึงความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไวหลายทาน ดังนี ้

   Kincheloe (2003) สรุปขอเขียนของ Dewey ซึ่งเขียนไวเมื ่อป ค.ศ. 1908 วา บุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนไมวาจะเปนครูในโรงเรียน อาจารยในมหาวิทยาลัย ครูผูชวยสนับสนุนการสอน 

ควรตองทำวิจัยและสามารถนำผลการวิจัยไปใชปรับปรุงงานในหนาที่ของตนใหมีคุณภาพดียิ ่งขึ้น การวิจัย 

เปนหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไมควรจำกัดขอบเขตเฉพาะนักวิชาการผูมีความรูสูง  ๆเทานั้น 

สถานศึกษาใดที่มีครูปฏิบัติงานตามคำสั่งเหมือนเครื่องจักร สถานศึกษานั้นจะไมมีโอกาสพัฒนา และ

ไมสามารถผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ ตรงกันขามสถานศึกษาที่เปดโอกาส และกระตุนสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดมีโอกาสแสวงหาความรู ไดวิจัยเพื่อนำผลมาใชปฏิบัติงานปรับปรุงงานในหนาที่

ใหมีคุณภาพมากขึ้น สถานศึกษานั้นจะมีผลงานการจัดการศึกษาที่โดดเดนและรุดหนามากขึ้น 

   สุวิมล วองวาณิช (2555) กลาวถึง ความสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี ้ 

   1)  ใหโอกาสครูผู สอนในการสรางองคความรู  ทักษะการทำวิจัย การประยุกตใช  

การตระหนักถึงทางเลือกที่เปนไปไดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีข้ึน  

   2)  เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  

   3)  เปนประโยชนตอผูทำวิจัยในการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  

   4)  ทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกร และนำไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและการแกปญหา  

   5)  เปนการวิจัยที่เกี ่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติ จึงทำใหเกิดการยอมรับในดาน

ความรูของผูปฏิบัต ิ 

   6)  เปนการชวยตรวจสอบวิธีการทำงานของครูท่ีมีประสิทธิผล  

   7)  ทำใหครูเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง  

   พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) กลาวถึงลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดเริ่มตนของ  

การวิจัยในชั ้นเรียนเกิดขึ้นเนื ่องจากมีปญหาเกี ่ยวกับการเรียนรู ของผูเร ียน หรือมีปญหาเกี ่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูของครู แลวครูเกิดความคิด ความตองการหรือมีความเปนกัลยาณมิตร มีความปรารถนาดี 

ตอศิษยหรือผูเรียนโดยจะหาทางแกไขปญหาหรือชวยเหลือผูเรียนดวยการแสวงหาวิธีการ หรือ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของผูเรียนหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู จุดเริ ่มตนที่แทจริง 

ของการวิจัยในชั้นเรียนจึงอยูที่ครูเปนสำคัญ เพราะปญหาการเรียนรูจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนอยูตลอดเวลา 

หากครูผูสอนไมสนใจปญหาการเรียนรูเหลานั้นก็จะไมเกิดการแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู  

การวิจัยในชั้นเรียนก็จะไมมีวันเกิดขึ ้นอยางแนนอน แตถาครูมีความรัก ความเมตตาตอผู เร ียน  

อยากเห็นผูเรียนเปน คนดี คนเกง และมีความสุข ครูก็ตองหาทางแกไขปญหาการเรียนรู ชวยเหลือ 

พัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ การวิจัยในชั้นเรียนก็จะเกิดขึ้น การวิจัย 
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ในชั้นเรียนจึงเกิดข้ึนเพราะ “ความคิดและจิตใจของครู” ที่มีความปรารถนาดีตอผูเรียน ตอผูปกครอง 

ตอประชาชนและประเทศชาติโดยสวนรวม นอกจากนี้ขอบเขตการวิจัยในชั้นเรียน มีดังนี ้ 

   1)  ปญหาวิจัย (Research Problem) หรือคำถามวิจัย (Research Question) ปญหาวิจัย

หรือคำถามวิจัยคือ ประเด็น ขอสงสัย หรือโจทยที่ครูนักวิจัยกำหนดขึ้นเพื่อตองการหา คำตอบดวย

วิธีการที่เปนระบบและเชื่อถือไดหรือดวยวิธีการวิจัยนั่นเอง ปญหาวิจัยในชั้นเรียนเปน ปญหาเก่ียวกับ

การเรียนรู พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่ครูนักวิจัยตองการหาคำตอบหรือ แกไขปญหา

เฉพาะการเรียนการสอนในชั้นเรียนหนึ่ง ๆ เรื่องที่ทำวิจัยเปนประเด็นที่เล็ก ไมกวางเกินไป แตมีความสำคัญ

ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือการจัดการเรียนรูของคร ู 

   2)  ประชากร (Population) หมายถึง นักเรียนกลุมเปาหมายทั้งหมดที่มีปญหา เกี่ยวกับ

การเรียนรูซึ ่งครูนักวิจัยตองการจะศึกษา แกปญหาหรือพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนจะมุงเนนศึกษา

เก่ียวกับการเรียนรู พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตลอดจน บริบท

ของชั้นเรียน (Classroom Context) ในการศึกษาหรือพัฒนาอาจมุงเนนผูเรียนเปนรายบุคคล รายกลุม 

หองเรียน หรือหลายหองเรียน ที่ครูนักวิจัยเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู  

   3)  ลักษณะขอบขายของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนประกอบดวยขอบขายลักษณะ 

ของการวิจัยที่สำคัญ 2 ลักษณะ คือ  

     (1)  การวิจัยที่มุงทำความเขาใจเกี่ยวกับปญหาหรือสภาพการเรียนรูในชั้นเรียนของผูเรียน 

เปนการวิจัยเพื่อรูหรือใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูเรียน สภาพการณ เหตุการณ และปรากฏการณตาง ๆ   

ทีเ่กิดข้ึนในชั้นเรียน ประกอบดวย การสำรวจชั้นเรียน การวิเคราะหพฤติกรรมในชั้นเรียน และการศึกษา 

เฉพาะกรณี การวิจัยลักษณะนี้เปนการวิจัยเพื่ออธิบายโดยใชวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 

Research)  

     (2) การวิจัยที่มุงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแกไขปญหาหรือพัฒนา

ผูเรียน เปนการวิจัยที่มุงคิดคนวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมี คุณภาพหรือ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพการวิจัยในลักษณะนี้เปนการวิจัยเพ่ือ การพัฒนาโดย

ใชวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

     จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) กลาววา การวิจัยชั้นเรียนมีเปาหมายสูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน และผลพลอยไดคือการพัฒนาตนเองของครูผูสอน สรุปความสำคัญของการวิจัย ไดดังนี ้ 

   1)  ชวยพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  

   2)  ชวยทำใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ จัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

(Continuous Quality Improvement) ที่เปนประโยชนทั้งตัวผูเรียนและผูสอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ผานกระบวนการวิจัย  
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   3)  ชวยใหครูมีวิถีชีวิตการทำงานอยางเปนระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนวมีการตัดสินใจ

ที่มีคุณภาพ ชวยพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher)  

   4)  เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  (Professional Learning Community) ที่เกิดจาก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูของการวิจัย  

   5)  นำไปสูการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ภายในองคกรที่มีความรู

เปนฐานของการพัฒนา (Knowledge–Based Development) 

   ภณดิา  ชูชวยสุวรรณ (2562) สรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียนมีความสำคัญตอการเรียน

การสอน เปนวิธีการที่ครูใชในการแกไขปญหา พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและวิธีการสอน

อยางเปนระบบเชื ่อถือได นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใหผูวิจัยพัฒนางานตนเองดานวิชาชีพ ทำให 

การทำงานของครมูีประสิทธิผลเกิดการยอมรับในผลงานและองคกรมีการพัฒนา 

   สรุปไดวา การทำวิจัยในชั้นเรียนชวยสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพ  

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนสิ่งสำคัญของครูผูสอน ตองกระทำอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนอง

การปฏิรูปการศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ ที่จะสงผลตอ 

การพัฒนาผูเรียน คือ ครู ผูบริหาร จะตองมีความรอบรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคูกับการวิจัย อีกทั้งเปนการพัฒนา

วิชาชีพครูใหเปนครูมืออาชีพ 

  2.3 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 

   การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยที่มุงศึกษาคนควาเกี่ยวกับวธิีการเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงมีลักษณะดังที่มี

นักวิชาการ หลายทานไดกลาวไวดงัตอไปนี้ 

   กุสุมา ศรีจันทร (2555) ไดสรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนวา การวิจัยใน 

ชั้นเรียนโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้ คือ เปนงานวิจัยขนาดเล็ก  ๆที่ผู กระทำเปนครูผูสอนที่ประสบกับปญหา 

หรือตองการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในชั้นเรียน การวิจัยทำไปพรอมกับการเรียนการสอนปกติ

ว ิธ ีการดำเนินวิจัยเปนแบบงาย ๆ  ตามความเหมาะสมของผู เร ียน ธรรมชาติของวิชาและสภาพแวดลอม  

มีความยืดหยุนในการดำเนินงานสูง ไมตองใชสถิติยุ งยาก ซับซอนในการแปลผล ครูจึงสามารถทำการวิจัย 

ไดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน และเมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว สามารถนำไปเผยแพรเปนแนวทาง 

การแกไขปญหาที่คลายกันกับเพ่ือนครูได ฉะนั้น การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนประโยชนตอครูผูสอนอยางยิง่ 

   สุวิมล วองวาณิช (2555)  ไดสรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไววา เปนการวิจัย 

ตองมีการดำเนินงานที่เปนวงจรตอเนื่อง มีกระบวนการทำงานแบบมีสวนรวม และเปนกระบวนการ 

ที่เปนสวนหนึ่งของการทำงานปกติ เพ่ือใหไดขอคนพบเก่ียวกับการแกปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริง 
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   วิชัย วงษใหญ และ มารุต พัฒผล (2562) ไดกลาวถึง ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  

มีดังนี ้

   1)  ดำเนินการโดยผูสอนมุงแกปญหาที่เกิดกับผูเรียน  

    2)  ดำเนินการควบคูกับการจัดการเรียนรู  

   3)  ใชกระบวนการวิจัยทีเ่ปนวงจร  

   4)  ลงทุนนอยแตไดประโยชนมาก  

   5)   มีการสะทอนผล โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนคร ู

   การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน มีลักษณะเดนทีไ่มเหมือนการวิจัยโดยท่ัวไป สิง่ทีเ่ปนจุดเนน

ของการวิจัยนี้ คือ กระบวนการวิจัยที่มีลักษณะเปนวงจร ดังนี้ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเริ่มตน 

จากการท่ีผู สอน พบปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม  

ซึ่งอาจเปนปญหาของผูเรียนคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมผูเรียนสวนหนึ่ง หรือทั้งชั้นเรียน ดำเนินการวิจัย

ตามวงจรการวิจัย ตามลำดับ ไดแก 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และ  

4) การสะทอนผลสูการปรับปรุง 

   จากที่กลาวมา สรุปไดวา ลักษณะของการทำวิจัยในชั้นเรียนเปนงานวิจัยที ่ผูกระทำเปนครู 

ผูสอนที่ประสบปญหา หรือตองการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในชั้นเรียน ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนั้น  

ทำไปพรอมกับการเรียนการสอนปกติสถิติที ่ใชในการวิจัยก็ไมยุงยากซับซอน ในการแปลผลและเมื่อดำเนิน 

การวิจัยเสร็จแลว สามารถนำผลการวิจัยไปเผยแพรเปนแนวทางการแกปญหาของผูอ่ืนที่ทำการวิจัย 

ที่คลายกันได 

  2.4 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

   Kemmis and Mc Taggart (1998) กลาวถึง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนวงจร โดยมี  

4 ขั้นตอน ดังนี้  

   ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan) คือ แนวทางปฏิบัติซึ่งตั้งความคาดหวังไวเปนการมอง

ไปในอนาคตขางหนา การกำหนดแผนทั่วไปตองมีความยืดหยุน เพื่อที่จะสามารถปรับใหเขากับ 

ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนได กิจกรรมที่เลือกเขามากำหนด ในการวางแผนตอง

ไดรับความรวมมือในการอภิปราย เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและปรับปรุงการกำหนดแผนงานที่จะ

สามารถปฏิบัติไดจริงในสภาพการณที่เปนอยู  

   ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Act) การปฏิบัติจะดำเนินตามแผนที่ไดวางแผนไวอยางมี เหตุผล 

และมีการควบคุมอยางสมบูรณ แตการปฏิบัติจากแนวทางที่วางไวมีโอกาสพลิกผันแปรตามสถานการณ

และบุคคล แผนที่วางไวสำหรับการปฏิบัติจะตองสามารถปรับแกไขได และสามารถปรับปรุงไปได

เรื่อย ๆ ตามผลการตัดสินเก่ียวกับการกระทำนั้น ๆ  
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   ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observe) ทำหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน  

มีรายงานหลักฐานที่มาจากวิจารณญาณการสังเกตอยางรอบคอบและระมัดระวัง เปนสิ่งจำเปน

เนื่องจากการปฏิบัตินั้นจะมีขอจำกัด ขอขัดแยงของสภาพความเปนจริง และขอขัดแยงทั้งหมดเหลานี้

ไมคอยชัดเจน และไมมีทางคาดการณไวลวงหนา ขอมูลที ่ไดจากการสังเกตจะตองมาจากการมองหลายแง 

หลายมุมในทุก ๆ ดาน ผูวิจัยเชิงปฏิบัติการตองรายงานผลการสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติ 

และผลของการปฏิบัติ สังเกตสถานการณของขอขัดของของการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

แผนการดำเนินงาน  

    ขั้นที่ 4 การสะทอน (Reflect) การสะทอนทำใหหวนคิดถึงการกระทำตามที่ไดบันทึก

ไวจากการสังเกตและการเก็บขอมูลอื่น ๆ ประกอบ การสะทอนภาพจะมีลักษณะเปน การประเมิน

อยางหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยเชิงปฏิบัติการจะตองตัดสินใจจากประสบการณของตนวา ผลของการปฏิบัตินั้น

เปนสิ ่งที่ตองตามประสงคหรือไม และสามารถใหขอแนะนำในการปฏิบัติตอไป นอกจากนั ้นการสะทอน  

ยังหมายถึงการสำรวจขอมูลเบื้องตนกอนที่จะดำเนินการจริงอีกดวย การสะทอนขอมูลนี้จะชวย 

ในการวางแผนการดำเนินการในขั้นตอไป ที่จะเปนไปไดสำหรับกลุม และสำหรับแตละบุคคลดวย  

ซึ่งการเคลื่อนไหวลักษณะ “เกลียวสวาน” ไปทั้ง 4 ข้ันตอนไมอยูนิ่ง เมื่อครบวงจร หนึ่ง ๆ  จะพิจารณาปรับปรุง 

เพื่อนำไปปฏิบัติในวงจรตอไปจนกวาการเปลี่ยนแปลงจะไดผลเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้วิธีการปฏิบัติจะตองมี 

การรวมมือซึ่งกันและกัน 

   ประวิต เอราวรรณ (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมี 

กระบวนการและขั้นตอนดังนี ้ 

   1)  การสำรวจสภาพการปฏิบัติงาน (Reconnaissance) เปนขั้นตอนของการสำรวจ

สภาพการปฏิบัติงานของครูวามีปญหาอะไรบาง แลววิเคราะหวาปญหาเหลานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร

และจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขสภาพการปฏิบัติงานในสวนใดบาง  

   2)  การวางแผน (Planning) เปนขั้นตอนสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค กำหนด

วิธีการและวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ (Action) ใหคนควาคำตอบหรือพัฒนานวัตกรรมและการแกไข

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงานที่เปนปญหา  

   3)  การลงมือปฏิบัติ (Action) เปนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว  

   4)  การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) หลังจากที่มีการปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุง

และพัฒนาตนตามแผนจนปรากฏผล แลวนักวิจัยตองมีการสะทอนผลการปฏิบัติวามีสิ่งใดที่เกิดขึ้น

หรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปบาง เพ่ือสรุปผลและวางแผนปรับปรุงใหมหรือแกปญหาใหมตอไป 

   พิมพันธ เดชะคุปต (2554) ไดกลาวถึงขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรยีน

ไดวา มีทั้งหมด 5 กาวสูความสำเร็จการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ดงันี้  
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   กาวที่ 1 ระบุปญหาวิจัย/คำถามวิจัย  

   กาวที่ 2 วางแผนดำเนินการแกปญหา  

   กาวที ่3 ลงมือปฏิบัตกิาร/เก็บรวบรวมขอมูล  

   กาวที ่4 สรุปผลการวิจัย  

   กาวที ่5 การสะทอนความคิดในการวจิัย  

   จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) กลาววา การออกแบบการวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูนักวิจัยมีกิจกรรม 

8 ขั้นตอน ที่ควรใหความสำคัญ ดังนี ้

   ข้ันตอนที่ 1 การกำหนดปญหาวิจัย   

   ขั้นตอนที่ 2 การตั้งวัตถุประสงคและชื่อเรื่องวิจัย  

   ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม  

   ข้ันตอนที่ 4 การเลือกประเภทของการวิจัย  

   ข้ันตอนที่ 5 การกำหนดตัวอยาง (Sampling Design)  

   ข้ันตอนที่ 6 การออกแบบเครื่องมือวิจัย  

   ข้ันตอนที่ 7 การเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูล  

   ข้ันตอนที่ 8 การเขียนรายงานวิจัย  

   ภณิดา ชูชวยสุวรรณ (2562) จากกระบวนการดังกลาวพอสรุปไดวา การวิจัยในชั้นเรียน 

เปนการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยผูสอนคนหาสาเหตุที่สำคัญ 

ของปญหา จัดลำดับความสำคัญของปญหาและเลือกสาเหตุหลักที ่สำคัญมาใชแกปญหาโดยการกำหนด 

วิธีการหรือนวัตกรรมที ่เหมาะสมโดยการศึกษา เอกสาร ตำรา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวของนำมาวางแผน 

การแกปญหาอยางเปนระบบ และนำวิธีการและนวัตกรรมไปใชมีการจดบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง

เปนระบบและนำขอมูลมาวิเคราะหสรุปผลดำเนินการ 

   จากที่ไดกลาวขางตน สรุปไดวา ครูพัฒนาการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

ซึ่งครูมุงแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ

ปญหาการวิจัยเกิดจากสภาพปญหาที ่เปนจริงในขณะนั้น ครูไมสามารถใชวิธีการเดิม ๆ แกปญหาได 

จำเปนตองคนควาหาวิธีการใหม  ๆกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนตองเปนไปอยางงาย ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน

การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การวางแผนการวิจัย การแสวงหาวิธีการหรือนวัตกรรม นำวิธีการ

หรือนวัตกรรมไปใชและการสรุปประเมินผล 
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  2.5 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
   การพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียนนับวาเปนแนวทางหนึ่ง 

ที่เกิดประโยชนตอผูเรียนมาก เมื่อครูทุกคนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได ความสำเร็จของการจัด

การศึกษาของประเทศไทยยอมบรรลุเปาหมายทุกประการ ผูรายงานจึงนำเสนอเอกสารแนวคิด

เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  มีดังนี ้
   2.5.1 นโยบายและแนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
            สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559) เสนอแนวทางพัฒนาและสงเสริม 

การวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

      1)  การกำหนดบทบาทและทิศทางของการวิจัยในชั้นเรียน 

        (1) การจัดอบรมเพื่อสงเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นอยูกับ 

การวางแผนการประสานงาน และงบประมาณที่จัดสรรลงสูหนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม 

        (2)  หนวยงานการศึกษาตองมีนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนตอการกำหนด

บทบาท และหนาที่ในการนำเทคนิคการวิจัยนำหนาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิด 

การพัฒนาครูใหเปนครมูืออาชีพ 

        (3) บทบาทของผูวิจัยในชั้นเรียนควรเปนการวิจัยปฏิบัติการ 

        (4)  การสรางความเขาใจระหวางผูบริหารกับผูวิจัยในการทำผลงานวิชาการ

ใหเขาใจตรงกันโดยเฉพาะการนำเทคนิคการวิจัยไปใชในระบบโรงเรียน    

        (5)   การแตงตั้งศูนยประสานงานเครือขายการวิจัย การกำหนดเครือขายองคกร 

ใหคำแนะนำปรึกษาในการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น กระทรวงศึกษาธิการตองกำหนด

นโยบายใหชัดเจน 

        (6) ผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษาตองทำหนาที่เปนผูสงเสริมและยั่วยุ

ใหครูเกิดความตองการสรางสรรคผลงาน เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและการเลื่อนตำแหนง

หนาที่การงาน 

        2)  นโยบายการพัฒนาครูเพื่อการวิจัยในโรงเรียน 

         (1) ควรใชหลักนิเทศภายในโรงเรียนใหครูเกิดความตระหนักในการทำวิจัย  

เพ่ือพัฒนาการสอนซึ่งจะเปนผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหนงไดดวย 

         (2) การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อครูจะได

นำไปใชเปนฐานขอมูลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในระดับชั้นเรียน 

        (3) การนำระบบขอมูลการวิจัย โดยใหศูนยสารสนเทศการวิจัยในหนวยงานหลัก

ระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัดอยางจริงจัง    
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        (4) การใหความสำคัญตอผลการวิจัยในชั้นเรียนโดยการชวยกันเผยแพร และ

ยกยองเชิดชูผูผลิตผลงานอยางตอเนื่อง 

        (5) ตองกำหนดเปนนโยบายหลักที่ชัดเจนวา การสนับสนุนและสงเสริมใหครู

พัฒนาการเรียนการสอนเปนหนาที่ของผูบริหาร 

      3)  นโยบายดานสงเสริมและสนับสนุนใหทำวิจัย 

        (1) การสรางบรรยากาศทางวิชาการ ไดมีการจัดบรรยายทางวิชาการตามหนวยงาน

ตาง ๆ การจัดรางวัลสำหรับผูทำผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ สวนการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ

เก่ียวกับกิจกรรมการวิจัยยังมิไดดำเนินการ  

        (2) การสนับสนุนการทำวิจัยและการอำนวยความสะดวกการทำวิจัย การจัดทำ

แผนการติดตามโครงการวิจัย แผนการติดตามภาพรวมความสำเร็จของนโยบาย การหาทุนอุดหนุน  

การประกาศทุนอุดหนุน สวนการสนับสนุนดานการพัฒนางานในความรับผิดชอบและการจัดทำ 

สิ่งอำนวยความสะดวกยังทำไดไมจำกัด    

        (3) การประชาสัมพันธระหวางบุคคล หนวยงานการวิจัยไดมีการแตงตั้ง 

ผูประสานงานวิจัยผูใหคำปรึกษาวิจัย การจัดตั้งชมรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สวนการจัดทำ

ระบบฐานขอมูล การสงเสริมการวิจัยเชื่อมโยงระหวางสวนกลางและภูมิภาคกระทำไดจำกัด 

      4)  นโยบายดานสงเสริม เผยแพรและประยุกตใชงานวิจัย 

         การใชขอมูลจากการทำวิจัยและพัฒนาออกเผยแพร และนำมาจัดทำแผนการวิจัย 

สงเสริมการพัฒนาเทคนิคการเขียนรายการวิจัยฉบับยอ พัฒนาระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธงานวิจัย 

ในรูปแบบตาง ๆ ใหถึงมือผูใช 

        กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตามมาตรา 24 ดังนี ้
        (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

        (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณและประยุกต

ความรูมาใช 
        (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได 

คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
        (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ดานตาง ๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคณุธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
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     (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน

และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน 

การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
     (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับ

บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
     มาตรา 30 ใหสถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กลาววา แนวทางการกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดานการวางแผน 

งานดานวิชาการโดยไดกำหนดบทบาทและหนาที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บทบาทและหนาที่

ของสถานศึกษา ไวดังนี ้
(1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 

            สถานศกึษาประเภทที่ 1 
         – จัดทำแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
       – จัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญพัฒนาคุณธรรมนำความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       – ใชสื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรู 
       – จัดกิจกรรมพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
       – สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
       – สงเสริมการพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียนและชวยเหลือนักเรียนพิการ

ดอยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

     (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
       บทบาทและหนาที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       – สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศกึษาจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

       – สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา  

       – สงเสริมและสนับสนุน และยกยองครูที ่มีความสามารถในการจัดและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 

       – สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

       – เปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
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       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 

       สถานศึกษาประเภทที่ 1 

       – จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

       – ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

       – จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทำได  

คิดเปน ทำเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

       – จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

       – สงเสริมสนับสนุนใหผ ู สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื ่อการเรียน 

และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย 

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน 

และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

       – จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ

กับบิดามารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพ 

       – ศกึษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่กาวหนา

เพ่ือเปนผูนำการจัดกระบวนการเรียนรูและเพ่ือเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอื่น 

– การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

       บทบาทและหนาที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       – สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนการสอน 

สื่อและแหลงการเรียนรู 

       – ดำเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากรในเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา 

ใหสามารถทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        – รวบรวม และเผยแพรผลการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนนุ

ใหมีการนำผลการวิจัยไปใช เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

       – สงเสริม สนับสนุน และยกยองครู บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารที่ทำ

ผลงานวิจัย 
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       บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา 

       สถานศึกษาประเภทที่ 1 

       – กำหนดนโยบายและแนวทางการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครแูละผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

       – พัฒนาครู และนักเรียนใหมีความรู เกี ่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูที ่ซับซอนขึ้น  

ทำใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา การผสมผสานความรู แบบสหวิทยาการ 

และการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ 

– พัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยกระบวนการวิจัย 

       – รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพื ่อการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งสนับสนุนใหครูนำผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา 

      จากที่กลาวมาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 

สรุปไดวา กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน 

ตามแนวปฏิรูปการศึกษา จึงมีความสอดคลองทั้งดานนโยบายและแนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวจิัย

ในชั้นเรียนจากหนวยงานรับผิดชอบ หรือผูเก่ียวของอยางชัดเจนจากกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนตามลำดับ 

   2.5.2   แนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน        

       นักวิชาการไดเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนไวหลายทาน ดังนี้ 

  Zuber–Skerritt (1992) ไดอธิบายข้ันตอนทั้งสี่ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวา 

ในการปฏิบัติจริง อาจกำหนดข้ันตอนอยางละเอียด ดงันี ้

  1)  กำหนดและวิเคราะหปญหาที่ตองการแกไข 

  2)  ออกแบบและวางแผนยุทธศาสตรในการแกปญหา 

  3)  ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร 

  4)  ประเมินผลจากการปฏิบัติ 

  5)  เสนอผลตอคณะทำงาน 

  6)  สรุปผลเพ่ือนำไปสูการนิยามปญหาใหม 

  Sebatane (1994) ไดเสนอวิธีการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการเก็บ

ขอมูลตาง ๆ จากประสบการณของครู ไมวาจะเปนขอคนพบความประทับใจ ปญหาที่พบและแนวทาง 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เกิดในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเลาถึงการจัดทำวารสารครูนักวิจัย 

(Teacher–Researcher) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมผลงานวิจัยของครู บันทึกประจำวันเกี่ยวกับกิจกรรม

ในชั้นเรียนของครู ประเด็นที่มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารมีมากมาย เชน การสอนในวิชาตาง ๆ 

ลักษณะหัวขอเฉพาะในวิชาตาง ๆ วิธีการสอน ปญหาเกี ่ยวกับขนาดชั้นเรียน ปญหาการสอนของนักเรียน  
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ปญหาดานภาษา ปญหาดานบุคลิกภาพของนักเรียน การอานและการเขียน ปญหาวินัย การบริหาร

จัดการในชั้นเรียน การบริหารจัดการเรื่องเวลา การวัดและประเมินผล แรงจูงใจ ทัศนคติของนักเรียน  

การทำแผนการสอน การสรางบรรยากาศการสอน สื่อการเรียนการสอน การสังเกตการสอน เปนตน 

วารสารและคูมือตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะสงไปยังหนวยงานตาง ๆ  ใหใชในการศึกษาและใชในการพัฒนา

หลักสูตรและผลิตคร ู

  Brew (1995) ไดอธิบายถึงรายละเอียดของขั้นตอนทั้งสี่ในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือใหชัดเจนยิ่งข้ึน ข้ันตอนแรกเปนการวางแผนนั้นเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยตองพัฒนาหรือปรับปรุงอะไร

โดยอาจมีขั้นตอนยอย ๆ เชน การกำหนดปญหาและความตองการ การศึกษาขอมูลเบื้องตน การกำหนด

วัตถุประสงค  เมื่อจบขั้นตอนแรกนี้แลวผูวิจัยจะไดแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได ขั้นตอนที่สอง 

เปนขั้นตอนของการนำแผนไปปฏิบัติจริงในสถานการณจริงและสถานที่จริง  เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

มีจุดมุงหมายสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน หรือพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ไมใชเพื่อการคนพบหรือสรางองคความรูใหม เชน วิจัยทางการศึกษาทั่วไป ดังนั้น ในขั้นตอนที่สองนี้ 

ผูวิจัยมักจะเปนผูปฏิบัติงานจริงในงานนั้นเองดวย เปนผูนำแผนไปปฏิบัติ ข้ันตอนที่สามเปนข้ันตอนที่

ผูวิจัยทำการสังเกต หรือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

เครื่องมือและวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล เชน การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ใชแบบ

ตรวจสอบรายการ แบบสำรวจ การศึกษาเอกสารและผลงาน เปนตน ขั้นตอนที่สี ่ซึ ่งเปนขั้นสุดทาย 

ของวงจรแรกในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผู วิจัยนำผลการสังเกตที่รวบรวมได 

มาพิจารณาและวิเคราะห เพื่อทำความเขาใจและสรุปผลที่เกิดขึ ้น นอกจากนี้ยังเปนขอมูลสำหรับ 

การพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติในวงจรการวิจัยตอไป 

 Hafernik, Messerchmitt, and Vandrick (1997) ไดเสนอแนะวาการวิจ ัยแบบ

รวมมือกัน ทำได 2 แบบ คือ การรวมมือแบบลำดับขั้น (Hierarchical Collaboration) และการรวมมือ 

แบบเทาเทียมกัน (Equal Collaboration) ถาครูจะทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใชวิธีการแบบแรกก็ควรจะ

เริ่มโดยอาศัยความรวมมือกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย สำหรับแบบหลังเปนการทำงานรวมกับ 

กลุมเพื่อนในโรงเรียนโดยมีสวนรวมเทาเทียมกัน คิดหาวิธีแกปญหารวมกันซึ่งจะใชวิธีนี้ไดครูและ

เพ่ือนครูก็ตองมีความรูที่สามารถทำวิจัยไดในระดับหนึ่ง 

      Atweh, Kemmis, and Weeks (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจ โดยอาศัย

บุคคลภายนอก (Outsiders)  มาชวยในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการชวยเหลือ

3 รูปแบบ ร ูปแบบแรกเปนการว ิจ ัยปฏิบ ัติการเชิงเทคนิค (Technical action research) บุคคลภายนอก 

เลนบทของผูทำการวิจัย โดยไมไดมีฐานจากผูปฏิบัติ วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยมาจากความคิด 

ของนักวิจัยภายนอก ดังนั้น ขอคนพบที่อาจใชไมไดกับการปฏิบัติจริง สำหรับแบบที่สองนั้นเปนการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีที่ปรึกษาดานกระบวนการ (Process Consultancy Role) ซึ่งเรียกวาเปนการวิจัย



 
 
 

 
32 

 

ปฏิบัติการท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได  (Practical Action Research)  และรูปแบบที่สามซึ่งตางออกไป 

เรียกวา เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipator Action Research) การทำงานของครู

นักวิจัยจะทำกันในกลุ มของผูปฏิบัติในหองเรียน มีการคิดคนหาแนวทางการแกไขปญหา การเก็บขอมูล  

การสรุปผล การอภิปรายผลในกลุมผูเกี ่ยวของ กระบวนการตัดสินใจเปนอิสระจากบุคคลภายนอก  

แตถึงแมจะมีบุคคลภายนอกรวมดวย ทุกคนไมวาจะเปนครูหรือนักวิชาการตางมีสิทธิ มีเสียงในการแสดง 

ความคิดเห็นเทาเทียมกัน จะไมมีผูแสดงบทบาทเปนที่ปรึกษาการวิจัยเหมือนแบบที่สอง 

      การพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน

โดยถูกครอบความคิดจากนักวิชาการภายนอก (Cooption)  มาเปนการทำงานรวมกัน (Cooperation)  และ 

ก็เปลี่ยนเปนการทำงานแบบรวมมือกัน (Collaboration) ถาสามารถทำไดตามแบบหลัง ก็นับวาวิชาชีพครู 

ไดรับการพัฒนาไปกาวไกลมาก 

      Barcelona (2020) กลาววา ครูไดรับการคาดหวังใหมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษา 

และหนึ่งในผลประโยชนที่ยกระดับคุณภาพในดานการศึกษา คือ การดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครู  

เพื่อปรับปรุงกระบวนการสอนและการเรียนรู การดำเนินการวิจัยดานคุณภาพควรเนนย้ำถึงการมีสวนรวม 

ในทฤษฎีและการปฏิบัติ และตองการความสามารถในการดำเนินการและการสะทอนกลับระหวาง

นักวิจัยและผูเขารวม เพ่ือใหครูผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดานการศกึษา 

      อุทุมพร จามรมาน (2544) ไดอธิบายขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ ่งเรียกวา  

การวิจัยของคร ูประกอบไปดวยขั้นตอนสำคัญ 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

      1)  การระบุขอสงสัย ขอขัดแยง ปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนของนักเรียน 

กระบวนการสอนของครูในหองเรียนและนอกหองเรียน 

      2)  การระบุปญหา ขอสงสัยที่กระชับ มีขนาดเล็กและสามารถแกไขได 

      3)  การแสวงหาคำตอบ ความชวยเหลือ แหลงความรูเบ้ืองตน 

      4)  การกำหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ

      5)  การปฏิบัติและบันทึกผลเปนระยะ 

      6)  การอานสิ่งที่บันทึกและสังเกตเพ่ิมเติม 

      7)  การสรุปเปนชวง 

      8)  การสรุปผล 

      9)  การเริ่มตนกับเรื่องใหมที่เก่ียวของ 

      10) การสรุปองคความรู 
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      วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2554) ไดกลาวถึง แนวคิดของวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

วา หลังจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไดรับการพัฒนาข้ึนโดย เลวิน ไดมีการพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยในชวงป ค.ศ. 1970 สเตนเฮาส ไดนำไปประยุกตใช

พัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนของประเทศสหราชอาณาจักร จนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไดรับการยอมรับ

และนำไปใชอยางกวางขวางในฐานะที่เปนรูปแบบหรือวิธีการสำหรับใชเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาและการสอนของครู โดยเฉพาะในอุดมศึกษา มีนักการศึกษานำไปใชและศึกษาผล 

กันอยางแพรหลาย เชน เคมมิสและแม็ค แทกการท (Kemmis & Mc Taggart) และซูเบอร–สเคอริทท 

(Zuber–Skerrit) โดยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาและนำไปใชอยางกวางขวาง 

ในวงการศึกษานั้นมีขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และ 

การสะทอนผล  สามารถแสดงเปนวงจรการปฏิบัติได ดังนี ้

 

          ปรับปรุง     ปรับปรุง 

 

    วางแผน            วางแผน 

 

 สะทอนผล     ปฏิบัติตามแผน  สะทอนผล       ปฏิบัติตามแผน 

 

   สังเกตผล             สังเกตผล 

 
 

ภาพ 2–1 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีใชในวงการศึกษา 

ที่มา : วิชิต สุรัตนเรืองชัย. (2554) 

 

      รัตนา  ศรีเหรัญ  (2554)  กลาวถึง แนวทางในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 

การวิจัย ดังนี้ 

      1)  การวิจัยในชั้นเรียนเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบ  เพื่อการพัฒนา 

การเรียนการสอน การวิจัยดานนี้มุงศกึษาเก่ียวกับ 

        (1)  การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนการสอน 

        (2) ทดลองสอนดวยเทคนิคและวิธีการตาง ๆ 

        (3) คนหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียน 

        (4) การสรางแบบฝกหัดดานตาง ๆ ของการเรียน 
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        (5) เทคนิคและวิธีเสริมสรางการเรียนรู 

        (6)  หาแนวทางในการแกปญหาขอบกพรองของผูเรียน 

      2)  การวิจัยในชั้นเรียน  เปนการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนการสอน 

การวิจัยดานนี้มุงศึกษาองคประกอบเก่ียวกับ 

        (1) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

        (2) ความรูเดิมกับการพัฒนาการของการเรียนรู 

        (3) การวิเคราะหหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช 

        (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินผล 

        (5) บรรยากาศในหองเรียนกับผลการเรียนรูของนักเรียน 

      3)  การวิจัยในชั้นเรียน โดยการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร  

การวิจัยดานนี้มุงศึกษาเก่ียวกับ 

        (1) การประเมินหลักสูตร 

        (2) การติดตามการใชหลักสูตร 

        (3) การพัฒนาเทคนิคการวัดผลและประเมินผล 

        (4) วิเคราะหความเหมาะสมของรายวิชาตาง ๆ 

      4)  การวิจัยในชั้นเรียน โดยศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

ดานนี้มุงศึกษาเก่ียวกับ 

        (1) การประเมินติดตามการใชแผนการสอน 

        (2) การทดลองใชวิธีการสอนหรือชุดการสอน    

        (3) การสรางสื่อ แบบฝกหัด ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม 

        (4) ผลการใชสื่อ แบบฝกหัด ชุดการสอน หนังสือ นวัตกรรม 

        (5) การจัดหรือใชรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน 

        (6) เจตคติของครู – อาจารย นักเรียนท่ีมีตอรายการตาง ๆ 

        (7) บรรยากาศในหองเรียนและโรงเรียน 

        (8) การจัดหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ 

      5)  การวิจัยในชั้นเรียนโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและรูปแบบของ

การวัดและประเมินผล การวิจัยดานนี้มุงศึกษาเก่ียวกับ 

        (1) การสรางและพัฒนาแบบทดสอบแบบตาง ๆ 

        (2) การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

        (3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        (4) การหาความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ 
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        (5) การหาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      6)  การวิจัยในชั้นเรียนโดยการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย 

ดานนี้มุงศึกษาเก่ียวกับ 

        (1) การพัฒนาสื่อการสอน 

        (2) การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 

        (3) การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบตาง ๆ 

        (4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอน 

        (5) ศึกษาผลการนำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

        (6) ศึกษาจากการเรียนรูที่เกิดจากการใชนวัตกรรม 

        (7) ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตาง ๆ ที่เกิดจาก

การใชสื่อ 

     จากที่กลาวมาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดวา 

ครูผูสอนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดทุกรายวิชา ในขณะเดียวกันการทำวิจัยในชั้นเรียนยังชวย

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี เปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาการเรียน 

ของผูเรียนไดเปนอยางด ี

  2.5.3   แนวทางสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนของคร ู

     เพื่อใหการทำวิจัยในชั้นเรียนและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูสอดคลอง

กับวิถีชีวิตของการทำงานในเวลาปกติ จึงมีนักการศึกษาเสนอแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน ดังนี ้

     ชาตร ีสำราญ (2555) เปาหมายของงานวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีเพ่ือ  

     1)  นำผลของการคนพบและแกปญหาในชั ้นเรียนของครูแตละคนมาเปนเครื ่องมือ

พัฒนาการเรียนการสอนของครูคนนั้น นั่นคือ งานวิจัยในชิ้นนั้นครูผูทำวิจัยเปนผูอาน  

     2)  งานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูคนหนึ่งทำขึ้นมาไดแลวนั้น เพื่อนครูคนอื่นในโรงเรียน

นั้น รวมทั้งผูบริหารรวมกันอานรวมกันศึกษาเรียนรูรวมกัน ชวยพิจารณาภาษาใหอานเขาใจงาย ๆ  

เพ่ือนำผลที่คนพบมาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนนั้น 

     3)  ผูปกครองนักเรียนหรือผูรับผิดชอบตอโรงเรียนนั้น ๆ อาน เพื่อรวมพัฒนา

นักเรียนและโรงเรียนนั้น ๆ   

     จุดเริ ่มตนการวิจัย การวิจัยมีจุดกำเนิดจากสภาพปญหา หรือขอของใจในการเรียน 

การสอนที่ครูพบ ครูตองการปรับปรุงหรือแกปญหานั้น ๆ ดวยวิธีการวิจัย ปญหาวิจัยจึงเริ่มขึ้นจากความคิด

ของครูมากกวาความคิดของผูอ่ืนหรือจากหลักทฤษฎีโดยตรง 
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     ขอบเขตการวิจัย จะแคบและเฉพาะเจาะจงในประเด็นตอไปนี ้

     (1)  ปญหาวิจัย (Research Problem) เรื่องที่วิจัยอาจเปนปญหาที่เล็ก แตสำหรับ

ครูแลวจะมีความหมายสำหรับการเรียนการสอนโดยตรง 

     (2)  ประชากร มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจน

สภาพแวดลอมในหองเรียนหรือสภาวะการเรียนหนึ่ง ๆ  (Classroom Context) ในการศึกษาอาจมุ งที ่นักเรียน

เฉพาะรายนักเรียนหองหนึ่ง หรือหลายหองเรียนที่ครูผูทำการวิจัยนั้นมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียน

การสอน 

     (3)  การนำผลวิจัยไปใช การวิจัยมุงผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดลอม 

ที่ทำการวิจัยนั้น ๆ โดยตรง ไมมุงนำไปใชในวงกวาง กลาวคือ ไมมุงขอสรุปเชิงนัยทั่วไป 

     ครูผู สอนเปนศูนยกลางกระบวนการวิจ ัยทั ้งหมด ทั ้งนี ้อาจเปนการวิจัยที ่ครู

ดำเนินการคนเดียว หรือโดยคณะครูรวมกัน อีกทั้งอาจมีนักการศึกษาระดับปฏิบัติ เชน ศึกษานิเทศก

รวมในการวิจัยดวย ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับขอบเขตของการวิจัย การวิจัยจะดำเนินการไปพรอม ๆ กับการเรียน 

การสอนตามปกติ ใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ผูเรียนไมรู วาอยูภายใตสภาวะการวิจัย  

ผลการวิจัยจึงอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณธรรมชาติของหองเรียนท่ีเปนปกติวิสัย 

     กระบวนการวิจัย มีการเชื่อมโยงระหวางการคิดเชิงสะทอน (Reflective Thinking)  

และการปฏิบัติ (Action) อยางชัดเจน กลาวคือ มีการพินิจพิเคราะห ทบทวน ทั้งกอน ระหวางและ

หลังการทดลองปฏิบัติวิธีการวิจัยยืดหยุน ปรับใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน เชน อาจเปน

การวิจัยเชิงทดลองประยุกต ซึ่งดำเนินการไดอยางกลมกลืนกับการสอนของครู และใชสถิติไมซับซอน

มากนักในการวิเคราะหขอมูล เปนตน ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยอาจจะขาดนำ้หนักไปบางในดานความเท่ียงตรง  

เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยทั่วไปที่อิงทฤษฎีและหลักการที่เขมงวด แตจะเปนการวิจัยที่ใหประโยชน

โดยตรงเทาที่ครูผูทำวิจัยตองการ 

     บังอร หิรัญอร  (2555) กลาววา งานวิจัยในชั้นเรียนควรมีลักษณะดังตอไปนี ้     

     1)  งานวิจัยของครูควรเปนงานวิจัยขนาดเล็ก (Small Scale) มุงแสวงหาคำตอบ

เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่ไมใชเวลาในการดำเนินงานมาก

เกินไปจนทำใหงานหลัก (งานสอน) ไดร ับผลกระทบแตตองดำเนินการใหเปนสวนหนึ่งของการสอนปกติ   

โดยมีการใชกระบวนการวิจัยเปนขั้นตอนของการทดลองยุทธวิธีใหม ๆ ดานการสอนที่คิดคนขึ้น เพื่อให

การสอนประสบผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 

     2)  ในแตละภาคเรียนหรือภาคการศึกษา ครูสามารถทำการศึกษาในประเด็นวิจัย 

หรือหัวขอวิจัยไดหลายประเด็น และสามารถดำเนินการไดพรอมกัน ในขณะเดียวกันหากปญหาที่เกิดข้ึน
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ขณะนั้นมีหลายปญหาที่ตองการแกไข ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียนของครูตองไมใชการวิจัยในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งหรือเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว และละเลยปญหาอื่นที่คอยการแกไขอยูเชนเดียวกัน 

     3)  การวิจัยในชั ้นเรียนของครูเนนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Method) มาแสวงหาคำตอบเพื ่อใหขอคนพบมีความหนักแนน เชื ่อถือ และนำไปใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอนของตนไดจริง เปาหมายของหลักการวิจัยของครูไมใชการมุงสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ 

ศาสตรการสอน การนำเสนอผลการวิจัยจึงไมยึดรูปแบบที่เปนทางการเหมือนกับที่มีการทำกันในการวิจัย 

เชิงวิชาการ (Academic Research)  หรือการวิจัยแบบเปนทางการซึ ่งมีกฎเกณฑในการทำวิจัยที ่เครงครัด  

โดยเฉพาะการนำเสนอผลการวิจัยที่มักมีการจำแนกสาระของการวิจัยออกเปน 5 บท 

     4)  การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูตองเกี่ยวของกับปญหาวิจัยที่เกิดขึ ้นมาจาก

สภาพที่เปนจริงขณะนั้น และครูไมสามารถใชวิธีการเดิม ๆ แกปญหาได จำเปนตองคนหาวิธีการใหม  

ดังนั้นจุดเริ่มตนของการทำวิจัยของครูจึงไมใชเริ่มตนดวยคำที่วา “ฉันควรจะทำวิจัยเรื่องอะไรดี” หรือ 

“เธอชวยคิดใหทีวาฉันควรทำวิจัยเรื่องอะไรดี” การตั้งคำถามแบบนี้สะทอนวาครูไมไดเริ่มทำวิจัยใน

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนนั้น 

     5)  กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู  ตองเปนไปอยางงาย ๆ  สามารถใชขอมูลท่ีมีอยู

ในหองเรียนมาใชในการคนหาคำตอบ และเปนหนาที่ของครูที่ตองใชกระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงาน 

ของตนเอง ตองไมคิดวางานวิจัยเปนงานนอกเหนืองานสอน งานวิจัยในชั้นเรียนไมใชงานวิจัยที่หากตองการ

ทำตองมีการขออนุมัติโครงการวิจัยหรืองบประมาณเพ่ือทำการวิจัย ถาไมไดรับการอนุมัติก็ทำการวิจัย

ไมได การมีความคิดแบบนี้ไมสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียน นั่นคือครูจะไดรับ

งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการการวิจัยหรือไมก็ตาม หนาที่ของครูก็ตองหาวิธีการแกไขปญหา 

ใหหมดไปดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ภายใตทรัพยากรหรือสภาพเงื่อนไขที่เปนอยูขณะนั้น 

     6)  การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพื่อตนเอง  

แตเปนงานที่ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน คือ ครูทั้งโรงเรียนมารวมมือกันพัฒนาผูเรียน การทำการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จึงเปนการวิจัยที่ทุกคนตองมีสวนรวมหรือมีการรวมพลังในการทำวิจัย เพื่อหาทาง

แกปญหาในลักษณะองครวมมากกวาการทำวิจัยเดี่ยวและแกปญหาเฉพาะดาน เนื่องจากปญหาในหองเรียน 

สวนใหญเปนปญหาที่มีความเก่ียวพันหรือสัมพันธกัน ครูคนเดียวอาจจะแกปญหาลำพังคนเดียวไมได  

     จากที ่กลาวมาเกี ่ยวกับแนวทางใหมสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู การทำวิจัย 

ในชั้นเรียน ครูไมใชการมุงสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือตนเอง แตเปนงานท่ีผูเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน คือ 

ครูทั้งโรงเรียนมารวมมือกันพัฒนาผูเรียน การทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเปนการวิจัย 

ที่ทุกคนตองมีสวนรวมหรือมีการรวมพลังในการทำวิจัย เพื่อมุงหาทางแกปญหาในลักษณะองครวม

มากกวาการทำวิจัยเดี่ยวและแกปญหาเฉพาะดาน 
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  2.5.4   นวัตกรรมการเรียนรูสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน 

     วิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมการเรียนรูและเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา

นักเรียนใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีนักการศึกษาเสนอแนวทางพัฒนานวัตกรรม  

สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน สรุปได ดังนี ้

     พิมพันธ เดชะคุปต (2555) กลาววา ในการทำวิจัยในชั ้นเรียน ครูอาจทำวิจัยได 

ทุกประเภท ทั้งงานวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงทดลอง รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม 

การเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรูที ่ครูควรรูจัก และควรศึกษาเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัย

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนมีมากมาย ตัวอยางตอไปนี้เปนนวัตกรรม 

การเรียนรูที่ครูสามารถนำไปใชทดลองแกปญหาการเรียนของนักเรียน ผลการแกปญหานอกจากทำให

นักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคแลวยังทำใหเกิดผลตามมา คือ ครูไดความรูดานการเรียน 

การสอนไดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูที ่เหมาะกับนักเรียนของตนตามทองถิ่นที่อยูอีกดวย ตัวอยาง

นวัตกรรมการเรียนรู ดังเชน 

     1)  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Child–Centered Approach) คือ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุ งเนนใหผูเรียนเกิดองคความรูไดดวยตนเอง ผานสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู 

ที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสนับสนุนและอำนวยความสะดวก 

     2)  ทักษะการคิด (Thinking Skills) คือ กระบวนการใหเหตุผลที่เกี่ยวกับงานที่ทำ 

หรือสิ่งท่ีเรียนรูเพ่ือแสดงใหรูวาเขาใจเนี้อหาและการปฏิบัตินั้น 

     3)  การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  คือ การเรียนรู โดยใชกระบวนการ 

กลุมยอยที่สมาชิกมีความสามารถแตกตางกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

     4)  ผังกราฟก (Graphic Organizers) คือ แบบของการสื ่อสารเพื ่อใชนำเสนอ

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวม อยางเปนระบบ มคีวามเขาใจงาย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน 

     5)  ผังความคิด (Mind Mapping) คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ  

ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ โดยการใชภาพสีเสน และการโยงใย 

     6)  คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)  คือ ผู เรียนเปนผู สรางความรู ใหมขึ ้นเอง 

อยางกระตือรือรน แทนการรับฟง และซึมซับความรูจากครูผูสอน 

     7)   คอนสตรัคชันนิซึม (Constructionism) คือ การสรางองคความรูดวยตนเอง 

     8)  การบริหารกายสูการบริหารสมอง (Brian Gym) คือ การบริหารรางกายในสวนท่ี

สมองควบคมุ 

     9)  หมวกแหงการคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ วิธีคิดที่มีมุมมองแบบ “รอบดาน”  

คือ เนนการคดิที่ครอบคลุมเพ่ือไมใหเกิดการตกหลนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
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     10) พหุปญญา (Multiple Intelligences) คือ ปญญาที่มีอยูหลากหลายดานของมนุษย 

เปนการอธิบายความสามารถของสมองมนุษยแตละคนวา สามารถแสดงศกัยภาพดานใดออกมาบาง 

     11) พอรทโฟลิโอ (Portfolio) คือ สิ ่งที ่รวบรวมตัวอยาง หรือบางสวนของหลักฐาน 

ที่แสดงถึง ผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคล 

     12) หลักสูตรระดับโรงเรียน (School–Based Curriculum) คือ แผนหรือแนวทาง 

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน ซึ่งจัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา 

     13) หลักสูตรระดับทองถิ ่น (Local–Based Curriculum) คือ มวลประสบการณ 

ที่สถานศึกษาหรือหนวยงานและบุคคลในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียนตามสภาพและความตองการของทองถ่ิน

นั้น ๆ 

     14) หลักสูตรชุมชน (Community–Based Curriculum) คือ การจัดการเรียน

การสอนโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรูเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได  

เกิดการเรียนรูจากการไดปฏิบัติงานจากสถานการณจริงของชุมชน 

     15) การสอนดวยวิธีสตอรีไลน (Storyline Approach) คือ วิธีที ่ใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จะมีการผูกเรื่องแตละตอนใหเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่องและเรียงลำดับเหตุการณ 

     16) โครงงาน (Project) คือ การศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลาย ๆ 

สิ่งท่ีอยากรูคำตอบใหลึกซึ้ง โดยใชกระบวนการวิธีการท่ีศึกษาอยางมีระบบเปนขั้นตอน 

     17) การบูรณาการ (Integration) คือ การทำใหสมบูรณโดยการนำหนวยยอย ๆ 

ที่มีความสัมพันธมาทำหนาที่อยางผสมผสานกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวใหครบถวนสมบูรณในตัวเองไมได

แยกเปนสวน ๆ 

     ศุภวรรณ เล็กวิไล (2559) กลาววา จุดมุงหมายสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนนั้น 

มุงแกปญหาการเรียนรู หรือพัฒนาการเรียนรูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชนวัตกรรมการเรียนรู                      

เปนเครื่องมือ จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจตลอดจนรูจักเลือกใชนวัตกรรมได

เหมาะกับปญหาการเรียนรูในแตละดาน เชน ปญหาการเรียนรูที่เนนดานความรูความเขาใจปญหา

การเรียนรูที่เนนการคิด ปญหาการเรียนที่เนนทักษะหรือกระบวนการและปญหาการเรียนรูที ่เนน 

ดานคุณลักษณะหรือพฤติกรรม เปนตน โดยตัวอยางนวัตกรรมที่เหมาะสมกับปญหาการเรียนรูสำหรับ

การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเปนแนวทางสำหรับผูสอนไดเลือกใชไดสะดวก ดังนี้ 
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ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความรูความเขาใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2–2  ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความรูความเขาใจ 

 

ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2–3  ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูความเขาใจ  Cognitive 

–  ความคิดรวบยอด 

–  เนื้อหา 

 

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู 

–  ชุดการสอน 

–  บทเรียนโปรแกรม 

–  บทเรียนโมดูล 

–  คอมพิวเตอรชวยสอน 

–  E–Learning 

–  Website 

 

การคดิ  Thinking 

–  ทักษะการคิด 

–  ลักษณะการคดิ 

–  กระบวนการคดิ 

    : แกปญหา 

    : สรางสรรค 

    : วิจารณญาณ 

 

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู 

–  การเรียนรูโดยใชโครงงาน 

–  การเรียนโดยใชปญหาหลัก 

–  เทคนิคการใชผังกราฟก 

–  การเรียนรูแบบบูรณาการ 

–  4 MAT (วัฏจักรการเรียนรู) 

–  การคดิแบบหมวก 6 ใบ 

–  การตั้งคำถาม 
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ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะและกระบวนการ 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 2–4  ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะและกระบวนการ 

 

ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 2–5  ตัวอยางนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะหรือพฤติกรรม 

 

     พิมพันธ เดชะคุปต (2555) ไดสรุปรายละเอียดของนวัตกรรม ดังนี ้ 

1)  การเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Child–Centered Approach)  

       การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่

เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการ

ทางสังคม  (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนการสอนสามารถ

นำความรูไปประยุกตใชได โดยครูมีบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูให

ผู เร ียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ ตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ  

ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธีสอน 

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู 

  –  แบบฝกหัด/ชุดฝกหัด 

  –  โครงงาน 

  –  การเรียนแบบรวมมือ 

  –  การจัดการเรียนรู โดยใชเสนทาง 

      เดินเรื่อง 

  –  การเรียนโดยใชกระบวนการตาง ๆ 

ทักษะกระบวนการ Skill & Process 

    –  ทักษะการจัดการ 

    –  การทำงานกลุม 

    –  การวางแผน 

    –  การสื่อสาร 

    –  ทักษะทางภาษา 

                   

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู 

  –  ชุดฝก/แบบฝกหัด 

  –  การแสดงบทบาทสมมติ 

  –  สถานการณจำลอง 

  –  การสรางเจตคต ิ

  –  การสรางความตระหนัก 

  –  การสรางคานิยม 

คุณลักษณะและพฤติกรรม  

Attitude &  Behavior 

    –  ความมีวินัย 

    –  ความรับผิดชอบ 

    –  เจตคติ 

    –  พฤติกรรมการเรียนรู 
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หลากหลายแหลงความรู สามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย คือ พัฒนาพหุปญญา รวมทั้งเนน

การใชวิธีวัดผลอยางหลากหลายวิธ ีดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2–6  แสดงการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

     2)  การเรียนแบบกลุม  (Group Learning)  และการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  

Learning) กระบวนการกลุม 

         กลุม คือ บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปทำงานรวมกันเพื่อประโยชนรวมกัน กลุมมี

องคประกอบสำคัญ คือ หัวหนา สมาชิก กระบวนการทำงาน องคประกอบทั้ง 3 ขางตนจะทำงาน

เปนไปดวยดี มีประสิทธิภาพนั้นจะตองสรางบรรยากาศในการทำงานกลุม คือ บรรยากาศดานกายภาพ 

และบรรยากาศดานจิตใจ บรรยากาศทางกายภาพ คือ บรรยากาศที่สถานที่ทำงานเปนกลุมเปนทีม   

มีลักษณะสะอาด สะดวกสบาย ทำใหเก ิดความสุขในการทำงาน สวนบรรยากาศทางจิตใจ คือ 

บรรยากาศที่ผูทำงานมีความคุนเคยกัน ไววางใจกัน มีมิตรสัมพันธกันดวยความเปนผูมีระเบียบวินัยใน

ตนเอง บรรยากาศดังกลาวเปนปจจัยสำคัญทำใหผูทำงาน ผูเรียนเปนสุข สนุกกับการทำงานเปนกลุม

หรือเปนทีม ในการทำงานเปนกลุ มของผู เร ียน มักพบวาสมาชิกบางคนมีความรับผิดชอบด ีมาก 

  

หลากหลายวิชา (บูรณาการ) 

หลากหลายความสนใจ/

ความสามารถ/ความถนัด 

หลากหลายวิธีสอน 

หลากหลายวิธีวดัผล 
หลากหลายปญญา 

(พหุปญญา) 

หลากหลายแหลงเรียนรู 

การเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสำคญั 

(Child-centered 

approach) 

สรางความรู 

นำความรูไปใช 

มีปฏิสัมพันธ 

มีสวนรวม 

ในการเรียน 

กระบวนการ 

ทางปญญา  

(กระบวนการคิด) 

กระบวนการ 

ทางสังคม  

(กระบวนการกลุม) 
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แตบางคนไมมีความรับผิดชอบ ไมทำงานตามที่มอบหมาย สมาชิกบางคนละเลยไมใหความสนใจ และ

ความรวมมือตอกลุม สวนการประเมินผลนั้น พบวา สวนมากคะแนนกลุมไมไดมาจากคะแนนของ

สมาชิกแตละคนรวมกัน แตเปนคะแนนรวมของกลุมซึ่งสมาชิกทุก ๆ คนในกลุมไดคะแนนเทากับ

คะแนนของกลุม แมจะไมทำงานตามความรับผิดชอบก็ตาม ดังนั้น จึงไดพยายามในการแกปญหา

เพ่ือใหสมาชิกกลุมทำงานดีมีประสิทธิภาพ วิธีการที่เปนที่นิยมใช คอื การใชการเรียนแบบรวมมือ 

     3)  การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การรวมมือกัน

ทำงานเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งทุกคนยอมรับจุดมุงหมายรวมกันและเมื่อพัฒนาสำเร็จแลวสงผลให

ผูรวมงานเกิดความพอใจ  

     Slavin (1977) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการสอนอีกแบบหนึ่งซึ่ง

กำหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทำงานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยปกติจะม ี4 คน เปนนักเรียน

ที่เรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน การทดสอบผลการเรียนของนักเรียนจะแบง

ออกเปน 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยของทั้งกลุม ตอนที่สองจะพิจารณาคะแนนทดสอบ 

เปนรายบุคคล โดยในการทดสอบนักเรียนตางคนตางทำขอสอบ แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน การเรียนรู

แบบรวมมือเปนการเรียนรู ที ่นักเรียนตองเรียนรวมกันรับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน โดยที ่กลุม 

จะประสบความสำเร็จได เมื ่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรู บรรลุตามจุดมุ งหมายเชนเดียวกัน นั ่นคือ การเรียน 

เปนกลุมหรือทีมอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

     โดยสรุปเมื่อวิเคราะหการเรียนแบบกลุมและการเรียนแบบรวมมือแลวจะมีขอ

เหมือนและขอแตกตางกัน ดังตาราง 2–1 
 

ตาราง 2–1 ขอเหมือนและขอแตกตางของการเรียนแบบกลุมและการเรียนแบบรวมมือ 
 

การเรียนแบบกลุม การเรียนแบบรวมมือ 

1.  องคประกอบกลุมเหมือนกัน 1.  องคประกอบกลุมเหมือนกัน 

2.  สมาชิกมีตั้งแต 2 คนข้ึนไป 2.  สมาชิกมีตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

3.  กลุมไมเนนสมาชิกที่มีความสามารถ 

    ทางการเรียนคละกัน 

3.  กลุมประกอบดวยสมาชิกมีความสามารถ 

    ทางการเรียนคละกัน 

4.  สมาชิกบางคนเทานั้นมีหนาที่ 4.  สมาชิกทุก ๆ คนตองมีบทบาทหนาที่ชัดเจน  

    และทำงานไปพรอม ๆ  กัน 

5.  สมาชิกบางคนไมมีความรับผิดชอบรวมกัน 5.  สมาชิกทุก ๆ คนตองมีความร ับผิดชอบ  

     รวมกัน 

6.  คะแนนกลุมอาจไมใชคะแนนจากสมาชิก  

    แตละคนรวมกัน 

6.  คะแนนของกลุม คือ คะแนนที่ไดจาก 

    คะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 



 
 
 

 
44 

 

    4)  พหุปญญา (Multiple Intelligences) 

    Gardner (1983) ไดระบุพหุปญญา ประกอบดวย ปญญา 7 ดาน ดังที่ปรากฏในหนังสือ

ชื่อ Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences ตอมาในป พ.ศ. 2536 การดเนอร

ไดเพ่ิมปญญาอีก 1 ดาน รวมเปนปญญา 8 ดาน ดังตอไปนี ้

    (1) ปญญาดานภาษาหรือเกงภาษา (Verbal/ Linguistic Intelligence) 

    (2) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรหรือเกงคิดและคำนวณ (Logical–Mathematical 

Intelligence) 

    (3) ปญญาดานมิติสัมพันธหรือเกงศลิปะ (Visual/ Spatial Intelligence) 

    (4)  ปญญาดานรอบรูธรรมชาติหรือเกงวิทยาศาสตรธรรมชาต ิ(Naturalist intelligence) 

    (5) ปญญาดานดนตรีหรือเกงดนตรี (Musical/Rhythmic intelligence) 

    (6) ปญญาดานการเคลื่อนไหวกายหรือเกงเคลื่อนไหวกาย (Bodily/Kinesthetic 

Intelligence) 

    (7) ปญญาดานรูจักตนเองหรือเกงเรา (Intrapersonal Intelligence) 

    (8) ปญญาดานความสัมพันธระหวางบุคคลหรือเกงเขา (Interpersonal Intelligence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพ 2–7 ปญญาทั้ง 8 ดานตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร  (Gardner, 1983) 
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    การจัดการเรียนการสอน ครูที ่สอนในแตละวิชาควรจัดกิจกรรมพัฒนาปญญาทั้ง  

8 ดาน หรือพหุปญญา ดังภาพ ภาพ 2–8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

ภาพ 2–8 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพหุปญญาในทุกรายวิชา 

ที่มา : พิมพันธ  เดชะคุปต. (2555) 

 

     5)  ผังกราฟก (Graphic Organizers) 

    ผังกราฟก คือ แบบของการสื่อสารเพื่อใชนำเสนอขอมูลที่ไดจากการรวบรวม อยางเปนระบบ 

มีความเขาใจงาย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟกไดมาจากการนำขอมูลดิบหรือความรูจากแหลงตาง  ๆ

มาทำการจัดทำขอมูล ในการจัดทำขอมูลตองใชทักษะการคดิ เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ 

การจัดประเภท การเรียงลำดับ การใชตัวเลข เชน คาความถี่ คาเฉลี่ย และการสรุป เปนตน จากนั้น 

จึงมีการเลือกแบบผังกราฟกเพื่อนำเสนอขอมูลที่จัดทำแลวตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ผูนำเสนอ

ตองการ 

    ประโยชนของการใหผูเรียนใชผังกราฟกนำเสนอ 

    (1) เปนการพัฒนาการคิดในระดับสูง 

    (2) ชวยใหผูเรียนเขาใจในสิ่งท่ีเรียน 

    (3) ชวยใหผูเรียนสามารถจำไดเปนความจำแบบถาวร 

    (4) ชวยใหผูเรียนพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย (Multiple Intelligences) 

    (5) ปญญาดานภาษา (Verbal intelligence) 
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    (6) ปญญาดานความคิดและการคำนวณ (Logical Mathematical intelligence) 

    (7) ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual/Spatial intelligence) 

    ผังกราฟกมีหลายประเภท หรือหลายแบบ (Slavin, 1977) ดังเชน 

    (1)  ผังกราฟกเสนอเปนข้ันตอนหรือเรียงลำดับเหตุการณ (Sequence Organizers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2–9 ผังกราฟกเสนอเปนขั้นตอน หรือเรียงลำดับเหตุการณ (Sequence Organizers) 

 

      (2)  ผังกราฟกเสนอเปนเสนตรง (Line Graphs) 

  

 

                    เสนแสดงเวลาและเสนแสดงจำนวน 
               1910       1920        1930     1940      1950     1960      1970       1980      1990      2000 

 

 

 
                     10      20        30       40      50        60       70       80      90     100     110    120 
 

 

ภาพ 2–10 ผังกราฟกเสนอเปนเสนตรง (Line Graphs) 

 

 

 

 

 

ผังลูกโซ 

เหตุการณ 1 เหตุการณ 2 เหตุการณ 3 เหตุการณ 4 

ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 ลำดับ 5 

ลำดับ 6 ลำดับ 7 ลำดับ 8 ลำดับ 9 ลำดับ 10 

ผังกราฟฟกเสนอเปนเสนตรง 
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     (3)  ผังกราฟกเสนอเปนภาพการตูน หรือแผนรูปภาพ (Cartoon & Picture Strip) 
 

  

 

 

ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3 ภาพ 4 ภาพ 5 

     

 
 

         ภาพ 2–11  ผังกราฟกเสนอเปนภาพการตูน หรือแผนรูปภาพ (Cartoon & Picture Strip) 
 

   (4)  ผังกราฟกเสนอลำดับขั้น (Step Chart) 

 

  

                                                                                               ชั้น 5 

 

 

 

 
 

ภาพ 2–12 ผังกราฟกเสนอลำดับขั้น  (Step Chart) 
  

   (5) ผังกราฟกเสนอมโนทัศน หรือประมวลความรูท่ีไดจากการพัฒนา (Concept Development 

Organizers) 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2–13  ผังกราฟกเสนอมโนทัศนหรือประมวลความรูท่ีไดจากการพัฒนา 

(Concept Development Organizers) 
 

ผังกราฟฟกเสนอเปนภาพการตูน หรือแผนรูปภาพ 

ผังกราฟฟกเสนอลำดับชั้น 

ชั้น 1 ชั้น 2 
ชั้น 3 

ชั้น 4 

ชื่อหัวขอ 

ผังกราฟฟกเสนอมโนทัศน 

มโนทัศน 

ที่นำเสนอ 

รายละเอียด 
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   (6) ผังกราฟกเสนอการเปรียบเทียบทั้งสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกตาง (Compare/ Contrast 

Organizers)  
 

 

 

 

 

                                                  ฤ 

 
 

 

 

 

ภาพ 2–14  ผังกราฟกเสนอการเปรียบเทียบทั้งสิ่งที่เหมือน และสิ่งที่แตกตาง 

(Compare/Contrast Organizers) 
 

   (7)  ผังกราฟกเสนอการประเมิน (Evaluation Organizers) 

 

 

 

ขอดี (P) ขอเสีย (M) ขอนาสนใจ (I)  เดน ดอย 

   

 

 หรือ 

ชอบ 

หรือ  

เห็นดวย 

หรือ 

ไมชอบ 

หรือ 

ไมเห็นดวย 

 

ภาพ 2–15 ผังกราฟกเสนอการประเมิน (Evaluation Organizers) 

 

 

 

 

 

 

แผนผังเวนน ไดอะแกรม (ฝงเปรียบเทียบ) 

A BAB

ไมใช A หรือ B 

ตารางการประเมิน 
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   (8) ผังกราฟกเสนอการจัดการประเภทและจำแนกประเภท (Categorize/Classify 

Organizers) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2–16 ผังกราฟกเสนอการจัดการประเภทและจำแนกประเภท 

(Categorize/Classify Organizers) 

 

   (9)  ผังกราฟกเสนอความสัมพันธ (Relational Organizers) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2–17 ผังกราฟกเสนอความสัมพันธ (Relational Organizers) 

 

     6)  หมวกเพื่อการคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) 

    De bono (2017) มีความเห็นวาบางคนเปนคนคิดมากหรือบางครั้งเปนคนคิดนอย 

ศัตรูตัวฉกาจของการคิดของคนเรา คือ ความซับซอนและความซับซอนนี้เองจะนำไปสูความสับสน   

แตถาเมื่อใดสามารถคิดไดทะลุปรุโปรง เราก็จะสนุกกับการคิดมากขึ้นและคิดวาการคิดของคนนั้น 

ชางเปนสิ่งยอดเยี่ยม เดอโบโนจึงไดพัฒนาเทคนิคการคิดโดยใชหมวกแสดงบทบาทเพื่อการคิด 6 ใบนี้  

โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 

จัดประเภท ผังตนไม 

หัวขอ หัวขอ 

1 2 3 
A B 

A1 A2 B1 B2 

ผังกางปลา 

ผล 
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    (1) เพื่อทำใหการคิดเกิดขึ ้นโดยงาย โดยการใหผู คิดแสดงบทบาทเพื่อการคิดหนึ ่งแบบ 

ตอหนึ่งครั้ง แทนที่ผูคิดตองคิดตองแสดงความคิดเห็นในหลายแบบและใชความคิดเกี่ยวกับอารมณ 

ความมีเหตุผล ขอมูลความหวังและการสรางสรรคพรอมกันทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ผูคิดสามารถ

แยกแยะความคิดหนึ่งแบบตอครั้งเทานั้น เชน สวมหมวกเพื่อการคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใหแสดงความคิด

แบบเดียวตามสีหมวก 

    (2) เพื่อทำใหผูคิดสามารถเริ่มและเลิกคิดได คลายกับการมีสวิตชเปดปดในการคิด 

ของตนได (a switch in thinking) เนื่องจากวิธีการคิดของเดอโบโนใชหมวกสีตาง ๆ แสดงบทบาท

เพื่อการคิดตามสีของหมวกแตความอึดอัดจะผานพนไปไดเพราะระบบของวิธีการคิดแบบนี้จะชัดเจน

เขาใจงาย   

     วิธีการคิดโดยใชหมวกสีตาง ๆ นี้ไมยุ งยากซับซอน คุณคาของหมวกแตละสี 

จะบงบอกถึงบทบาทที่ผูสวมใสตองแสดงออกมา โดยใชการคิดในรูปแบบตาง ๆ  ตามที่กำหนด หลักสำคัญ

ของหมวกสีตาง ๆ มีดังนี ้

 

   – หมวกขาว หมายถึง ขาวบริสุทธิ์ ขอเท็จจริง ตัวเลข และขอมูลขาวสาร 
 

   – หมวกแดง หมายถึง อารมณ ความรูสึก ความไรเหตุผล และความรูเทาไมถึงการณ 
 

   – หมวกดำ หมายถึง พวกสิ่งไมดี การตัดสินมิชอบ ความคิดดานลบ 
 

      – หมวกเหลือง หมายถึง แสงแดด ความสดใส และการมองโลกในแงดี ความคิด   

   ดานบวก การสรางสรรคโอกาส 

   – หมวกเขียว หมายถึง เปนมิตร คิดแปลก การเคลื่อนไหว การกระตุน 
 

   – หมวกน้ำเงิน หมายถึง ใจเย็นและควบคุมสถานการณเก่ียวกับการคิด 
 

ภาพ 2–18  หมวกเพ่ือการคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) 

 

     เดอโบโน เสนอวิธีการคิดโดยใชหมวกสีตาง ๆ แทนแบบการคิด กลาวคือ แทนที่จะตั้ง 

หรือเรียกชื่อการคิดนั ้น ๆ โดยใชภาษากรีกนั้นจดจำไดไมงายนักจึงเปนการยุงยาก การใชหมวกสี 

จึงเปนวิธีที่เหมาะสมมากกวา เพราะคนจะสามารถแยกแยะความแตกตางสีของหมวกไดชัดเจนกวา  

หากจะใชหมวกที่มีรูปทรงแตกตางกันก็จะเปนการยุงยาก และสับสนไดสีตาง ๆ ของหมวกชนิดเดียวกัน 

จึงเหมาะสมท่ีสุด 

 สแีดง 

 สดีำ 

สีขาว 

สีแดง 

สีดำ 

 สีเหลือง 

สีเขียว 

สีน้ำเงิน 
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   ผูสวมหมวกเพื่อการคิดแตละใบหรือแตละสี ผูนั ้นจะมีบทบาทที่เกี่ยวของกับการคิด  

ดังตอไปนี้ 

(1)  สวมหมวกขาว 

           สีขาว เปนสีที่เปนกลางและเปนปรนัย หมวกสีขาวจึงเกี่ยวของกับความจริง และ

ตัวเลข ผูใดสวมหมวกสีขาว หมายถึง มีความตองการใหผูอื ่นบอกขอเท็จจริงหรือความรู หรือขอมูล 

แกสมาชิก 

   (2)  สวมหมวกแดง 

      สีแดง บงบอกถึงความโกรธฉุนเฉียวและอารมณ หมวกแดงจึงเปนการแสดงความคิดเห็น

โดยใชอารมณเปนหลัก ผูใดสวมหมวกสีแดง หมายถึง มีความตองการใหผูอื่นแสดงความรูสึกของตน

ตอเรื่องราวตาง ๆ เชน ชอบ ไมชอบ ดี ไมดี ชื่นชม นาตำหนิ 

   (3)  สวมหมวกดำ 

      สีดำ เปนสีเศราหมองและสีดานลบ หมวกดำจึงหมายถึง การแสดงความคิด 

ในแงลบ ความคิดไมดี เมื่อมีการสวมหมวกดำ คือ มีความตองการใหสมาชิกอื่นบอกขอเสีย ขอจำกัด 

ขอบกพรอง ขอผิดพลาด 

   (4)  สวมหมวกเหลือง 

       สีเหลือง เปนสีของแสงอาทิตยและสีดานบวก หมวกเหลืองจึงเปนการแสดง

ความคิดดานบวกและมองโลกในแงดี เมื่อมีการสวมหมวกสีเหลือง คือ มีความตองการใหผูอื่นบอก

ขอดี ขอเดน คุณคา คุณประโยชน 

   (5)  สวมหมวกเขียว 

       สีเขียว เปนสีของหญา ตนไม และความอุดมสมบูรณ หมวกเขียวจึงแสดงถึง

ความคิดสรางสรรค และความคิดใหม ๆ ความคิดแปลก ๆ ที่เปนไปได และเปนประโยชนตอสังคม 

   (6)  สวมหมวกน้ำเงิน 

       สีน้ำเงิน เปนสีของความเย็นและสีของทองฟา ซึ่งอยูเหนือทุกสิ่งทุกอยางบนโลก   

หมวกน้ำเงิน จึงเปนการแสดงความคิดเกี่ยวกับการควบคุม และการจัดระบบการคิดและรวมถึง 

การใชหมวกใบอื่น ๆ ดวย เมื่อมีการสวมหมวกสีน้ำเงิน ผูที่สวมหมวกนั้น โดยสรุปมีหนาที่ควบคุมการคิด

ของสมาชิกใหดำเนินไปดวยดี รวมทั้งควบคุมบทบาทของสมาชิกในกลุม  ผูสวมหมวกจะเปนครู หรือผูเรียน 

เปนผูสวมก็ได เพื่อใชเปนสัญลักษณหรือสิ่งแทนใหผูเรียนไดแสดงความคิดประเด็นตาง ๆ ตามสีของ

หมวกที่สวม หมวกทั้ง 6 สี ไมมีลำดับขั้นวาควรใชวิธ ีใดกอน สีใดหลังหรือไมมีขอกำหนดตายตัว  

แตสำหรับหมวกใบแรกที่ควรใช  คือ หมวกสีน้ำเงินเพราะการอภิปรายนั้น ผูนำตองเปนผูเริ่มตนพูดถึง

บทบาทขั้นตอนและกติกาในการอภิปราย จากนั้นเลือกใชหมวกสีใดก็ไดตามวัตถุประสงคของกลุม 

และสุดทายของการอภิปรายก็ไดเสนอแนะใหใชหมวกสีน้ำเงิน เพื่อเปนการจัดระบบความคิด ประเมิน
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ความคิดและประเมินบทบาทสมาชิกดวย นอกจากนี้ควรสวมหมวกสีเหลืองกอนสวมหมวกสีดำ เพ่ือใหรู

ขอบกพรอง เราอาจจะจับคูหมวกดังตอไปนี้ เปน 3 คู ก็ได (1) หมวกขาวกับหมวกแดง (2) หมวกดำ 

กับหมวกเหลือง (3) หมวกเขียวกับหมวกน้ำเงิน 

   จากที่กลาวมาเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรูสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดวา นวัตกรรม

การเรียนรูมีหลายรูปแบบ แตที่มีผูนิยมนำมาใชในการเรียนการสอนมี 6 รูปแบบ คือ การเรียนการสอน 

ที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ  การเรียนแบบกลุมและการเรียนแบบรวมมือ  แบบพหุปญญา แบบผังกราฟก 

และแบบหมวกเพ่ือการคิด 6 ใบ 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

  3.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

   นักวิชาการดานการประเมินหลายทานไดพยายามใหความหมายของการประเมินผล  

(Evaluation) และการประเมินโครงการ (Projector  Program  Evaluation) ไวมากมายทั้งที่คลายคลึงกัน

และแตกตางกนั  

   Suchman (1967) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง การใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและ

เชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการเพื่อการตัดสินใจวาโครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการคนหา

วาผลของกิจกรรมที ่วางไวในโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคหรือความมุ งหมายของโครงการ 

หรือไม 

   Davis (1974) ใหความหมายของการประเมินโครงการว า หมายถึง การตรวจสอบ

วัตถุประสงคของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมายนั้นดวยดี

มากนอยเพียงใด 

   Katz (1978) ใหความหมายการประเมินโครงการวา เปนกระบวนการในการพิจารณา

วิเคราะหถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ 

   Rossi and Howard (1982) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง แบบแผน

ในการกำกับควบคุมการดำเนินการและการประเมินคุณคาประโยชนของโครงการ 

   Rutman (1982) ให ความหมายของการประเม ินโครงการว า หมายถ ึง การใช  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการวิจัยเพ่ือหาขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือไดของโครงการ 

แลวพิจารณาตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม และดวยคุณภาพของความสำเร็จนั้น

เปนเชนใด 

   Stufflebeam (2003) ใหความหมายของการประเมินโครงการวาเปนกระบวนการ

บรรยายเก็บรวบรวมขอมูลกับเปาหมายการวางแผนการดำเนินการและผลกระทบเพื่อนำไปเปน 
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แนวทางการตัดสินใจ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจในสถานการณของ

โครงการ    

   ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดใหความหมายของคำวา ประเมิน หมายถึง การประมาณคา 

หรือราคาเทาที ่ควรจะเปน เชน ประเมินราคาและไดใหความหมายคำวา ประเมินผล หมายถึง พิจารณา 

และวัดคุณคาของกิจการใด ๆ  ตามวัตถุประสงคที่ตั ้งไว เชน ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในรอบปของบริษัทวัดคุณคาหรือผลความกาวหนาทางการศึกษา เชน การสอบไล เปนวิธีประเมินผล

การศกึษาวิธีหนึ่ง เปนตน 

   สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2554) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา หมายถึง 

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือเปนการเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ 

   ณัฎฐพันธ เขจรนันท (2555) ไดสรุปความหมายไววา การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไม ตลอดจนสรุปปญหาหรืออุปสรรคที่ทำใหโครงการไมสามารถดำเนินอยางราบรื่น เพื ่อทำ 

การแกไขและปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการของปญหาและสถานการณซึ่งเราสามารถประเมิน

โครงการตามขั ้นตอนการดำเนินงานดังตอไปนี ้ การประเมินกอนการดำเนินการ ประเมินขณะ

ดำเนินการและประเมินหลังสิ้นสุดโครงการโดยปจจัยที่ไดรับความสนใจในการประเมินโครงการ ไดแก 

วัตถุประสงคของโครงการ เนื้อหาของโครงการ วิธีการดำเนินการรวมทั้งสภาพแวดลอมของโครงการ 

   สุวิมล ติรกานันท (2555) กลาววา การประเมินโครงการ คือ เปนกระบวนการทีเ่กิดข้ึน

ในทุกขั ้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการดำเนินงาน  

ซึ่งจะทำใหการดำเนินงานเปนไปไดอยางทันทวงท ีในทางตรงกันขามผลการประเมินจะไมเกิดประโยชน

เทาที่ควรหากผลนั้น ไมสามารถใชในเวลาที่เหมาะสม 

   กรรณิการ จันทรุกขา (2556) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ               

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการตรวจสอบอยางเปนระบบ เพื ่อหา

แนวทางวิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แนใจวา เกิดจากโครงการเพ่ือเปน

การเพ่ิมคุณภาพและประสทิธิภาพของโครงการ 

   จากความหมายของการประเมินโครงการที่นักการศึกษาหลายทานใหไวมีความสอดคลอง 

ไปทางเดียวกัน สรุปไดวาการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูลจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติการของโครงการ โดยมีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อเปรียบเทียบ 

การปฏิบัติกิจกรรมกับเปาหมายที่กำหนดไววาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ปรับ ลด เพิ่ม หรือขยาย

โครงการตอไป 
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  3.2 จุดมุงหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ 

   การประเมินโครงการมีความมุงหมายและมีความสำคญัตามความคิดของนักวิชาการใน

หลายแงหลายมุม ดังตอไปนี ้

   Knox (1972) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายเฉพาะ ดังตอไปนี้  

   1) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการซึ่งเปนพื้นฐานที่สำคัญการตัดสินใจวา 

ลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะตองทำการประเมินเพื่อการหาประสิทธิผลและ

ขอมูลชนิดใดที่จะตองเก็บรวบรวมไวเพื่อการวิเคราะห 

   2) เพื่อรวบรวมหลักฐานความจริงและขอมูลที่จำเปน เพื่อนำไปสูการพิจารณาถึงประสิทธิผล

ของโครงการ 

   3) เพ่ือการวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ  เพ่ือนำไปสูการสรุปผลของโครงการ 

   4) เพ่ือการตัดสินใจวา ขอมูลหรือขอเท็จจริงใดที่สามารถนำเอาไปใชได 

   5) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   Weiss (1972) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายที่สอดคลองกัน คือ การนำผล 

การประเมินมาพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ตอไปนี ้

   1) เพ่ือตัดสินใจวาควรยุติหรือนำแผนนั้นไปดำเนินการตอไป 

   2) เพ่ือใหมีแผนเชนนี้เพ่ิมมากขึ้นหรือใหมีการขยายผลตอไปอยางกวางขวาง 

   3) เพ่ือพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ 

   4) เพ่ือปรับปรุงแกไขแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหกาวหนาและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

   5) เพ่ือพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกแผนที่ดีมีประสิทธิภาพมากกวาไวและตัดแผน

ที่มีประโยชนและคุมคานอยกวาออกไป 

   6) เพื่อเปนการตรวจสอบหรือพิสูจนทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ทางดานแผนวา  

ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ  เพราะใชไดผลหรือไมไดผลแลวแตกรณ ี

   Moursund (1973) กลาวถึง ความมุงหมายของการประเมินโครงการไว ดังนี ้ 

   1) เพ่ือที่จะทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม 

   2) เพื่อที่จะทราบเปาหมายที่กำหนดไวเปนเปาหมายที่ปฏิบัติไดจริงหรือไมและเปนเปาหมาย 

ที่มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

   Mitzel (1982) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

   1) เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณคาของโครงการ 

   2) เพ่ือชวยใหผูตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกตองข้ึน 

   3) เพ่ือการบริการขอมูลแกฝายการเมืองและเพื่อใชในการกำหนดนโยบาย 
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   Rossi and Howard (1982) กลาววาการประเมินโครงการมีความมุงหมายตามเหตุผล 

ดังตอไปนี้ 

   1) เพ่ือพิจารณาคุณคาและการคาดคะเนคุณประโยชนของโครงการ 

   2) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

   3) เพ่ือเปนการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขการดำเนินโครงการ 

   4) เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีและขอเสียหรือขอจำกัดโครงการเพื่อการตัดสินใจใน 

การสนับสนุนโครงการ เพ่ือเปนการตรวจสอบวาการดำเนินโครงการบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด 

   ไพศาล หวังพานิช (2543) กลาวถึงความสำคัญของการประเมินผลโครงการ สรุปได ดังนี ้

   1) ชวยใหทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งในดานทฤษฎีและผลปฏิบัติที่เปนประโยชน

ในการตัดสินใจของผูเก่ียวของกับโครงการ 

   2) ชวยแกไขปรับปรุงการดำเนินการตามโครงการใหชัดเจนและตรงเปาหมายซึ่งเปนผลดี 

ตอการบริหารโครงการ 

   3) ชวยบงชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือความคุมคาของโครงการ 

   4) ชวยใหทราบถึงผลกระทบ (Impact) ที ่เกิดจากผลการดำเนินโครงการ ชวยในการวางแผน

โครงการใหมีประสิทธิภาพ 

   จากที่กลาวมาเกี่ยวกับความมุงหมายของการประเมินโครงการสรุปไดวา ความมุงหมาย 

ของการประเมินโครงการ คือ เพื่อชี้ใหเห็นถึงระดับความสำเร็จปญหาอุปสรรค และผลกระทบตอโครงการ  

ซึ่งจะนำไปสูการปรับ ลด เพ่ิม หรือขยายโครงการตอไป 

  3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 

   นักวิชาการไดแบงประเภทของการประเมินโครงการไว  ดังนี ้

   สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2554) แบงประเภทของการประเมินจำแนกตามเกณฑการพัฒนาตาง ๆ  

ดังนี ้ 

   1)  เกณฑการใชหลักยึดในการประเมิน  

      (1) การประเมินอุดมการณของโครงการ (Goal–Based Evaluation) เปนการประเมินผล 

วาไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม โดยทราบกอนการประเมินวาโครงการนี้มีวัตถุประสงค

อะไรบาง 

     (2) การประเมินซึ่งอิสระจากอุดมการณของโครงการ (Goal–Based Evaluation) 

เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไมทราบวัตถุประสงคของโครงการ 

   2)  เกณฑการลำดับเวลาที่ประเมิน 

     (1) การประเมินกอนนำโครงการไปปฏิบัติ 

     (2) การประเมินขณะโครงการดำเนินอยู 
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     (3) การประเมินหลังจากกิจกรรมหรือโครงการสิ้นสุดลงแลว 

        3)  เกณฑของจุดมุงหมายของการประเมิน   

       (1) การประเมินเพื่อปรับปรุงที่เร ียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative 

Evaluation) 

     (2) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation) 

   4)  เกณฑของสิ่งที่ถูกประเมิน 

     (1) การประเมินสภาพแวดลอมหรือการประเมินบริบท (Context Evaluation) 

     (2) การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Input Evaluation) 

     (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

     (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

   5)  เกณฑการใชโมเดลการประเมินหลัก 

     (1) การประเมินท่ีมุงตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค 

     (2) การประเมินซึ่งมุงเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน 

     (3) การประเมินท่ีมุงนำผลไปชวยตัดสินใจ 

   6)  เกณฑของความแทจริงในการประเมิน 

     (1) การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) ซึ่งแบงยอยเปนการประเมินประเภท

ที่ถูกควบคุมโดยการเมืองและการประเมินที่เก่ียวของกับการเมือง 

     (2) การประเมินกึ่งแทกึ่งเทียม (Quasi Evaluation) ซึ่งมุงประเมินคุณคาของสิ ่งใด 

สิ่งหนึ่ง แตไมอาจสามารถวัดคุณคาที่แทจริงของสิ่งอ่ืนได 

        (3) การประเมินแทจริง (True Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ไดถูกตอง ซึ ่งมักเปนการประเมินเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะหรือรับรองคุณวุฒิ การประเมินโดย

ผูทรงคณุวุฒิ การประเมินความตองการและความจำเปนตลอดจนการประเมินเพ่ือวางนโยบาย 

   อุทัย บุญประเสริฐ (2563) แบงประเภทของการประเมินโครงการ โดยอาศัยวงจรของโครงการ 

(Project Life Cycle) เปนเกณฑในการแบงโดยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

   1) การประเมินกอนการดำเนินงาน (Pre–Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย 

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนด และเลือกทำโครงการซึ่งมักจะใชการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ คือ  

ความเหมาะสมของการทำโครงการ ประกอบดวยการศึกษาและวิเคราะหปญหาและความจำเปน 

ของการทำโครงการ (Needs Assessment) และการศึกษาความเปนไปได (Feasibility) โดยพิจารณา

ความเปนไปไดทางเทคนิควิชาการ ความพรอมในดานการบริหารโครงการ และความพร อม 

ในดานงบประมาณสนับสนุน เปนตน การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ (Rate of Return)  

ประกอบดวยการวิเคราะหคาใชจายและผล (Cost/Benefit Analysis) หรือการวิเคราะหคาใชจาย
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กับอัตถประโยชน (Cost/Utility Analysis)  ซึ่งเปนการพิจารณาวาการจัดทำโครงการนั้นจะใหผลคุมคา 

กับการลงทุนหรือไม ซึ่งเปนการพิจารณาโครงการในแงเศรษฐกิจสำหรับโครงการทางดานการศึกษา 

จะเนนเรื่องการวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธิผลมากกวาคาใชจายกับผลกำไร เพราะผลตอบแทนของ

โครงการทางการศึกษานั้นวัดออกมาในรูปของหนวยเงนิตราทำไดยาก 

   2)  การประเมินในระหวางการดำเนินการ (Implementation Evaluation of Process 

Evaluation) เปนการประเมินที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการโดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อการตรวจสอบวาการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่กำหนดหรือไม  มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง  

จะไดแกไขทันทวงที เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินโครงการ 

ในระหวางดำเนินงานจึงเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโครงการนั่นเองที่จะตองหาขอมูลตาง ๆ เพื่อนำมา 

ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ บางทานเรียกการประเมินนี้วา การประเมินเพื ่อการปรับปรุงหรือ 

การประเมินผลยอย 

   3)  การประเมินหลังการดำเนินงาน (Post–Evaluation or End Project Evaluation)   

เปนการประเมินที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานโครงการไดเสร็จสิ้นแลว  การประเมินในลักษณะนี้จะเปน

การพิจารณาตอบคำถามในเรื่องตอไปนี้ คือ 

     (1)  เปนการตรวจสอบดูวาการดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่กำหนด

ไวเพียงใด 

     (2)  เปนการตรวจสอบดูวามีผลพลอยไดอยางอื ่นนอกเหนือจากที ่ไดระบุไวใน

วัตถุประสงคบางหรือไมซึ่งเรียกวาเปนผลกระทบของโครงการ   

   จากที ่กลาวมาเกี ่ยวกับประเภทของการประเมินโครงการ สรุปไดว า จากการคนควา 

ของผู ประเมินไดมีนักวิชาการแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ แบงตามลักษณะวงจรของโครงการ  

(Project Cycle) คือการประเมินกอนการดำเนินงาน การประเมินในระหวางการดำเนินการและ 

การประเมินหลังการดำเนินการ และแบงตามเกณฑการพัฒนา คือ เกณฑการใชหลักยึดในการประเมิน   

เกณฑการลำดับเวลาที่ประเมิน เกณฑของจุดมุงหมายของการประเมิน เกณฑของสิ่งที่ถูกประเมิน  

เกณฑการใชโมเดลการประเมินหลักเกณฑของความแทจริงในการประเมิน 

  3.4 กระบวนการประเมินโครงการ 

   กระบวนการประเมินโครงการนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานกำหนดไว  เชน 

   สมคิด พรมจุย (2552) กลาววา ในการประเมินโครงการซึ่งถือเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่ง

มีกระบวนการดำเนินการประเมิน  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

   1)  ประเมินอะไร : การวิเคราะหโครงการท่ีมุงประเมิน 

   2)  ทำไมจึงตองประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 

   3)  ประเมินเพ่ืออะไร : กำหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
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   4)  มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบาง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและแนวทางการประเมิน 

   5)  จะประเมินไดอยางไร : การออกแบบการประเมิน 

     (1) กำหนดรูปแบบการประเมิน 

     (2) กำหนดประเภทของตัวแปรหรือขอมูลหรือตัวชี้วัด 

     (3) กำหนดแหลงขอมูล/ผูใหขอมูล 

     (4) กำหนดเครื่องมือ/วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

     (5) กำหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล 

     (6) กำหนดเกณฑการประเมิน 

   6)  เครื่องมือที่ใชในการประเมินมีอะไรบาง : เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

   7)  จะเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมขอมูล 

   8)  จะสรุปขอมูลใหมีความหมายไดอยางไร : การวิเคราะหขอมูล 

   9)  จะนำผลการประเมินไปใชไดอยางไร : รายงานผลการประเมิน 

   ในการดำเนินงานขั ้นตอนที่ 1 ถึง 5 เมื ่อเสร็จสิ ้นถึงขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธของงานที่ 

นักประเมินไดคือ เคาโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการซึ่งอยูใน

สภาพพรอมที่จะนำไปสูการปฏิบัติจริงตอไป 

   พิสณุ ฟองศรี (2551) กลาววา การประเมินผลโครงการมีขั้นตอนสำคัญ 9 ขั้นตอน 

เชนเดียวกับการประเมินสิ่งอ่ืน ๆ โดยอาจมีรายละเอียดแตกตางกันบางดังนี ้

   1)  การศึกษาวิเคราะหโครงการ ในขั้นตอนนี้ ผูประเมินตองศึกษาโครงการที่จะประเมิน

อยางละเอียด เชนเดียวกับการประเมินสิ่งอื่น ๆ โดยศึกษาไดจากเอกสารที่เปนตัวโครงการผูเกี่ยวของ

หรือแผนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรมการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด

ความสำเร็จตาง ๆ ของโครงการ (ถามี) 

   2)  ศึกษารูปแบบหรือแนวทางการประเมินขั้นตอนนี้ก็เชนเดียวกันเพียงแตการประเมินผล

โครงการจะเนนนำสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจอนาคตโครงการวา เล ิก หย ุด ดำเนินการตอ ปรับ  

ขยาย ฯลฯ ดังนั้นควรคำนึงถึงขอสรุปที่ชัดเจนวารูปแบบ หรือแนวทางการประเมินใดที่ไดขอสรุป 

ชัดเจนกวา โดยผูประเมินควรใหขอเสนอแนะ หรือทางเลือก หรือพิจารณารวมกับผู ตองการใช

สารสนเทศจากการประเมินหรือผูเก่ียวของ 

   3)  กำหนดวัตถุประสงคหรือประเด็นการประเมินขั้นตอนนี้ก็เชนเดียวกัน เพียงแต 

การประเมินตองเนนผลที ่ไดทั ้งผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมโดยแนวทาง 

ที่กำหนดประเด็นการประเมินก็ได จากองคประกอบตาง ๆ ของโครงการรูปแบบการประเมิน  

วัตถุประสงคโครงการ ผูเก่ียวของ และประสบการณผูประเมินเชนกัน 
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   4)  การกำหนดขอบเขตการประเมิน การประเมินผลโครงการสามารถประเมินเฉพาะสวน  

เชน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบทางตรงและทางออม ประสิทธิภาพหรือจะประเมินทั้งหมด ก็จะได

สารสนเทศครอบคลุมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรในการประเมินมากขึ้นดวย 

   5)  การพัฒนาตัวชี ้ว ัด กำหนดเกณฑและคาน้ำหนักดำเนินการไดเช นเดียวกับหัวขอ 

การประเมินความกาวหนาในการดำเนินโครงการ แตในท่ีนี้จะเนนผล ดังนั ้นต ัวชี ้ว ัดก็จะเปน

องคประกอบยอยของผลในระดับตาง ๆ และควรกำหนดเกณฑในการประเมินตามแนวทางตาง ๆ   

ที่กลาวมาแลวเพ่ือความสะดวกในการตัดสินใจอนาคตโครงการ 

   6)  การออกแบบหรือกำหนดกรอบแนวคิดการประเมิน เชนเดียวกับหัวขอการประเมิน

ความกาวหนาในการดำเนินโครงการ 

   7)  การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมิน

ความกาวหนาในการดำเนินโครงการ 

   8)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เชนเดียวกับหัวขอการประเมินความกาวหนา 

ในการดำเนินโครงการ แตเนื่องจากมีการเนนผลของโครงการ ถาตองการความชัดเจนอาจตองใชสถิติ

ในการทดสอบความแตกตางของผลระหวางกอนและหลังฝกอบรม โดยอาจใชการทดสอบแบบกลุม 

ไมอิสระ 

   9)  การเขียนรายงานการประเมินในขั้นตอนสุดทายนี้ เนื ่องจากเปนการประเมิน 

เมื่อสิ้นสุดโครงการอาจจะมีเวลาเพียงพอ รวมทั้งผลการประเมินจะตองใชตัดสินใจที่มีความสำคัญ คือ 

อนาคตโครงการมากกวาการประเมินความกาวหนาในการดำเนินโครงการ จึงควรเขียนรายงาน 

การประเมินเต็มรูปแบบและเอ้ือตอการตัดสินใจที่สำคัญดังกลาว 

   จากที่กลาวมาเก่ียวกับกระบวนการการประเมินโครงการสรุปไดวา การกำหนดกระบวนการ

ประเมินนั้นทำใหผูประเมินสามารถกำหนดจุดเริ่มตน กระบวนการดำเนินการโดยใชเวลาและทรัพยากร 

ตาง ๆ จนถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดมุงหมายของโครงการ 
  3.5 รูปแบบการประเมินโครงการ  
   นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการประเมินไวหลายแบบแตละแบบ 

มีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินที่มีผูนิยมสนับสนุนนำไปใชเปนแบบอยาง (Model)  

ในการประเมินตามความเชื่อของแตละบุคคลตามความเหมาะสมกับสภาพการณของปญหาที ่จะ

ประเมินที่ตางกันไป ซึง่พอสรุปได ดังนี ้
   ศิริชัย กาญจนวาสี (2555) และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2557) ไดอธิบายรูปแบบของ

การประเมินไว 32 รูปแบบ ดังนี ้

   1) รูปแบบการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model) รูปแบบการประเมินนี ้ใชเทคนิค  

PPBS (Planning Programming and Budgeting System) ซึ ่งมีแนวคิดมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร 
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มาใชในหนวยงานของทางรัฐบาล เพื ่อใหไดผลผลิตสูงสุดเชื่อวาปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Output) มีความสัมพันธกันสามารถวัดผลไดในเชิงปริมาณ การประเมิน 

ตามรูปแบบนี้นิยม ใชการทดลองเชนเดียวกับการวิจัยเชิงทดลอง มีการออกแบบกลุมการทดลองและ 

กลุมควบคุม เพื่อหาขอมูลเชิงสาเหตุระหวางปจจัยเบื้องตนและผลผลิต รวมทั้งสรุปผลที่ไดวาบรรลุ

เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสิ ่งประเมินอื ่น ๆ ที ่มีลักษณะเดียวกัน 

ในประเด็นผลผลิตวาเปนไปตามที่คาดหมายหรือไมเพียงใด โดยใชเกณฑการสิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด 

   2) รูปแบบการวิเคราะหคาใชจาย (Cost Related Analysis Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้

ประยุกตการวิเคราะหคาใชจายในทางเศรษฐศาสตรมาใชในการประเมิน โดยมีเทคนิคในการวิเคราะห 

ที่สำคัญ คือ การวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธิผลที่ไดรับ (Cost Effectiveness Analysis) และการวิเคราะห

กับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Cost Benefit Analysis) เพื่อใหแนใจวาทางเลือกนั้นมีคาใชจาย

ภายใตวงเงินที่มีอยู 

   3) รูปแบบเพิรท (Program Evaluation and Review Techniques Model)  การประเมิน

ในรูปแบบนี้ใชเทคนิคการทบทวนและการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการหรือองคกร เพื่อใหผล 

การดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและเสร็จทันเวลาที ่กำหนด โดยอาศัยการสรางแผนผังการดำเนิน 

กิจกรรมตามขั้นตอนและปริมาณ เวลา ที่ใชในแตละกิจกรรมสำหรับหาเสนทางการดำเนินกิจกรรม 

ที ่ว ิกฤต โดยใหความสำคัญตอเสนทางวิกฤตเพื ่อใหงานบรรลุเปาหมายและเสร็จทันกำหนดเวลา   

อาจพูดไดวาหลายรูปแบบการประเมินแบบนีเ้ปนเทคนิควิธีในการติดตามสิ่งที่จะประเมินนั่นเอง 

   4) รูปแบบของรอสซี ฟรีแมน และไวรซ (Rossi, Freeman and Wright Approach 

Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ใชชื ่อตามชื่อของผู พัฒนาทั ้ง 3 คน เปนรูปแบบอยางเปนระบบ 

ที ่พยายามเนนการประเมินที ่มีการวางแผน กำหนดวิธีการที ่เปนมาตรฐานและชัดเจน เพื ่อใหผล 

การประเมินมีความหมายเที่ยงตรงและเปนปรนัย วัตถุประสงคของการประเมินเนนที่การดำเนินงาน

วาเขาถึงกลุ มเปาหมายเพียงไร เปนไปตามแผนหรือไม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงไร 

โดยการประเมินตองไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการวางแผนการติดตามควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น 

   5) รูปแบบการทดลอง (Experimental Model) รูปแบบการประเมินนี ้พัฒนาโดย 

นักวัดผลทางจิตวิทยา ซึ่งนำหลักการวัดและการทดลองมาใชเปนแนวทางหนึ่งของการประเมิน  

การประเมินจะเนนการออกแบบอยางรัดกุมเทาที ่เปนไปได โดยใชแบบแผนการทดลองหรือ 

กึ่งการทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการตัดสินผลเนนขอมูลเชิงประจักษมากกวาใช

มาตรฐานหรือความรูสึกสวนตัว และสรุปผลในรูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ เพ่ือจะไดนำผลมา

ใชอางอิงกับสิ่งประเมินที่มีลักษณะคลายคลึงกันได 
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   6) รูปแบบยึดจุดมุ งหมาย (Goal–Based Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ยึดจุดมุงหมาย 

หรือวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมินเปนหลักในการประเมินความสำเร็จ วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน

ซึ่งสามารถนำมาเปนเกณฑมาตรฐานสำหรับการตัดสินผลสำเร็จของการดำเนินงานได ในการกำหนด

วัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน จึงตองมีความชัดเจนในรูปแบบของวัตถุประสงคของสิ่งที่ประเมิน ทำให 

นักประเมินวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อจะเปนการตัดสิน

ผลสำเร็จของการดำเนินงานได 

   7) รูปแบบการตรวจสอบความไมสอดคลอง (Discrepancy Model) รูปแบบนี้เนน 

การตรวจสอบความไมสอดคลองระหวางสิ ่งที ่คาดหวังและสิ ่งที ่เกิดขึ ้นจริง เพื ่อเปนการชี ้จุดเดน  

จุดดอยของการดำเนินงานโดยการบรรยายเอกสารที่เกี่ยวของ สังเกตการณในสนามประเมิน การบรรลุ

เปาหมายระหวางการดำเนินงานประเมินและการบรรลุเปาหมายสุดทาย นักประเมินจะตองกำหนด

กฎเกณฑมาตรฐานความสอดคลองของแตละขั้นตอนของการประเมิน 

   8) รูปแบบซิปป (Context–Input–Process–Product Model : CIPP) รูปแบบ CIPP นี้ 

ใชสำหรับการประเมินบริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิต เพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจ  

เกี่ยวกับการเลือกเปาหมายหรือจุดมุงหมายของสิ่งที่จะประเมิน การดำเนินงาน การกำหนดยุทธวิธี  

แผนงานและการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีแผนงานการดำเนินงานใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการตัดสินใจ

เกี ่ยวกับการปรับเปลี ่ยน ขยาย ยุบหรือเลิกสิ ่งที ่ประเมิน โดยนักประเมินจะตองออกแบบการประเมิน 

ใหสอดคลองกับสภาพการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 

   9) รูปแบบศูนยกลางการเรียนรูดานประเมิน (Center for the Study of Evaluation 

Model) รูปแบบการประเมินนี้เนนการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารโดยการประเมิน  

ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ คือ การประเมินความตองการของระบบ (System Assessment)  

ประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) ประเมินดำเนินงานตามแผน (Implementation)  

ประเมินความกาวหนา (Progress Evaluation) และประเมินผลลัพธ  (Outcome Evaluation)   

นักประเมินจะตองรวบรวมขอมูลที่นาเชื่อถือไดเก่ียวกับสิ่งที่ประเมินตรงกับความตองการของผูบริหาร  

โดยจะตองทราบวาใครมีอำนาจในการตัดสินใจ ผูบริหารตองการขอมูลอะไรและนักประเมินควรเปน

คนกลางที่ไมมีสวนเก่ียวของ หรือไมมีสวนรวมกับสิ่งท่ีประเมิน 

   10) รูปแบบการนำผลไปใชประโยชน (Utilization–Focused Approach Model)  

รูปแบบการประเมินแบบนี้ จะเนนการนำผลไปใชประโยชน โดยอาศัยบุคลิกภาพของนักประเมิน 

ไปสูการใชประโยชนของผลการประเมิน นักประเมินจะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูตองการใช

ขอมูลโดยตรง เพื่อใหทราบแนวทางในการตัดสินใจที่ตองการทำและใหขอมูลที่ผู ใชตองการใหตรง 

ดวยการระบุผูเก่ียวของโดยตรงที่ตองการใชผลการประเมิน 
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   11) รูปแบบยึดผู มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders–Based  Model)  รูปแบบการประเมินนี้ 

ใหความสำคัญและเนนสนองความตองการของกลุมตาง ๆ (Multiple Stakeholder Groups) เชน  

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสนใจและเกี่ยวของกับสิ่งที่ประเมินกลุมเหลานี้จะมีสวนรวมในขั้นตอนตาง  ๆ  

ของการประเมิน การเลือกกลุมผูเกี ่ยวของควรพิจารณาวาถาเพื ่อกระตุนใหไดผลการประเมินไปใช

ประโยชน (Utilization) ควรเลือกกลุ มที่มีอำนาจในการตัดสินใจดานนโยบายและควรใหมีสวนรวม 

อยางจริงจัง เชน ผูบริหารและผูที่มีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบาย เปนตน 

   12) รูปแบบสนองความตองการ (Responsive Model) รูปแบบการประเมินนี้ เนนสนอง

ความตองการ สารสนเทศของผู ที ่สนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดำเนินงาน 

ตามทัศนะของผูเกี่ยวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณตาม

สภาพธรรมชาติ โดยใชนักสังเกตหลายคนสังเกตกลุมผูเกี ่ยวของกลุมตาง ๆ เนนขอมูลที่เกี่ยวกับ 

การรับรูกระบวนการและผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาองคประกอบ 

ของการประเมิน 3 สวน คือ สิ่งนำการปฏิบัติและผลลัพธ วิธีการประเมินเนนการบรรยายความสัมพันธของ

องคประกอบตามที่คาดหวัง และที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำมาตัดสินคุณคา โดยเปรียบเทียบมาตรฐาน 

ในทัศนะของผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ สวนการตัดสินคุณคาสุดทายใหเปนหนาที่ของผูใชผลการประเมิน  

โดยกำหนดเกณฑและพิจารณาคุณคาของกลุ มตาง ๆ เอง รูปแบบการประเมินนี ้นำมาใชกันมาก 

ในประเทศไทย 

   13) รูปแบบที่เนนการสรางสรรคของนักประเมิน (Creative Model) รูปแบบนี้จะใชหลัก 

ความสอดคล อง การตอบสนองตามสถานการณ (Situation ally Responsive) เน นการนำผลประโยชน  

ไปใช (Utilization–Focused) และมีวิธีการยืดหยุน (Methodologically Flexible) ดวยการใชกระบวนการ

แกปญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณ และการประเมินใหเหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถ

สวนตัวของนักประเมินในการเจรจาตอรอง การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพื่อออกแบบการประเมิน

และปรับเทคนิควิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

   14)  รูปแบบทรานเซ็คชันเนล (Transactional Model) การประเมินรูปแบบนี ้ใชเพ่ือ 

แกความแตกแยก หรือขัดแยงอันเนื ่องมาจากการดำเนินงาน โดยใชหลักการบริหารความขัดแยง 

กระบวนการประเมินจะเริ่มดวยการประชุม เพ่ือรับทราบปญหาของกลุมผลประโยชนที่เก่ียวของทั้งหมด 

สรางเครื่องมือติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเกี่ยวกับการรับรู ปญหาความคาดหวัง

ของกลุมตาง ๆ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ประเมินใหเหมาะสมโดยสรางความรับผิดชอบรวมกันรวมทั้งติดตาม

ควบคุม ตรวจสอบและแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนใหมดวย 

   15) รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) สำหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้เนน 

การใชเทคนิคการสังเกตแบบปลายเปด (Open–Ended Model) เกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญของสิ่ง 

ที ่จะประเมิน เชน ขอตกลงเบื ้องตน สถานการณแวดลอมและปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ 
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ที่มีอิทธิพลตอสิ่งที่ประเมิน เพื่อบรรยายแปลความหมายและจัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดีผลเสีย

ของสถานการณแวดลอม นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธที่สำคัญ รวมทั้งแสวงหาหลักการ

ทั่วไป 

   16) รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model) การประเมินรูปแบบนี้เนนหลักการ

เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยใหความสำคัญตอผูมีประโยชนจากการดำเนินงานทุกกลุมใหมีสวนรวม 

ในกระบวนการประเมิน นักประเมินจะทำหนาที่ติดตอเจรจาประสานงานระหวางแหลงทุนผูบริหาร

ผูรับบริการ ผูไดรับผลจากสิ่งที่ประเมินและประชาชนทั่วไปตลอดจนทำหนาที่ศึกษาขอมูลของสิ่งที่

ประเมิน เสนอและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ การตัดสินคุณคาและขอเสนอแนะ  

สิ่งท่ีประเมินขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูเก่ียวของแตละฝาย 

   17) รูปแบบที่เนนผูบริโภค (Consumer–Oriented Model) รูปแบบการประเมินแบบนี้ 

เนนความสำคัญของผูบริโภค โดยมีแนวคิดอยางการประเมินมีจุดมุงหมายหากเกิดประโยชนตอผูบริโภค 

สำหรับการตัดสินใจเลือกบริโภคใหคุมคา หรือสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑหรือ

บริการตาง ๆ โดยควรตัดสินคุณคาตามมาตรฐานของผูบริโภคเปนสำคัญ อาจเปนผูซื้อสินคาผูใชบริการ  

ผูเขาโครงการฝกอบรม ผูเลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู ผูปกครองและผูเสียภาษี เปนตน 

   18) รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) รูปแบบนี้นำวิธีการพิพากษาคดีมาใช เพื่อใหได

ขอยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน ดวยการนำสืบพยานหลักฐานของทีมนักประเมิน  

2 ฝาย ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสิ่งที่ประเมินแตกตางกัน เพื่อเปดโอกาสใหนักประเมินแตละ

ฝายแสดงหลักฐานของฝายตนโดยมีการซักถามพยานของตนและฝายตรงกันขาม ผูพิพากษาและคณะ

ลูกขุนรับฟงการเสนอขอเท็จจริงและการสืบสวนพยานจากทีมนักประเมินแตละฝาย เพื่อเปนขอมูล 

ในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินและจัดทำขอเสนอแนะ การประเมินรูปแบบนี้มีแนวคิดวาการสืบสวน

กับมนุษยถือวาเปนหลักฐานที่สำคัญที่สุด เพราะนอกจากจะไดขอเท็จจริงแลว ยังไดขอมูลเกี่ยวกับ

อารมณ ความรูสึกนึกคิด คานิยม สีหนา ทาทาง ซึ่งสามารถใชประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินคุณคา 

ที่เหมาะสมได 

   19) รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) รูปแบบการประเมินนี้เกิดจาก

การตื่นตัวในการรวบรวมกลุมของนักวิชาชีพเปนสมาคมวิชาชีพตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิการประกอบ

วิชาชีพของสมาชิกและกำหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ

โดยใชรูปแบบการประเมินจากกลุมผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ กำหนดกฎเกณฑมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน เชน ผลการปฏิบัติงาน ผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือรับรองวิทยฐานะและการใหวุฒิบัตร เปนตน 

   20) รูปแบบอิสระจากจุดมุงหมาย (Goal–Free  Model) รูปแบบการประเมินนี้ เปนรูปแบบ 

ที ่พยายามลดความลำเอียงของการประเมินแบบยึดจุดมุ งหมายดวยการเนนประเมินความตองการจำเปน 
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เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินทั้งทางบวกและทางลบ โดยใหมีการประเมิน 

ความตองการจำเปนเพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน การประเมินแบบอิสระ 

จากจุดมุงหมายมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบผลทั้งหมด แลวนำไปเปรียบเทียบการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ  

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน วิเคราะหคาใชจายเพื่อศึกษาอัตราสวนของคาใชจายกับ

ประสิทธิผลกอนจะสรุปผลการดำเนินงานและคุณคาในภาพรวมของสิ่งที่ประเมิน 

   21) รูปแบบประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม (Training Model) รูปแบบนี้เหมาะสม

สำหรับ การประเมินโครงการฝกอบรม เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิผลของการฝกอบรมวาใหผลอะไรบาง

แกผูเขารับการฝกอบรม และหนวยงานของผูเขารับการฝกอบรมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ปรับปรุงโครงการฝกอบรมหรือตัดสินใจยุติ หรือดำเนินโครงการตอไป โดยประเมินผลของการฝกอบรมเปน  

4 ข้ัน ตามลำดับขั้น คอื การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ซึ่งเปนความรูสึกตอบสนองตอโครงการของ

ผูเขารับการอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยาการ เอกสาร สถานที่โสตทัศนูปกรณและระยะเวลา 

เปนตน การประเมินการเรียนรู (Learning) ซึ่งเปนผลการเรียนรู ที ่เกิดขึ ้นกับผูเขารับการอบรม เชน  

การเพิ่มขึ้นของความรู ทัศนคติและทักษะกอน–หลังการฝกอบรม เปนตน การประเมินพฤติกรรม 

(Behavior) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงาน เปนตน  

และการประเมินผลลัพธตอองคการ (Results) เปนการประเมินผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดตอองคการ

กันเอง มาจากการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของผู เขารับการอบรม เชน การลดลงของปจจัยเสี ่ยง   

การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตและประสิทธิภาพ  เปนตน 

   22) รูปแบบของปารคเกอร (Parker Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรม

เชนเดียวกับรูปแบบที่ 21 โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การปฏิบัติงาน (Job Performance) ซึ่งจะ

ประเมินวาผูเขารวมโครงการไดปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือไม โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ

ของงาน เวลา การลดตนทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานการปฏิบัติงานกลุม (Group  

Performance) โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานทั ้งกลุม ซึ่งประเมินไดคอนขางยากเพราะมีตัวแปร 

เชิงสาเหตุอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของมาก ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (Participants Satisfaction)  

โดยพิจารณาความพึงพอใจตอโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม เปนตน ความรู 

ที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมโครงการในดานตาง ๆ เชน เนื้อหาและวิธีการฝกอบรม เปนตน ความรูที ่เพิ่มขึ้น 

ของผู เข ารวมโครงการ (Participants Knowledge Gained) โดยพิจารณาความรู ด านหลักการ  

ทฤษฎีและทักษะในทางปฏิบัติการประเมินรูปแบบนี้จะเนนประเด็นความพึงพอใจ และความรู 

ของผูเขารวมโครงการ 

   23) รูปแบบเบลล (Bell Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยมุงผลลัพธ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ผลลัพธทางปฏิกิริยา (Reaction 

Outcomes) โดยพิจารณาจากทัศนคติของผูเขารวมโครงการในเรื่องตาง ๆ เชน เนื้อหา วิธีการฝกและ
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กิจกรรมเปนตน ผลลัพธทางความสามารถ (Capability Outcomes) โดยพิจารณาวาผูเขารวมโครงการ

ไดความรู และคาดวาจะนำความรูไปใชอยางไร ผลลัพธทางการประยุกต (Application Outcomes)  

โดยพิจารณาวาผูเขารวมโครงการไดนำความรูไปประยุกตใชปฏิบัติจริงหรือไมอยางไร ผลลัพธดานความคุมคา 

(Worth Outcomes) เปนการพิจารณาผลที่ไดจากโครงการเปรียบเทียบกับทุนในรูปแบบของตัวประเมิน 

   24) รูปแบบไคโร (CIRO Model) รูปแบบประเมินโครงการฝกอบรมนี ้จะประเมิน  

4 ประเด็น คือ บริบท (Context) โดยจะพิจารณาความจำเปนวาควรฝกอบรมหรือไม อบรมแลวจะ

ทำใหมีความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและแกปญหาองคการไดหรือไม ปจจัยนำเขา (Input)  

จะพิจารณาทรัพยากรที ่ใชในโครงการวามีอะไรบาง และใชอยางไรจึงจะทำใหโครงการไดรับความสำเร็จ   

ปฏิกิริยา (Reaction) เปนการประเมินทัศนคติของผู เขารวมโครงการโดยใหรายงานเชิงอัตวิสัย 

(Subjective Report) ผลลัพธ (Outcomes) จะเนนเก็บขอมูลผลลัพธของโครงการเพื ่อเตรียม

วางแผนปรับปรุงโครงการในอนาคต 

   25) รูปแบบไอโป (IPOO Model) รูปแบบนี้ใชประเมินโครงการฝกอบรมโดยประเมิน   

4 ประเด็น คือ ปจจัยนำเขา (Input) จะพิจารณาถึงองคประกอบของโครงการ เชน คุณสมบัติของ

ผูเขารวมโครงการ วิทยาการ เอกสาร สิ่งอำนวยความสะดวกและงบประมาณ เปนตน 

   26) รูปแบบที่ยึดทฤษฎี (Theory–Based Model) การประเมินรูปแบบนี้ยึดการขับเคลื่อน

ทางทฤษฎี โดยใชทฤษฎีชวยในการตัดสินวาสิ่งที่ประเมินนั้นประสบความสำเร็จเพราะสาเหตุจาก

ปจจัยใด เปนสาเหตุเพื่อจัดทำขอเสนอแนะสำหรับพัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางชัดเจน โดยมีทฤษฎี

รองรับซึ่งอาจเรียกไดวาเปนรูปแบบที่ใชเพ่ือการประเมินเชิงสาเหตุ เพ่ือใหทราบวาผลที่ไดมีปจจัยหรือ

ตัวแปรใดทำใหผลการประเมินเปนเชนนั้น จะไดแกไขหรือพัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางตรงจุดตอไป  

รูปแบบลักษณะนี้มีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

   27) รูปแบบมูลคาเพิ ่ม (Value–Added Model) การประเมินรูปแบบนี้เนนผลลัพธ 

ที่เปนมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนการติดตามผลลัพธอยางเปนระบบ (Outcomes Monitoring) เพื่อประเมิน 

ความงอกงาม พัฒนาการหรือคะแนนเพิ่ม โดยใชแบบสอบมาตรฐานเปนเครื่องมือติดตามประเมิน

ความกาวหนาแนวโนมของผลสัมฤทธิ์พ ัฒนาการของระบบการศึกษาสถานศึกษาหรือผู  เร ียน 

ในระดับชั้นตาง ๆ โดยประเมินอยางตอเนื่องวามีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นเพียงใด 

   28) รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) รูปแบบนี้มีแนวทางการประเมินที่พยายาม 

เพิ ่มโอกาสของการนำเสนอผลการประเมินไปใชประโยชน เปนวิธีที ่ผสมผสานระหวางแนวคิดการประเมิน 

ตอบสนองความตองการของผู ใชสารสนเทศ (Responsive Evaluation) กับวิธ ีแบบประเมินแบบ

ธรรมชาติ ซึ่งเนนวิธีการที่ยืดหยุนตามสถานการณ โดยเริ่มตนจากการระบุผูอยูในขายที่ใชสารสนเทศ

จากการประเมินระบุองคประกอบที่ตองการประเมิน กำหนดวัตถุประสงคของการประเมินใหชัดเจน 

จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมประเด็นปญหาเพ่ือตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีประเมิน 
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   29) รูปแบบศิลปะวิจารณ (Criticism Model) รูปแบบนี้ประยุกตหลักของศิลปวิจารณ   

(Art Criticism) มาใชโดยมีแนวคดิวาการวิพากษวิจารณเปนการใชวิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพสิ่งที่

ประเมิน (Descriptive Aspect) ตีความหมายคุณภาพ (Interpretive Aspect) ออกมาในเชิงประจักษ 

ตามการรับรูของผูเชี่ยวชาญและประเมินตัดสินคุณคา (Evaluative Aspect) แนวทางของศิลปะวิจารณ

ประกอบดวยศิลปะการรับรูที ่เชี ่ยวชาญซึ่งเกิดการฝกฝน และประสบการณกับศิลปะในการตัดสิน

คุณภาพดวยการถายทอดความรู สึกที ่ชำนาญแลว เพื ่อสะทอนคุณคาของสิ ่งนั ้นออกมา วิธีการประเมิน 

แนวนี้จึงขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณและการฝกฝนที่เหมาะสมของนักประเมิน เพื่อใหไวตอ

การรับรูและสามารถสะทอนคุณคาของสิ่งนั้นออกมาไดอยางถูกตอง 

   30) รูปแบบยึดสภาพจริง (Authentic Model) รูปแบบการประเมินนี ้เนนการพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงเพื่อแกขอจำกัดของการทดสอบ เชน การประเมินตามสภาพปญหา

จริงเกี่ยวกับความคิด การทำงานรวมกับชิ้นงาน งานเขียน แฟมสะสม (Portfolio) และทักษะชีวิต 

เปนตน โดยการพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (Rubrics) ซึ่งสวนมากจะใช 5 ระดับ คลาย

มาตราสวนประมาณคา (Rating) มีรายละเอียดแตละระดับชัดเจน ซึ่งเปนระดับมาตรฐานที่ยอมรับ

สำหรับใชเปรียบเทียบภายในกลุมและระหวางกลุม 

   31) รูปแบบคอนสตรัคติวิสท (Constructivist Model) การประเมินรูปแบบนี้เนน 

การสรางความรวมมือจากทุกกลุมหรือตอบสนองผูเกี่ยวของทุกกลุมเชนกัน โดยมีแนวคิดวาความจริง

ไมใชสิ ่งสากลที่ยั ่งยืนเปนเพียงปฏิบัติการตามอัตวิสัยของผูเกี่ยวของเทานั้น ผูประเมินจึงมีบทบาท 

ในการควบคุมการประเมินและดำเนินการประเมินรวมกับผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใหมี

ฉันทามติรวมกัน ผูเกี ่ยวของมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นการประเมินและใหความเห็นชอบ

ตอวิธีการประเมิน สวนผูประเมินมีหนาที่ใหความรูและสรางจิตสำนึกใหเกิดพลังของความรวมมือที่จะ

พัฒนาสังคมกลุมและตนเอง รูปแบบของการประเมินนี้สามารถนำไปประยุกตไดเมื่อผูประเมิน และ

ผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นดวยและตกลงใจที ่จะรวมมือกันเปนฉันทามติ โดยผู ประเมินจะตองมีคุณธรรม 

และบารมีเพียงพอและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

   32) รูปแบบเสริมพลังอำนาจ (Empowerment Model) รูปแบบนี้มีแนวคิดวา การประเมิน 

เปนการสรางความรวมมือจากทุกกลุม มุงตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตผูที ่ไดรับผลกระทบมาก

ที่สุดจนถึงนอยที่สุดใหมารวมกันดำเนินงานจนเกิดเปนพลังความรูความเขาใจในการประเมินและสามารถ

ดำเนินการประเมินไดเอง ความแตกตางที่สำคัญระหวางการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจกับการประเมิน

แบบสรางความรวมมือจากทุกฝาย ผูประเมินมีบทบาทของการควบคุม การประเมินและดำเนินการ

ประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมินและผลการประเมินรวมกัน แตการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ  

ผูประเมินมีบทบาทเปนผูแนะนำ (Coach) อำนวยความสะดวก (Facilitator) ชวยเหลือเชิงเทคนิค

และสรางพลังการประเมินรวมกันของผูเก่ียวของ 
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   พิสณุ ฟองศร ี(2550) ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินที่นิยมใช ดังนี ้

   1) รูปแบบการประเมินที ่ย ึดจุดประสงค (Goal–Based Model) เปนรูปแบบการประเมิน 

ที ่ยึดจุดประสงคจากแนวคิดวาการกระทำใด ๆ ยอมมีวัตถุประสงคชัดเจนหรือถายังไมชัดเจน

ผูเกี่ยวของตองอภิปรายหาขอสรุปจนชัดเจน รูปแบบที่คิดขึ ้นจึงใชเพื่อศึกษาความสอดคลองของ

วัตถุประสงคการเรียนหรือวิชาในหลักสูตรตาง ๆ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ไดแก เขียนวัตถุประสงค 

ที่ชัดเจน กำหนดเนื้อหา สรางเครื่องมือในการวัดผล เก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผล 

   2) รูปแบบการประเมินความตองการ (Responsive Model) รูปแบบนี้เนนความตองการ

สารสนเทศของผูสนใจใชผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณคาของการดำเนินงานตามทัศนะ 

ของผูเก่ียวของหลายฝายอยางกวางขวาง รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตและสัมภาษณสภาพธรรมชาติ

เนนขอมูลที่เกี่ยวกับการรับรูกระบวนการ และผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  

โดยพิจารณาองคประกอบของการประเมิน 3 สวน คือ สิ่งนำ การปฏิบัต ิและผลลัพธ 

   3) รูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสิน (Decision–Oriented Evaluation Models)  

เปนรูปแบบการประเมินที่ชวยในการตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใชกระบวนการวิเคราะหสิ่งที่จะ

ประเมินอยางครอบคลุม เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของ

ผูบริหารที่เรียกวารูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process Product Evaluation Model)  

ซึ่งสามารถใชกับการประเมินโครงการแผน บุคลากร ผลิตภัณฑ องคการและระบบตาง ๆ ได   

    จากที่กลาวมาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการ สรุปไดวา รูปแบบการประเมิน

โครงการมีหลายรูปแบบ ผู ประเมินสามารถใชรูปแบบการประเมินโครงการตามบริบทและความเหมาะสม 

ของโรงเรียน สำหรับบริบทโรงเรียน สำหรับการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาเหมาะกับรูปแบบซิปป (Context–Input– 

Process–Product Model : CIPP) ในการประเมินโครงการ 
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4. รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)  

      นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย ไดกลาวถึงรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)  

ไวหลายทานดังนี ้ 

  Stufflebeam (2003) ไดกำหนดประเด็นการประเมินออกเปน 4 ประเด็น ตามอักษร

ภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินกอนการดำเนินการ

โครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจำเปนที่ตองดำเนินโครงการ ประเด็นปญหาและ

ความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ เชน โครงการอาหารเสริมแกเด็กวัยกอนเรียน  ซึ่งจะตองวัด

สวนสูง และชั่งนำ้หนัก ตลอดจนดู หิด เหา กลากและเกลื้อนของเด็กกอน 

  2) การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง

ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดำเนิน

โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลย ีและแผนการดำเนินงาน 

  3) การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของ

การดำเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไขและปรับปรุง ใหการดำเนินการชวงตอไป 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนำ  

การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมิน

กระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย 

(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ ้นสุด

โครงการแลว 

  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื ่อเปรียบเทียบ

ผลผลิตที ่เกิดขึ ้นกับวัตถุประสงคของโครงการหรือมาตรฐานที่กำหนดไว รวมทั ้งการพิจารณา 

ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยายหรือปรับเปลี่ยนโครงการ แตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจ 

ตอเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาที่ควร 

  นอกจากนี ้ Stufflebeam ไดนำเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่

ประเมิน ดังนี ้

  1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions)  เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการประเมิน

สภาพแวดลอมที่ไดนำไปใชในการกำหนดจุดประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน 

  2) การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใช

ขอมูลจากปจจัยนำเขาท่ีไดนำไปใชในการกำหนดโครงสรางของแผนงาน และข้ันตอนของการดำเนินการ

ของโครงการ 
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  3) การตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใช

ขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดำเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุง

แกไขการดำเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  4) การตัดสินใจเพื ่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพื ่อใช

ขอมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ/ลมเลิก หรือขยายโครงการ 

ที่จะนำไปใชในโอกาสตอไป  

ทิศนา แขมมณี (2548) กลาววา การประเมินตามแบบจำลองของซิป (CIPP Model)  

ดังรายละเอียด ดังนี้ 

Context Evaluation หมายถึง การประเมินผล วัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายตาง ๆ  

 Input Evaluation หมายถึง การประเมินผลระบบโครงสรางรวมทั ้งระบบการจัดการบริหาร 

ตาง ๆ  ดวย  

 Process Evaluation หมายถึง การประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

 Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนั้น  

  สมคิด พรมจุย (2552) กลาววา การประเมินโดยใชแบบจำลองซิป (CIPP Model) เปนการประเมิน

ที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนนที่สำคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้ 

  1) การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูล  

สำคัญ เพ่ือชวยในการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการความเปนไปไดของโครงการ  

  2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูลตัดสินใจ 

ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการวาเหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชจะมีสวนชวยใหบรรลุ 

จุดมุงหมายของโครงการหรอืไม  

  3) การประเมินกระบวนโครงการ (Process Evaluation) เปนการประเมินระหวางการดำเนิน

โครงการ เพื่อหาขอดีและขอบกพรองของการดำเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนดไว และเปนการรายงาน

ผลการปฏิบัติการของโครงการนั้นดวย  

  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินเพื่อดูวาผลที่เกิดขึ้นเมื่อ 

สิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คาดหวังหรือไม โดยอาศัยขอมูลจากการรายงานผล 

ที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอมปจจัยเบื้องตนและกระบวนการรวมดวย 
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  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2554) กลาววา การประเมินตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) 

สามารถแบงเปน 4 ประเภท และเพ่ือสอดคลองกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งแบง ออกเปน 3 ระยะ คือ  

  1)  การประเมินกอนเริ่มโครงการ ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ ซึ่งเปนการกำหนด

วัตถุประสงคและวิธีการของโครงการ โดยเขียนในรูปเอกสารโครงการในแบบซิปโมเดล การประเมิน

กอนเริ่มโครงการ ประกอบดวย  

   (1) การประเมินสภาวะแวดลอมหรือการประเมินบริบท อันเปนการประเมินความตองการ

จำเปนเพื ่อกำหนดโครงการ การประเมินบริบทเปนการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ตลอดจนปญหา อุปสรรคตาง ๆ อันนำไปสูทิศทางและวัตถุประสงคของโครงการ  

   (2) การประเมินปจจัยหรือทรัพยากร เปนการตรวจสอบความพรอมดานทรัพยากร  

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะหและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด ที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด อีกทัง้มีความเปนไปไดทางดานทรัพยากร  

  2)  การประเมินขณะดำเนินโครงการซึ่งเปนแบบซิปโมเดล คือ การประเมินกระบวนการ 

การประเมินกระบวนการเปนการประเมินการดำเนินงานเมื ่อนำโครงการที ่วางไวไปสู ปฏิบัติ ทั ้งนี้ 

เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดออนตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ อะไรเปนมูลเหตุ 

ที ่ทำใหสามารถหรือไมสามารถดำเนินโครงการไดอยางทันทวงที การประเมินในขั ้นนี ้ จึงมีบทบาทสำคัญ 

ตอความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (Formative Evaluation) ดวยการจัดระบบการกำกับงาน (Monitoring 

System) เพ่ือติดตามความกาวหนาและเรงรัดการดำเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคภายในทรัพยากร 

และเวลาท่ีกำหนด  

  3)  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลผลิตโครงการ เปนการประเมิน 

ที่มุงตอบคำถามวาโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตของโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม ผลการดำเนินงานโครงการคุมคาเพียงใด การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

แบงเปน 2 ขั้นตอน คอื ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ ซึ่งเปนผลลัพธและการประเมินผลกระทบของ 

โครงการทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งนิยมทำการประเมินดวยเทคนิคการติดตามผลการประเมิน  

หลังสิ้นสุดโครงการจะใหสารสนเทศเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะดำเนินการ 

ตอไปอยางไร ควรจะมีการปรับขยายแลวดำเนินการตอไปอีกระยะหนึ่งหรือควรจะสิ้นสุดโครงการ 

ไปตามเวลาที่กำหนดไว  

   การประเมินโดยใชการประเมินแบบซิป (CIPP Model)  

   คำวา CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ไดใชตัวยอของคำ ดังตอไปนี ้ 

   C – Context หมายถึง บริบท หรือสภาวะแวดลอมรอบ  ๆท่ีอาจตองมองใหครอบคลุม  

   I – Input หมายถึง ปจจัยเบื้องตน เปนตัวปอนในการดำเนินการในเรื่องตาง ๆ  

   P – Process หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอนของการดำเนินการ  
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   P – Product หมายถึง ผลผลิตหรือผลที่เกิด  

   การประเมินแบบซิป ประกอบดวยประเมิน 4 ขั้นตอน คือ  

  1)  การประเมินสภาวะแวดลอม หรือ บริบท ประเมินความตองการและความจำเปนทั้ง 

ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการศึกษา ตลอดจนศึกษาปญหาอุปสรรคทั้ง 

ในและนอกระบบสังคมปจจุบันเพ่ือนำไปสูการกำหนดทิศทางและวัตถุประสงคของโครงการ  

  2)  การประเมินปจจัยเบื้องตน เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัยตาง ๆ ทั้งในดาน 

กำลังคน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ตลอดจนระบบบริหาร ระบบการจัดการ เพื่อวิเคราะหหาทางเลือก 

ที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยูและเปนทางเลือกที่มีโอกาสทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ

ไดมากที่สุด  

  3)  การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินการดำเนินงานเมื่อนำโครงการที่วางแผนไว

ไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อศึกษาวาการดำเนินงานตามโครงการนั้นจะมีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อที่จะได 

สามารถปรับปรุงแกไขไดทันท ี 

  4)  การประเมินผลผลิตหรือผลงาน เปนการประเมินเพื่อใหทราบวา โครงการนั้นประสบ 

ผลสำเร็จหรือไม โดยพิจารณาวาผลท่ีไดรับบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือดูวาผลจากโครงการ 

คุมคาหรือไม ขอมูลเก่ียวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ประการ และประเภทของ 

การตัดสินใจดังกลาวขางตน พอจะสรุป ความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ  

ซึ่ง Stufflebeam ไดเสนอแนวคิดในการสรางแบบแผนการประเมินผลซึ่งสอดคลองกับ CIPP Model 

อาจนำไปประยุกตใชกับการประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ได แบบแผนการประเมินผล มีดังนี ้ 

  1)  การบรรยายจุดมุงหมาย และการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย 

ขอบเขตความรับผิดชอบวามีขอบเขตระดับทองถิ่นระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ เวลาและแนว 

ทางเลือก ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใชในการตัดสินใจ และนโยบายในการปฏิบัติงานของ 

ผูประเมินผล  

  2)  การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แหลงขอมูลที่จะเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ 

เครื่องมือ วิธีการสุมกลุมเปาหมาย สภาพการณในการเก็บขอมูล  

  3)  การวิเคราะหขอมูล  

  4)  การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

  5)  การบริหารการประเมินผล เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย 

ขั้นตอน คือ กำหนดโครงราง กำหนดบุคลากรและทรัพยากร กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล 

ประสิทธิภาพของเครื ่องมือ กำหนดวิธ ีการที ่จะพัฒนาแบบแผนการประเมิน และการจัดหา 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินงานการประเมินผลตลอดโครงการ ดังภาพ 2–19 
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  ประเภทการประเมิน           ลักษณะการตัดสินใจ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2–19 รูปแบบของ Daniel L. Stufflebeam 

 

 ชนดัดา บุบผามาศ (2557)  กลาววา การประเมินแบบ CIPP Model เปนรูปแบบการประเมิน 

ที่เสนอโดย Daniel L. Stufflebeam ซึ่งไดพัฒนากรอบของการประเมินเพ่ือสนองการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตวัแรกของ CIPP Model ซึง่มีรายละเอียดดงันี้  

 1)  การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) หรือสภาพแวดลอม เปนการประเมิน

กอนเริ่มโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลความจำเปน (Needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของโครงการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กำหนด 

วัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการที ่จะทำสนองปญหา 

หรือความตองการจำเปนที่แทจริงหรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย 

ขององคการหรือไม เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในแงของโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกร

ตาง ๆ หรือไม เปนตน การประเมินสภาวะแวดลอมจะชวยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะทำ 

ในสภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไร เปนตน  

 2)  การประเมินปจจัยนำเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินกอนเริ่มโครงการ

เชนเดียวกับการประเมินบริบท ประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม 

และความพอเพียงในดานทรัพยากรที่จะใชในการดำเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ 

สภาพแวดลอมของโครงการ 

Context Evaluation 

เลือก/ปรับ วัตถุประสงค                      

การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน 

ปจจัยเบื้องตน 

Input Evaluation 

เลือก/กิจกรรม/ปรับเปลี่ยน 

ปจจัยเบื้องตน 

กระบวนการ 

Process Evaluation 

ผลผลิต 

Product Evaluation 

ปรับปรุงแผนงาน 

กระบวนการ 

ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก 

ยุติโครงการ 
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เวลา รวมทั้งเทคโนโลยี และแผนการดำเนินงาน เปนตน เพื่อตอบสนองความตองการจำเปนของผูที ่เกี ่ยวของ  

การประเมินปจจัยนำเขาจะชวยผูบริหารในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ วิธีดำเนินการและวางแผนวิธ ี 

 3)   การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการดำเนิน

โครงการ เพื่อศึกษาวาอะไรเปนจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค ของการดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให

สามารถกำกับดูแล ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไดสารสนเทศที่ได 

จากการประเมินกระบวนการ จะชวยใหผูบริหารทราบความกาวหนา จุดแข็งและจุดออนของโครงการ 

เพื่อการกำกับดูแลตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ และเรงรัดการดำเนินการ 

ใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตทรัพยากรและเวลาที่กำหนดไว การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสำคัญ 

ในเรื่องการใหขอมูลยอนกลับ เปนระยะ ๆ เพื่อการตรวจสอบการดำเนินของโครงการ โดยท่ัวไปการประเมิน

กระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ (1) เพื่อการหาขอบกพรองของโครงการในระหวางที่มีการปฏิบัติการ

หรือการดำเนินงานตามแผนนั้น (2) เพื่อหาขอมูลตาง ๆ  ที่จะนำมาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

ของโครงการ และ (3) เพ่ือการเก็บขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการดำเนินงานของโครงการ  

 4)   การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P) เปนการประเมินหลัง

สิ้นสุดโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ/

เปาหมายที ่กำหนดไว ซึ ่งจะตอบคำถามวา ผลผลิตที ่ไดจากโครงการมีอะไรบาง เปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่ตั้งไวหรือไม ความตองการจำเปนลดลงหรือไมอยางไร ผลการดำเนินงานคุมคาเพียงใด ควรจะ

จัดการอยางไรกับโครงการที่ติดตามมา ซึ ่งคำถามขางตนมีความสำคัญตอการตัดสินความสำเร็จ 

ของโครงการ สารสนเทศที่ไดจากการประเมินผลผลิตจะมีประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจ 

ปรับขยายโครงการ ยุติโครงการหรือยกฐานะเปนงานประจำ 

  เกณฑและตัวชี้วัดความสำเร็จ  

  การประเมินผลโครงการนั้นตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความสำเร็จของ 

โครงการใหทราบ โดยท่ัวไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จันทรศร และ ไพโรจน 

ภัทรนรากุล, 2546) มีดังนี ้ 

  1)  เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพ

ตอหนวยเวลา ผลิตภาพตอกำลังคน ระยะเวลาในการใหบริการตอผูรับบริการ ประเภทการประเมิน 

ลักษณะการตัดสินใจ สภาพแวดลอมของโครงการ Context Evaluation ปจจัยเบื ้องตน Input 

Evaluation กระบวนการ Process Evaluation ผลผลิต Product Evaluation เล ือก/ปรับ ว ัตถ ุประสงค  

การตัดสินใจเพื ่อการวางแผน เลือกแบบ/กิจกรรม/ปรับ เปลี่ยนปจจัยเบื้องตน ปรับปรุงแผนงาน 

กระบวนการ ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก ยุติโครงการ รูปแบบของ Daniel L. Slufflebeam  

  2)  เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับ

การบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของโครงการ  
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  3)  เกณฑความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี้วัด เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 

การขาดแคลนปจจัยการผลิตและปจจัยอ่ืน เปนตน  

  4)  เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction) ตัวชี้วัด เชน ระดับความพึงพอใจของโครงการ 

และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ เปนตน  

  5)  เกณฑความเปนธรรม (Equity) ตัวชี้วัด คือ การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปน 

ธรรมระหวางเพศ ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ  

  6)  เกณฑความกาวหนา (Progress) ตัวชี้วัด เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวม 

กิจกรรมท่ีทำแลวเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใชไป มีความเหมาะสมเพียงใด เปนตน  

  7)  เกณฑความยั ่งยืน (Sustainability) ตัวชี ้วัด เชน ความอยู รอดของโครงการดาน 

เศรษฐกิจสมรรถนะดานสถาบัน ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ  

  8)  เกณฑความเส ียหายของโครงการ (Externalities) ต ัวช ี ้ว ัด เช น ผลกระทบด าน 

สิ่งแวดลอม ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน  

  สำหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความสำเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงหรือระบุ 

ประเด็นที่ตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตองทำการศึกษา โดยจะมีการระบุ

ลักษณะที่คอนขางเปนรูปธรรม ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณและลักษณะเชิงคุณภาพ หลักการสราง

ตัวชี้วัดท่ีด ีการสรางตัวชี้วัดที่ดีจำเปนจะตองมีหลักการที่ใชเปนเปาหมายในการดำเนินการ ดังนี้  

  1)  เลือกใช/สรางตัวชี้วัดที่เปนตัวแทนที่สำคัญเทานั้น  

  2)  คำอธิบาย หรือการกำหนดตัวชี้วัดควรเปนวลีที่มีความชัดเจน  

  3)  ตัวชี้วัดอาจจะกำหนดไดทั้งเชิงปริมาณ และเชงิคุณภาพก็ได  

  4)  ควรนำจุดประสงคของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมากำหนดตัวชี้วัด  

  5)  การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

  การจำแนกประเภทของตัวชี้วัด ตัวอยาง การจำแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของ

สิ่งท่ีไดรับการประเมินตาม แบบจำลองการประเมินผลตาม CIPP Model คือ  

  ตัวชี้วัดดานบริบท (Context) ตัวชี้วัดสามารถ พิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้  

  1)  สภาวะแวดลอมกอนมีโครงการ (ปญหาวิกฤต)  

  2)  ความจำเปน หรือความตองการขณะนั้นและอนาคต  

  3)  ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เก่ียวของกับโครงการ  

  ตัวชี้วัดดานปจจัยนำเขา (Input) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี ้ 

  1)  ความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ  

  2)  ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณคน วัสดุอุปกรณ เวลา และกฎระเบียบ  

  3)  ความเหมาะสมของข้ันตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม  
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  ตัวชี้วัดดานกระบวนการ (Process) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี ้  

  1)  การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ  

  2)  ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของกับโครงการในพ้ืนที่  

  3)  การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ  

  4)  ภาวะผูนำในโครงการ  

  ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Product) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี ้ 

  1)  อัตราการมีงานทำของประชาชนที่ยากจน  

  2)  รายไดของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ  

  3)  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 

  ตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcomes) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี ้ 

  1)  คณุภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวตามเกณฑมาตรฐาน  

  2)  การไมอพยพยายถิ่น  

  3)  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  

  ตัวชี้วัดดานผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี ้ 

  1)  ผลกระทบทางบวก/เปนผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ  

  2)  ผลกระทบทางลบ/เปนผลที่ไมคาดหวังจากโครงการ  

  เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการไดดี ซึ่งจะ 

ครอบคลุม มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ดานบริหารจัดการ ดานทรัพยากร และดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

นอกจากนั ้นยังสามารถวัดถึงความสำเร็จ และความลมเหลวของโครงการพัฒนาตาง ๆ ของรัฐได  

ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผลจะตองนำเกณฑ และตัวชี้วัดดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ 

และบริบทของโครงการดวย ดังนั้น การประเมินทั้งระบบแบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุม

องคประกอบทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตองกำหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน 

กำหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กำหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กำหนดเครื่องมือการประเมิน

วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กำหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลและเกณฑการประเมินที่

ชัดเจนโดยขอมูลที่ไดรับจากการประเมินนอกจากจะทำใหทราบคุณคาของโครงการแลว ยังชวยให

สามารถคนหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับโครงการ รวมถึงนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให

สามารถดำเนินไปตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

  สรุปไดวา การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) เปนการประเมินสภาวะ

แวดลอม ไดแก การวิเคราะหโครงการ การประเมินปจจัยนำเขา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู เจาหนาที่

โครงการ ปจจัยเกื้อหนุนโครงการ การประเมินกระบวนการบริหารโครงการ และการจัดการวิธีดำเนินการ
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โครงการ รวมทั้งการประเมินผลลัพธของโครงการในการผลิตความสำเร็จโครงการ ทั้งนี้เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของโครงการนั้น ๆ 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดการประเมินโครงการ  สำหรับ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการศึกษาสภาพการประเมินโครงการพัฒนา 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาโดยประยุกตใช

รูปแบบซิปป (CIPP Model) ตามกรอบการประเมินทั ้ง 4 ดาน คือ 1) ดานสภาพแวดลอมบริบท 

(Context) 2) ดานปจจัยนำเขา (Input) 3) ดานกระบวนการ (Process) 4) ดานผลผลิต (Product)  

ทั้งนี้ประกอบดวยประเด็นการประเมินตามรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม ตัวชี้วัด ความสำเร็จ

เพื่อตอบคำถามการประเมิน เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล และแหลงขอมูลของขอมูลแตละ

ประเภท และแนวทางการวิเคราะหขอมูล การประเมินโครงการมีความสำคัญเปนอยางมาก เพราะ  

จะทำใหโรงเรียนไดเห็นภาพสะทอนของตนเองในการดำเนินโครงการตาง ๆ ซึ่งจะสงผลตอการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินโครงการที่กำลังดำเนินอยู หรือโครงการที่จะดำเนินการตอไป ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

  5.1 หลักการและเหตุผล 

   การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได

มาตรฐานตามที่กำหนดและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   

แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 มาตรา 30 ไดกำหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถทำวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูทีเ่หมาะสม

กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ดังนั้น ครูจึงตองเปนผูที ่มีความรู  ความสามารถในการคิดคนเทคนิค 

วิธีการสรางสื่อนวัตกรรมตาง ๆ นำมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีคุณภาพ  

พรอมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมืออาชีพ 

   โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

มาอยางตอเนื่อง คณะผูบริหารไดดำเนินการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหครูทำวิจัยในชั้นเรียน 

แบบเต็มรูปแบบ 5 บท พบวา ระหวางปการศึกษา 2557–2561 มีจำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ดังนี้   

ปการศึกษา 2557 จำนวน 139 เรื่อง ปการศึกษา 2558 จำนวน 108 เรื่อง ปการศึกษา 2559 จำนวน 62 เรื่อง  

ปการศึกษา 2560 จำนวน 48 เรื่อง และปการศึกษา 2561 จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งจะเห็นวามีจำนวนลดลง

ทุกป จึงไดทำการสำรวจสอบถามปญหาอุปสรรค พบวา ครูสวนมากตระหนักเห็นความสำคัญ และ

ประโยชนของการทำวิจัยในชั้นเรียน แตขาดการสนับสนุน นิเทศ ติดตาม ไมมีกลุมเพื่อน ทีมงาน 
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ชวยเหลือ ขาดความรวมมือกัน จึงทำใหงานวิจัยลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนา การแกปญหา 

ในการเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

   ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาจึงไดจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือกระตุน พัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนและ

นำไปใชแกไข พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตอไป 

  5.2 วัตถุประสงค 

   1)  เพื่อใหครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลามีความรูและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียน 

   2)  เพื ่อใหครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

   3)  เพ่ือสนับสนุนทุนการวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูที่เขารวมโครงการ 

  5.3 เปาหมาย 

   1)  ดานปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี ้

      (1)  ในปการศึกษา 2562 ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพิ่มขึ้น

จากปการศึกษา 2561 ไมตำ่กวารอยละ 80 

     (2)  ครูผูเขารวมโครงการ 160 คน สามารถทำวิจัยแบบเต็มรูปแบบ 5 บท ไดสำเร็จทุกคน 

     (3)  ครูผูเขารวมโครงการไดรับทุนสนับสนุนคนละ 1,000 บาท 

   2)  ดานคุณภาพ 

     (1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

     (2)  นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมลดนอยลง 

     (3)  ครูมีความรูความสามารถและทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนได 

     (4)  ครูมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน 

  5.4 พื้นที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

  5.5 ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปการศึกษา 2562 

  5.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   1) ประชุมคณะที่ปรึกษา และครูในโรงเรียนเพ่ือวางแผนดำเนินงานโครงการ 

   2) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 

   3) กำหนดบทบาทหนาที่ของคณะทำงาน และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
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   4) จัดเตรียมความพรอม 

     (1) การเตรียมความพรอมดานผูบริหาร 

     (2) การเตรียมความพรอมดานบริหารและจัดการ 

     (3) การเตรียมความพรอมดานบุคลากรและการรับสมัครครูเขารวมโครงการ 

     (4) การเตรียมความพรอมดานงบประมาณ อาคารสถานที่ เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ 

และเทคโนโลย ี

   5) ประสานงานและขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   6) ประชาสัมพันธและชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการใหทราบอยางทั่วถึง 

   7) ใหความรูและชี้แจงใหครูเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตามโครงการ 

   8) ดำเนินงานหรือกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

   9) ประเมินผลกิจกรรมโดยมีการประเมินผลเปนระยะ คือ มีการประเมินผลระหวางดำเนิน

กิจกรรม หลังการจัดกิจกรรมในโครงการ 

   10) สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

   11) นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 

ตาราง 2–2  ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

1.  ขั้นเตรียมการ 

1.1  ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานโครงการ 

1.2  แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม 

1.3  กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน

อยางเหมาะสม 

1.4  ตรวจสอบเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการ 

–  ความพรอมดานผูบริหาร 

–  ความพรอมดานบริหารจัดการ 

–  ความพรอมดานบุคลากร และการรับสมัคร 

 ครูเขารวมโครงการ 

–  ความพรอมดานงบประมาณ อาคาร สถานที่  

 เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลย ี
 

 

   พฤษภาคม  2562 
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ตาราง 2–2  (ตอ) 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

1.5  ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่

เก่ียวของ 

  

2. ขั้นดำเนินการ 

2.1 ประชาสัมพันธและชี้แจงความเขาใจกับบุคลากรที่

เกี่ยวของและผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงค

ของโครงการ กิจกรรม บทบาทหนาที ่ของแตละคน 

2.2  ใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเกี่ยวกับ

การทำวิจัยในชั้นเรียน 

2.3  ครูดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 

  มิถุนายน 2562 

ถึง  มกราคม 2563 

 

3.  ขั้นติดตามผล 

3.1  ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง 

“คลินิกวิจัยในชั้นเรียน” เพ่ือการนิเทศ ติดตาม 

ชวยเหลือ เปนระยะ ๆ ครูจะนำความกาวหนา

ของผลการทำวิจัยในชั ้นเรียนมาสง และปรึกษา

ปญหาเพื ่อเปนแนวทางในการจัดทำวิจ ัยใน 

ชั้นเรียน 

    3.2  สรุป  และรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

    กุมภาพันธ 2563 

  

 

4.  ขั้นปรับปรุงแกไข 

4.1  นำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุม 

4.2  ที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา   

     4.3   รวบรวม/สรุป/เผยแพรผลการวิจัย 

 

      มีนาคม 2563 
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ตาราง 2–3  การติดตามประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ ประเมินจาก เครื่องมือที่ใช 

1. ดานปริมาณ 

1.1  ครใูนโรงเรียนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุก

กลุมสาระฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 

1.2  ครูผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจที่มี

ตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดย

ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับมาก 

1.3  รอยละ 100 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ

วิจัยในชั้นเรียน 

 

คร ู

 

คร ู

 

คร ู
 

 

       แบบสรุปการวิจัย 

 

       แบบสอบถาม 

 

       แบบสอบถาม 

2.  ดานคุณภาพ 

2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

และมีพฤติกรรมทางลบลดลง 

2.2  ครูมีความรู ความสามารถและพัฒนา 

การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย

ไดจริง 

 

คร ู

 

คร ู

 

       แบบสรุปการวิจัย 

 

       แบบสอบถาม 

   

  5.7 คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

   1)  ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา   ประธานโครงการ 

   2)  รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

   3)  รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป    รองประธานกรรมการ 

   4)  รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ    รองประธานกรรมการ 

   5)  รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล    รองประธานกรรมการ 

   6)  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนางาน    กรรมการ 

   7)  หัวหนางานกำหนดนโยบาย  กรรมการ 

   8)  หัวหนางานวิจัยในชั้นเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

   9)  หัวหนางานพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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  5.8 งบประมาณ 

   คาใชจายเปนเงินท้ังสิ้น 101,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถวน)  มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1)  คาทุนสนับสนุนการวิจัย 86,000 บาท 

   2)   คาวัสดุ–อุปกรณ 15,000 บาท 

  5.9 หนวยงานที่เก่ียวของ 

           1)  หนวยศกึษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

  5.10 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   1)  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมถึงเกณฑที่โรงเรียนกำหนดไวไดรับการแกไข 

   2)  นักเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนดีข้ึน 

   3)  ครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน 

   4)  ครสูามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนและเสนอเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 

   5)  โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลามีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคณุภาพเพ่ิมขึ้น 

   6)  โรงเรียนไดรับการยกยองและมีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเผยแพรสูสาธารณชน 

   7)  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาไดตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

2553/มาตรฐานดานวิชาการ/มาตรฐานวิชาชีพ 

 

6. บริบทโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

  6.1 ประวัติโรงเรียน 

   กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใชชื ่อวา โรงเรียนเทพศิรินทร

อนุสรณ อักษรยอคือ ท.ศ.อ. และมีเลขที่ประจำโรงเรียนที่ ศธ.0807133 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522  

กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาใหแพรหลายยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัย

อำนาจตามความในขอ 23 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515   

จึงใหเปดโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสวนกลาง กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ตอมาไดเปลี่ยน

ชื่อเปนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา อักษรยอ “ท.ศ.ร.” ลงวันที่ 21 มกราคม 2523 

   โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญพิเศษประเภทสหศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
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   สถานที่ตั้ง 

       เลขที่ 2 ซอยไอซดี ี8  แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

   โทรศัพท : 02–7378918–20, โทรสาร : 02–3609287     

   E–mail : dsrromklao@hotmail.com     

   Website : www.dsr.ac.th 

   ปรัชญาของโรงเรียน                

   “สุโข ปฺญาปฏิลาโก ” การไดความรูเปนเหตุนำสุขมาให                   

   คติพจนประจำโรงเรียน            

   “ น สิยา โลกวฑฺฒโน” ไมควรเปนคนรกโลก 

   คำขวัญโรงเรียน                      

   บุคลิกภาพดี มีน้ำใจ มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูสถาบัน 

 

 

 
 

              ภาพ 2–20 ตราสัญลักษณประจำโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

   ตราสัญลักษณประจำโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

   ดวงอาทิตยทอแสง หมายถึง “ ภาณุรังษี ” หรือแปลวา แสงตะวัน อันเปนพระนาม

ของสมเด็จพระราชปตุลาฯ ซึ่งทรงมีสวนในการกำเนิดตึกแมน 

   อักษร ม. หมายถึง “ แมน ” นามของหมอมในสมเด็จพระราชปตุลาฯ ไดอุทิศกุศลแก

หมอมแมน 

   ชอดอกรำเพย หมายถึง “ พระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ” (พระนางเจา

รำเพยภมุราภิรมย) สมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

   รวงขาว หมายถึง โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ไดมาตั้งอยูบนผืนที่นาของนางเนียน ชื ่นชม  

ผูบริจาคที่ดินใหแกโรงเรียน 

   สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว สเีหลือง 

   สีเขียว หมายถึง สีของใบดอกรำเพย เปนสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม 

   สีเหลือง หมายถึง สีของดอกรำเพย 

   ตนไมประจำโรงเรียน คือ ตนรำเพย 
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   วิสัยทัศน  

   โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศ เปนสากล บนพื้นฐานความเปนไทย 

ภายในป 2566 

   พันธกิจ   

   1)  สงเสริม  และพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศตามความถนัดเต็มตามศักยภาพของผูเรียน 

   2)  พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา และจัดการเรียน การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   3)  สงเสริมใหผูเรียนเปนผูประพฤติดี มีความรู ทักษะ กระบวนการ และสมรรถนะ

สำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา  

   4)  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค และรักษ

ความเปนไทย 

   5)  สงเสริมครูใหมีการผลิต และใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล  

   6)  สงเสริมครู และบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

   7)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  และจัดการศกึษาดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

   8)  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพมีความหลากหลาย และตอบสนอง

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

   เปาประสงค 

   1)  ผูเรียนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

   2)  ผูเรียนมีความรู ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   3)  ผูเรียนมีความรับผิดชอบ  มีวินัย มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค 

   4)  ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการจัด 

การเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   5)  ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

   6)  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจและ 

การมีสวนรวม  

   7)  สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน 

   กลยุทธ 

   กลยุทธที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญเทียบเคียง

มาตรฐานสากล  
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   กลยุทธที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงคและคานิยมของโรงเรียน 

   กลยุทธท่ี 3  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 

   กลยุทธท่ี 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

   กลยุทธที่ 5  พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวย

การกระจายอำนาจ และการมีสวนรวม 

   กลยุทธที่ 6  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญตอการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 

  6.2 ประวัติผูบริหารโรงเรียนเปนของกรมสามัญศึกษามีผูบริหาร ดังตอไปนี ้

   พ.ศ. 2522  – พ.ศ. 2533  นางสาวผองศรี   บัวประชุม     ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535  นายอำนวย     ทั่วทิพย   ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536 นายบุญเลิศ    อุดมพันธ  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540 นายเกรียงศกัดิ ์  กำเนิดเหมาะ  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 นายประทุม     นวลเขียว  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 นายมโน        อภินิเวศ   ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2542 นางอองจิต    เมธยะประภาส  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543 นายนิพนธ     นุตพงษ   ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 นายวิศัลย      โกมุทพงศ  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 นายโกศล      พละกลาง  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552 นายคณิสร     เย็นใจ   ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557   นายธงชัย      นิยโมสถ   ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559   นายมงคล      ชูวงษวัฒนะ  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561   นายประสงค   สุบรรณพงษ  ผูอำนวยการ 

   พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน  นายพิทักษ    เอ็นด ู    ผูอำนวยการ 
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  6.3 ขอมูลนักเรียน 

ตาราง 2–4  จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำแนกตามเพศและระดับชั้น ปการศึกษา  

                  2562 
  

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

   มัธยมศึกษาตอนตน 817 876 1,693 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย 610 892 1,502 

รวม 1,427 1,768 3,195 
 

  6.4 ขอมูลบุคลากร 

 ตาราง 2–5 จำนวนครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา จำแนกตามกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู

งาน/เพศ และระดับวุฒิการศกึษาสูงสุด ปการศกึษา 2562 
 

กลุมบริหาร/ กลุมสาระ 

การเรียนรู/งาน 

เพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด 
รวม 

ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี 

กลุมบริหาร 2 – 2 – 2 

ภาษาไทย – 17 6 11 17 

คณิตศาสตร 7 14 6 15 21 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 23 22 10 32 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 12 5 12 17 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8 4 5 7 12 

ศิลปะ 5 5 5 5 10 

การงานอาชีพ 4 14 3 15 18 

ภาษาตางประเทศ 5 20 11 14 25 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 7 3 5 8 

รวม 46 116 68 94 162 
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 6.5 แผนภาพการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ  2–21 แผนภาพการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารท่ัวไป 

1. กลุมงานจัดการเรียนการสอน 

  1) งานพัฒนาหลักสูตร 

      สถานศึกษา 

  2) งานกลุมสาระการเรียนรู 

      และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  3) งานนิเทศการเรียนการสอน 

  4) งานพัฒนาสื่อและ   

      เทคโนโลย ี

  5) งานวิจัยในช้ันเรียน 

  6) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  7) งานประกันคุณภาพ 

      การศึกษา 

2. กลุมงานสนับสนุนการจัด 

   การเรียนการสอน 

   1) งานทะเบียนนักเรียน 

   2) งานวัดและประเมินผล 

   3) งานสงเสริมและพัฒนา 

แหลงเรียนรู 

   4) งานแนะแนวและการให 

       คำปรึกษา  

   5) งานสำนักงานวิชาการ 

   6) งานบริการทางวิชาการ 

   7) งานโสตทัศนศึกษา 

1. กลุมงานนโยบายและ 

แผน 

   1) งานกำหนดนโยบาย 

   2) งานแผนงาน 

   3) งานสารสนเทศ 

   4) งานตรวจสอบติดตาม  

      และรายงานการใช    

      งบประมาณ 

2. กลุมงานการเงินและ

สินทรัพย 

   1) งานการเงิน 

   2) งานบัญช ี

   3) งานพัสด ุ

   4) งานระดมทรัพยากร 

      และกองทุน 

1. กลุมงานบุคลากร 

  1) งานการวางแผนและ    

อัตรากำลัง 

  2) งานสรรหา บรรจุ และ 

      แตงตั้ง 

  3) งานวินัยและ 

      จรรยาบรรณ 

  4) งานทะเบียนประวัติ 

  5) งานประเมินผล   

      การปฏิบัติงาน 

  6) งานรักษา  

      ความปลอดภัย 

2. กลุมงานสงเสริมและพัฒนา 

   1) งานวิทยฐานะ 

   2) งานสงเสริม ยกยอง  

       และเชิดชูเกียรติ 

   3) งานพัฒนาบุคลากร 

   4) งานสวัสดิการ 

 

 

1. กลุมงานกิจการนักเรียน 

  1) งานรับนักเรียน 

  2) งานกิจการนักเรียน 

  3) งานระดับชั้นและ   

     ปกครองนักเรียน 

  4) งานระบบดูแล 

      ชวยเหลือนักเรียน 

  5) งานสารวัตรนักเรียน 

2. กลุมงานบริการ 

  1) งานอาคารสถานที ่

      และสิ่งแวดลอม 

  2) งานประชาสัมพันธ 

  3) งานธุรการและ            

       สารบรรณ 

  4) งานสัมพันธชุมชน 

  5) งานควบคุมภายใน 

  6) งานยานพาหนะ 

  7) งานอนามัย 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

สมาคม / ชมรม / มูลนิธ ิ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
ฝายบริหาร 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  7.1 งานวิจัยในประเทศ 

   ไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมินโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดีของโรงเรียน 

ดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการประเมิน พบวา 

   1)  ผลการประเมินโครงการคุณธรรมนำความรูสู ความดีของโรงเรียนดอนคาวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใชรูปแบบจำลองซิปป (CIPP Model) ทั้ง 4 ดาน   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานสภาพแวดลอม   

มีวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการวางแผนที่จะพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยระบุคุณลักษณะที่ตองการ 

ใหนักเร ียนไดร ับการพัฒนาชัดเจน และกำหนดแผนการดำเนินโครงการสอดคลองกับสภาพปญหา 

ของโรงเรียน ดานปจจัยนำเขา พบวา บุคลากรมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงาน สถานที่

มีความเหมาะสม ตลอดจนหนวยงานภายนอกและชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี ดานกระบวนการ  

พบวา ในข้ันเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงผลการดำเนินงาน มีการวางแผน 

การดำเนินโครงการอยางเปนระบบ ดานผลผลิต พบวาทุกกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำความรู 

สูความดี สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไป

ในทางที่ดีขึ ้น นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

   2)  การประเมินผลสำเร็จของโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดีของโรงเรียนดอนคาวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียน ไดแก มีหลักธรรม และคานิยมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและ 

ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และครอบครัว โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรม 

หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครู นักเรียน 

และผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตอโครงการคุณธรรมนำความรูสูความดี เพราะสงเสริมพัฒนาการ 

ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรู ความเขาใจ 

และนำประสบการณที่ไดรับจากโครงการไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได 

   วิชิต จับแกว (2558) ไดดำเนินการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

ผลการวิจัย พบวา 

   1)  ดานสภาพแวดลอม พบวา มีความสอดคลองของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษา

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน

วิถีพุทธ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
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   2)  ดานปจจัย พบวา ในการดำเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวม

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ทุกดานเรียงตามลำดับ คาเฉลี่ย คือ ความพรอมของบุคลากรในการดำเนินงาน ลักษณะของโครงการ

งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ และสื่อเอกสาร วัสดุ อุปกรณ 

   3)  ดานกระบวนการ พบวา การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

   4)   ดานผลผลิต พบวา ผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ ดานการพัฒนาคุณธรรม ในเรื่องความเมตตา ความซื่อสัตย และความมีวินัยในตนเอง 

ของนักเรียนมีคาเฉลี ่ยของระดับการปฏิบัติ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20 ดานการพัฒนาจริยธรรม  

ในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนตามคำสอน 

ในศาสนาและการปฏิบัติตนตามระเบียบของครอบครัวของนักเรียน มีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ 

4.79 คิดเปนรอยละ 95.80 และดานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ในเรื่อง การรักษา

ความสะอาดรางกาย บานเรือนและชุมชน การมีจิตสำนึกรวมอนุรักษสิ ่งแวดลอม การมีวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย การเปนผูประหยัดอดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมหรือ

หลักธรรมของศาสนาที่เด็กและเยาวชนนับถือ การเปนผูมีมารยาทแบบไทย การมีวินัยจราจร การเปนคน

ตรงตอเวลา การปฏิบัติตนในการเขาแถวเรียงลำดับกอน–หลังในการรับบริการตาง ๆ การปฏิบัติ 

ตามกฎระเบียบ และขอบังคับของโรงเรียน และกลุมโดยเครงครัด และการไมพัวพันยาเสพติด มีคาเฉลี่ย

ของระดับการปฏิบัต ิ 4.85  คดิเปนรอยละ  97.00 

   5)  การประเมินผลสำเร็จของโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบวา 

     (1)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 มีประเด็นสรุปได ดังนี ้

          – การสงเสริมคุณธรรม ดานความเมตตา พบวา นักเรียนอยูรวมกับผูอื ่นได

อยางมีความสุข รูจักตนเอง เปนคนดี ดานความซื่อสัตย นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหนาที่ 

ที่ไดรับมอบหมายจนสำเร็จ ไมมีการลักขโมย ไมพูดเท็จ แตงกายถูกตองตามระเบียบ 

       – การสงเสริมจริยธรรม พบวา นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบสถานศึกษา ปฏิบัติ

ตนตามระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนตามคำสอนในศาสนา และครอบครัว 
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       – การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค พบวานักเรียนมีการรักษาความสะอาด

รางกายบานเรือนและชุมชน มีจิตสำนึกรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม มีวิถีประชาธิปไตย เปนผูประหยัด 

อดออมและนิยมไทย ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม และหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 

เปนผูมีมารยาทแบบไทย มีวินัยจราจร เปนคนตรงตอเวลา ปฏิบัติตนในการเขาแถวเรียงลำดับกอน–หลัง  

ในการรับบริการตาง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน และกลุมโดยเครงครัด ไมพัวพันยา

เสพติด โดยภาพรวมนักเรียนมีการปฏิบัติมากที่สุด 

     (2) การแกไขปญหาคณุธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 

พบวา โรงเรียนสามารถแกไขปญหานักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เกเร หนีเรียนโดยจัดกิจกรรม

โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพุทธบุตร พุทธธรรม ผลของการจัดกิจกรรมทำใหนักเรียนได

ตระหนักถงึความสำคัญของการเรียน และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีข้ึน 

     (3) การสงเสริมใหครูนำหลักธรรมมาใชในการดำรงชีวิต พบวา ครูนำหลักธรรม 

อิทธิบาท 4  มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นำหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใชเปนหลักธรรม 

ในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชพี 

   ศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื ่อง การทำวิจัย 

ในชั้นเรียน ผลการประเมินสรุปไดวา 

   1) ดานสภาวะแวดลอม (Context) ผลการประเมินในภาพรวม พบวา ชื่อโครงการกับ

หัวขอตาง ๆ ในโครงการ และจุดประสงคของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

แกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (5) และมาตรา 30 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียน มาตรฐาน

ดานครู มาตรฐานที่ 22 และวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนมีความสอดคลองกันในระดับ

คุณภาพมากที่สุด 

   2) ดานปจจัยเบื้องตน (Input) ผลการประเมินในภาพรวม พบวา ความเหมาะสมและ 

ความเปนไปไดของกิจกรรมที ่จัด และความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ สื่อ  

เอกสารคนควา บุคลากร สถานที่ และเวลาอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด ตามความเห็นของผูบริหาร

โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารงานฝายบริหารวิชาการ ตามลำดับ 

   3) ดานกระบวนการดำเนินงาน (Process)  ผลการประเมินในภาพรวมแตละปการศึกษา 

ซึ่งเปนการประเมินระหวางดำเนินโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั ้นตอน คือ การวางแผน  

ดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง/พัฒนางาน 

ทั ้งผู บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารงานฝายบริหารวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวา 

มีความเหมาะสมในระดับคุณภาพมากที่สุด สวนครูมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับคุณภาพมาก
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เหมือนกันทั้งปการศึกษา 2548 และปการศึกษา 2549 แตคาเฉลี่ยของความคิดเห็นในปการศึกษา 

2549 มีคามากกวาปการศึกษา 2548 

   4) ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product) 

       (1) ดานผลงานและคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา จำนวนครูที่ทำงาน

วิจัยในชั้นเรียน และจำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ

ระดับดี มีจำนวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาประเภทงานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทำในปการศึกษา 2548 

และ 2549 พบวา การพัฒนาและหรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรูและดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวน

เพ่ิมขึ้น 

    (2) ดานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในโครงการ ผลการประเมินในภาพรวม 

แตละปการศึกษา ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมาก สวนคณะกรรมการบริหาร

ฝายบริหารวิชาการมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมากที่สุดเหมือนกันทั้งปการศึกษา 2548 และ 

2549 แตคาเฉลี่ยของความคิดเห็นในปการศึกษา 2549 มีคามากกวาปการศึกษา 2548 

    สายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู

แบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  มีวัตถุประสงค  

เพื่อ 1) ประเมินดานสภาพแวดลอม 2) ประเมินดานปจจัยนำเขา 3) ประเมินดานกระบวนการและ  

4) ประเมินดานผลผลิต โดยใชหลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model กลุ มตัวอยางที่ใชใน 

การประเมินครั้งนี้คือ ผูบริหารและครูผูสอน จำนวน 92 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 320 คน ของโรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 14 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที ่ใชในการประเมิน ประกอบดวย แบบสอบถาม

ประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ ทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได ดังนี ้ผลการประเมิน  

    1)  ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โครงการมีความจำเปนตอการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เปาหมายของโครงการกอใหเกิดประโยชนตอครูและนักเรียน 

และโครงการมีความจำเปนตอการสงเสริมและพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    2)  ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ 

สถานที่ดำเนินการ ความเพียงพอและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ รวมถึงการสนับสนุนจากผูบริหาร

และการมีสวนรวมจากทุกฝายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน มีความเหมาะสมโดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับ 

การดำเนินงาน รองลงมาคือ การแตงตั ้งคณะผูดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และผูบริหารให

ความสำคัญและสนับสนุนโครงการเปนอยางด ี 
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    3)  ผลการประเมินดานกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมและความพรอมของ

การดำเนินงานตามกิจกรรม ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินโครงการ การนิเทศติดตาม

ประเมนิผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ผลการประเมินมีความเหมาะสมโดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการไว

อยางชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนควบคุมดูแลและนิเทศงานโครงการ และไดรับความรวมมือจากบุคลากร

ในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 

    4)  ผลการประเมินดานผลผลิต เกี่ยวกับความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู

แบบโครงงาน ความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน และความคิดเห็นของนักเรียนที ่มีตอ  

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน แยกเปนรายดาน คือ          

      (1) ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู แบบโครงงาน แยกตามความคิดเห็น 

ของผูบริหารและครูผูสอนกับความคิดเห็นของนักเรียน ดังนี ้               

        – ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แนะนำนักเรียนใหรูจักหลักวิธีการในการทำโครงงาน ใหกำลังใจ ชวยแกปญหา 

ตาง ๆ เมื ่อจำเปน และใหโอกาสนักเรียนไดแสดงผลงาน แตถาพิจารณาความสามารถของครู 

ในการจัดการเรียนรูแยกตามขั้นตอนการสอนโครงงาน ผลการประเมินพบวา มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากทุกขั้น โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขั้นปฏิบัติโครงงาน ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นเสนอหัวขอ

โครงงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน และขั้นเขียนรายงาน ตามลำดับ 

        – ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็น

ของนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ แนะนำนักเรียนใหรูจักหลักวิธีการในการทำโครงงาน ใหโอกาสนักเรียนไดแสดงผลงาน และให

คำปรึกษาแกนักเรียนในการวางแผนทำโครงงาน ตามลำดับ แตถาพิจารณาความสามารถของครูใน

การจัดการเรียนรูแยกตามขั้นตอนการสอนโครงงาน ผลการประเมิน พบวา คาเฉลี่ยมีความเหมาะสม

อยูในระดับมากทุกขั้น มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นเสนอหัวขอโครงงาน ขั้นปฏิบัติ

โครงงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน และขั้นเขียนรายงาน ตามลำดับ          

      (2) ความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครูผู สอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นำเสนอผลงานในรูปโปสเตอร วางแผนรวมกันในการทำโครงงาน และนำเสนอใน

รูปแบบการแสดงผลงาน แตถาพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงานแยกตามข้ันตอน

การทำโครงงาน ผลการประเมิน พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
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ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน ขั้นเสนอหัวขอโครงงาน ขั้นเขียนรายงาน และขั้นปฏิบัติ

โครงงาน ตามลำดับ          

     (3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนไดรูจักฝกการทำงานเปน

กลุม แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน นักเรียนไดออกไปเรียนรูนอกหองเรียนและใช

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย และนักเรียนภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ตามลำดับ 

 อารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัด 

การเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีวัตถุประสงค 4 ประการ 1) เพ่ือประเมินสภาวะ

แวดลอมโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) เพื่อประเมินปจจัยเบื้องตนโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการ เรียนรูที ่มุ งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู 

ที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพครู 

ดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุมเปาหมาย คือ ครู จำนวน 19 คน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ในการตอบแบบประเมิน

ดานสภาวะ แวดลอม ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการและดานผลผลิตของโครงการ และนักเรียน 

จำนวนรวมทั้งสิ้น 174 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการตอบแบบประเมิน ดานผลผลิตของ

โครงการ และกลุมผูใหขอมูล คือ ครู จำนวน 19 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

13 คน รวมทั ้งสิ ้น 32 คน ในการใหขอมูลจากการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

ดานสภาวะแวดลอมของโครงการระยะเวลาในการประเมินโครงการในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจำนวน 2 ชุด คือ  

1) แบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที ่ใช 

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปขอมูล

ออกเปน 4 ดานดังตอไปนี้  

1)  ดานสภาวะแวดลอม พบวา โครงการตรงกับความตองการของครู นักเรียน และ

ผูที ่เกี่ยวของ และโครงการสงผลใหเกิดศักยภาพครูและคุณภาพนักเรียนนั้น อยูในระดับมากที่สุด 

หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมีความชัดเจนและสอดคลองกัน การกำหนดเปาหมาย 

มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได รวมไปถึงการกำหนดวิธีดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสม 

และปฏิบัติจริงได อยูในระดับมาก แตประเด็นที ่มีคาเฉลี ่ยต่ำสุดในดานนี้ คือ การประสานงานระหวาง 

บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผูปกครองทำใหเกิดความรวมมือ การดำเนินโครงการ  

2) ดานปจจัยเบื้องตน พบวา ครูและนักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู

และการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด แหลงเรียนรู อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู  
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มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาอยางเปนระบบ วัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนรูมีความหลากหลาย 

เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีจำนวนบุคลากรดำเนินโครงการอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดอาหาร

กลางวันบริการนักเรียนตามหลักโภชนาการ รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอยางเหมาะสม 

คุมคาและเพียงพอ ผูปกครองรวมมือและสนับสนุนนักเรียนใหไดรับการเรียนรูและการพัฒนา อยูใน 

ระดับมาก แตประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานนี้ คือ มีเครือขาย วิชาชีพที่สนับสนุนในการพัฒนา  

3) ดานกระบวนการ พบวา การที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม การปฏิบัติงาน

ตามโครงการดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ครู ดานกระบวนการ PLC ดานการจัดการเรียนรูที่มุ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการอบรมพัฒนา

ศักยภาพครู ดานการสรางนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการทำวิจัย

ในชั้นเรียน ดานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด การวางแผนดำเนินโครงการ

เปนขั้นตอนอยางเปนระบบ การนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนด

ทุกระยะ การประเมินผลการดำเนินโครงการ อยูในระดับมาก แตประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในดานนี้ 

คือ การวิเคราะหและนำผลการประเมินมาพัฒนางานอยางตอเนื่อง  

4)  ดานผลผลิต พบวา ดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู  ครูมีความสามารถ 

ในการวิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของ

นักเรียน มีการเตรียมการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอน จัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงของนักเรียน มีทักษะในการสื่อสาร

และสรางความเขาใจในเนื ้อหาและหนวยการเรียนรู ที ่ดีใหกับนักเรียน จัดการเรียนรู โดยใชสื่อ 

นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมและทั่วถึงกับนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการ

ในชั ้นเรียนเชิงบวก โดยมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูเปนกันเอง และอบอุ น มีการนำผลการ

ประเมินมาพัฒนา/แกไขปญหาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน พบวา นักเรียนมีทักษะการอานเขียนภาษาไทย

ตามวัยและระดับชั ้นของนักเรียนสูงขึ ้น มีทักษะการคิด คำนวณพื้นฐานสูงขึ ้น มีทักษะการคิด

สรางสรรคที่จำเปนตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ 

ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น รวมถึงดานพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา นักเรียนมีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีสวนรวมและไดใชสื่อการเรียนรู อยางทั่วถึง แตนักเรียนยังขาดทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

สุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเช ิงรุก 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 36 โดยใช CIPPI Model กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน ปการศกึษา 2561 รวมจำนวน 821 คน เครื่องมือที่ใชใน

การประเมินโครงการ คือ แบบประเมินคา 5 ระดับ สถิติที ่ใชคือ คาเฉลี ่ยและคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน 

ที่กำหนดไวโดย 1) ดานบริบท พบวา วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีดำเนินงาน และการวัดประเมินผล

ของโครงการมีความชัดเจน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู 

ในศตวรรษที่ 21 และสรางความพรอมดานการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหแกครู 2) ดานปจจัยนำเขา 

พบวาคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการมีจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอตอการดำเนินโครงการ 

3) ดานกระบวนการ มีการดำเนินกิจกรรมการนำการจัดการเรียนรูเชิงรุกสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน

อยูในระดับมากที่สุด 4) ดานผลผลิต พบวา จากการดำเนินโครงการทำใหครูมีความรูความเขาใจดาน

การจัดการเรียนรูเชิงรุก อยูในระดับ มากที่สุด มีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก อยูใน

ระดับมาก และมีแผนการจัดการเรียนรูที ่เนนการจัดการเรียนรูเชิงรุก ปการศึกษา 2561 ทั้งหมด

จำนวน 124 เรื่อง และ 5) ดานผลกระทบ พบวา ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 

เชิงรุกและสื่อการสอน ทำใหนักเรียนมีทักษะใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบสรางสรรคผลงาน

เผยแพรและนำเสนอสูสาธารณชนในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ และมีความพึงพอใจ

ตอโครงการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

  7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

   Sebatane (1994) ไดทำการศึกษาวิธีการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการเก็บ

ขอมูลตาง ๆ จากประสบการณของครู ไมวาจะเปนขอคนพบความประทับใจ ปญหาที่พบและแนวทาง 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เกิดในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเลาถึงการจัดทำวารสารครูนักวจิัย 

(Teacher–Researcher) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมผลงานวิจัยของครู บันทึกประจำวันเกี่ยวกับกิจกรรม

ในชั้นเรียนของครู ประเด็นที่มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารมีมากมาย เชน การสอนในวิชาตาง ๆ 

ลักษณะหัวขอเฉพาะในวิชาตาง ๆ วิธีการสอน ปญหาเก่ียวกับขนาดชั้นเรียน ปญหาการสอนของนักเรียน  

ปญหาดานภาษา ปญหาดานบุคลิกภาพของนักเรียน การอานและการเขียน ปญหาวินัย การบริหาร

จัดการในชั้นเรียน การบริหารจัดการเรื่องเวลา การวัดและประเมินผล แรงจูงใจ ทัศนคติของนักเรียน การทำ

แผนการสอน การสรางบรรยากาศการสอน สื่อการเรียนการสอน การสังเกตการสอน เปนตน วารสาร  

และคูมือตาง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะสงไปยังหนวยงานตาง ๆ ใหใชในการศึกษา และใชในการพัฒนาหลักสูตร 

และผลิตครู 

   Brew (1995) ไดทำการศึกษาขั้นตอนทั้งสี่ในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น ตอนแรกการวางแผนนั้นเปนขั้นตอนที่ผู วิจัยตองพัฒนาหรือปรับปรุงอะไร โดยอาจมีขั้นตอน 

ยอย ๆ เชน การกำหนดปญหาและความตองการ การศึกษาขอมูลเบื้องตน การกำหนดวัตถุประสงค  
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เมื่อจบขั้นตอนแรกนี้แลวผูวิจัยจะไดแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได ขั้นตอนที่สองเปนขั้นตอน

ของการนำแผนไปปฏิบัติจริงในสถานการณจริง และสถานที่จริง เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

มีจุดมุงหมายสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานหรือพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ไมใชเพื่อการคนพบหรือสรางองคความรูใหม เชน วิจัยทางการศึกษาทั่วไป ดังนั้นในขั้นตอนที่สองนี้ 

วิจัยมักจะเปนผูปฏิบัติงานจริงในงานนั้นเองดวย เปนผูนำแผนไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่สามเปนขั้นตอนที่

ผูวิจัยทำการสังเกตหรือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

เครื่องมือและวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล เชน การสังเกตสอบถาม สัมภาษณ โดยใช 

แบบตรวจสอบรายการ แบบสำรวจ การศึกษาเอกสารและผลงาน เปนตน ขั้นตอนที่สี ่ซึ ่งเปนขั้นตอน

สุดทายของวงจรแรกในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนำผลการสังเกตที่รวบรวม

ไดมาพิจารณา และวิเคราะหเพ่ือทำความเขาใจและสรุปผลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเปนขอมูลสำหรับการ

พัฒนา และปรับปรุงแผนปฏิบัติในวงจรการวิจัยตอไป 

   Atweh et al. (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจในการอาศัยบุคคลภายนอก (Outsiders)  

มาชวยในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการชวยเหลือ 3 แบบ รูปแบบแรกเปนการวิจัย

ปฏิบัติการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) บุคคลภายนอกเลนบทของผูทำการวิจัยโดยไมได 

มีฐานจากผูปฏิบัติ วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยมาจากความคิดของนักวิจัยภายนอก ดังนั้นขอคนพบ 

ที่อาจใชไมไดกับการปฏิบัติจริง สำหรับแบบที่สองนั้น เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีที่ปรึกษา ดานกระบวนการ 

(Process Consultancy Role) ซึ่งเรียกวาเปนการวิจัยปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติได (Practical 

Action Research) และรูปแบบที่สามซึ่งตางออกไป เรียกวา เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipator 

Action Research) การทำงานของครูนักวิจัยจะทำกันในกลุมของผูปฏิบัติในหองเรียน มีการคดิคนหา 

แนวทางการแกไขปญหา การเก็บขอมูล การสรุปผล การอภิปรายผลในกลุมผูเกี่ยวของ กระบวนการ

ตัดสินใจเปนอิสระจากบุคคลภายนอก แตถึงแมจะมีบุคคลภายนอกรวมดวย ทุกคนไมวาจะเปนครู  

หรือนักวิชาการตางมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน จะไมมีผูแสดงบทบาทเปนที่ปรึกษา 

การวิจัยเหมือนแบบที่สอง การพัฒนา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เริ ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน 

โดยถูกครอบความคิดจากนักวิชาการภายนอก (Cooption) มาเปนการทำงานรวมกัน (Cooperation)   

และก็เปลี่ยนเปนการทำงานแบบรวมมือกัน (Collaboration) ถาสามารถทำไดตามแบบหลังก็นับวา

วิชาชีพครูไดรับการพัฒนาไปกาวไกลมาก 

   Goodnough (2001) ไดทำการศึกษาการพัฒนาครูดวยการวิจัยปฏิบัติการผานกรณีศึกษา 

ที่เปนครูระดับประถมศึกษา ที่มีชื่อวา Ingrid ซึ่งเปนหนึ่งในคณะวิจัยปฏิบัติการในโครงการวิจัยที่ผูวิจัย 

ศึกษาอยูที ่มีเปาหมายในการสำรวจทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences Theory) ที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร และศึกษากระบวนการของการวิจัยปฏิบัติการในกรอบของการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

คณะนักวิจัยปฏิบัติการ ประกอบดวย ครู จำนวน 4 คน และผูว ิจัยซึ่งเปนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 



 
 
 

 
96 

 

ที่ทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกอีก 1 คน  วิธีการในการเรียบเรียงขอมูลการประชุม 12 ครั้ง การสัมภาษณ

ครูที่เขารวมในโครงการวิจัยกอนและหลังการศึกษา เปนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ หลังจาก 

การประชุมและการตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนระหวางและหลังการสอนในแตละวัน นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชการสังเกต

แบบมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมแตละโรงเรียนของครูที่เขารวมประมาณ  4–6 ครั้ง  ครูที่เขารวมในโครงการวิจัย

ทั้งหมดรวมทั้งผูวิจัยจะตองบันทึกความคิด และการสะทอนผลการปฏิบัติลงในสมุดบันทึกของตนเอง  

และยอมใหสมาชิกมีการตรวจสอบแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดทั้งการศึกษา ซึ่งนำมาเปนขอมูลสวนหนึ่ง 

ในการแปลความหมายขอมูลของผูวิจัย โดยในโครงการวิจัยปฏิบัติการกำหนดทิศทางปฏิบัติงานและ

มุงเนนไปที่การพัฒนาตนเองและการพัฒนาอาชีพผานทางการปฏิบัติงานของตนเองและการรวมมือจากกลุม   

และไดนำเอาวงจรการวิจัยปฏิบัติ กรอบในการปฏิบัติงานที่เต็มไปดวยการวางแผน การคนหาความจริง  

การลงมือปฏิบัติ และการวิเคราะหที่รวมไปถึงการกำกับติดตาม และประเมินประสิทธิภาพครบวงจรแรก 

ที่จะนำไปสูการวางแผนในวงจรตอไป ขณะที่การสะทอนผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

ผลการวิจัยจากกรณีศึกษา พบวา การพัฒนาครูดวยการวิจัยปฏิบัติการมีขอจำกัดอยูที่การที่ครูขาดทักษะ

หรือความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัย และการขาดแคลนในเรื่องของเวลา แตการวิจัยปฏิบัติการก็มีจุดแข็ง 

อยูที่การชวยเปนกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับครูในการสำรวจและใชองคความรูท่ีหาไดมาผลิตและ

สรางสรรคองคความรูทางการศึกษา เปนโอกาสสำหรับครูในการแบงปนองคความรูที่ไดจากการวิจัย

และสิ ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำใหการปฏิบัติงานในชั ้นเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ข้ึน  

นอกจากนี้ยัง พบวา การพัฒนาวิชาชีพเกิดจากความรวมมือและการสนับสนุนจากคณะนักวิจัยปฏิบัติการ  

ซึ่งแสดงใหเห็นหลักฐานที่สนับสนุนคุณคาของการวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาคร ู

   Gilbert and Smith (2003) ไดทำการศึกษาผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูใหเปน

นักวิจัย โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวย ครูท่ีปรึกษา 9 คน ผูบริหาร 2 คน และครูที่เขารวม

ในโครงการ 1–3 ป 15 คน รวบรวมขอมูลผานทางวารสารอิเล็กทรอนิกสของคร ูการบันทึกเทป และ

การสัมภาษณที่ปรึกษาและผูบริหาร รายงานการจัดทำวิจัยของครูและการนำเสนอผลงานการวิจัยของครู  

โดยเนนการเก็บและบันทึกขอมูลภาคสนามของการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและการประชุมเกี่ยวกับการวิจัย 

ในชั้นเรียน วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการเชิงคุณภาพประกอบดวย การเปรียบเทียบขอมูล การจัดระบบขอมูล 

จากสิ่งประดิษฐ การเขียนงาน การสังเกต การสัมภาษณและการบันทึกขอมูลภาคสนาม ซึ่งผลการวิจัย พบวา  

ครูมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางครูและผูเรียน และเปลี่ยนความคิด 

ในการวิจัย การวิจัยในการปฏิบัติของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นครั้งนี้ จากการวิจัยยังพบ

อุปสรรคของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู คือ 1) ครูไมมีองคความรูและทักษะในการทำวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน ครูกลัวท่ีจะทำวิจัย โดยคิดวาการวิจัยแบบดั้งเดิมที่เปนทางการและกลัวการประชุมกับขอมูลและ

วิธีการทางสถิติ อีกทั้งภาระงานที่มีมาก 2) ครูไมมีเวลาในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยครูเขาใจวา 

การทำวิจัยปฏิบัติการในชั ้นเรียนไมสามารถเขากันไดกับการสอนทั่วไป โดยเฉพาะในระยะสุดทาย 
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กับการวิเคราะหขอมูล การเตรียมการนำเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย 3) การวิจัยเปนกระบวนการ

ที่เปนระบบ ครูสวนใหญอยากที่จะรักษาระเบียบวินัยในการทำวิจัยอยางเปนระบบ 4) ผลการปฏิบัติที่เปน

วงจรครูใหมสวนใหญแทบจะไมเขาใจวาการวิจัยปฏิบัติการเปนวงจรที่ตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด 5) การแบงปน

ขอมูล เนื่องจากผลจากการวิจัยมักถูกมองขาม ไมเห็นความสำคัญและไมนำมาสูการเกิดประกายความคิด 

ที่จะนำไปใช และ 6) การเกิดสิ่งที่ไมคาดคิดขึ้น ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือจากแผนที่ไดกำหนดไว  

สามารถสงผลทางลบตอการอุทิศตนตอการวิจัยปฏิบัติการของครูวิจัย 

   Ponte, Ax, Beijaard and Wubbels (2004) ไดทำการศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาองคความรู 

ในวิชาชีพของครูดวยการวิจัยปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงคที่จะสำรวจ และ 

บรรยายกรณีศึกษาในการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของครูดวยการวิจัยปฏิบัติ การอำนวยความสะดวก 

ในการพัฒนาองคความรูของครู ตามกรอบทฤษฎีในการวิจัยที่ไดเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีในการวิจัยที่ได

เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีการวิจัยปฏิบัติการแบบดั้งเดิมของนักวิชาการชาวอังกฤษ (Anglo–Saxon Action 

Research Tradition) และการนำไปประยุกตใชของชาวเยอรมันชื่อ “Allgemeine  Didaktik” เขาดวยกัน  

รวมทั้งมีการแยกแยะ องคความรูออกเปน 3 สาขา คือ คตินิยม (Ideological) เปนสาขาที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ คุณคา และวัตถุประสงคทางการศึกษา และปฏิบัตินิยม (Empirical) เปนสาขาที่เกี่ยวของ

กับการเชื ่อมโยงระหวางปรากฏการณที ่เปนจริงทางการศึกษา และเทคโนโลยี (Technological)  

เปนสาขาที่เกี่ยวของกับแบบแผน วิธีการ และยุทธวิธีทางการศึกษา งานวิจัยครั้งนี ้เปนสวนหนึ่ง 

ของโครงการวิจัยปฏิบัติการในการศึกษาครู (Action Research in Teacher Education : ARTE)  ที่ทำในประเทศ

อังกฤษ เนเธอรแลนด รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แตกรณีศึกษาที่เลือกใช คือ กลุมตัวอยางในประเทศ

เนเธอรแลนด เนื่องจากในแตละประเทศมีรูปแบบการวิจัยที่เหมือนกัน โดยกลุ มตัวอยางเปนครู 

จำนวน 28 คน แบงออกเปน 7 กลุม ใน 6 โรงเรียน ที่เขารวมในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีนักการศึกษาครู 

คอยอำนวยความสะดวกแกครูเปนเวลากวา 2 ป เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยสมุด

บันทึกขอมูลความกาวหนาของโครงการ การวิเคราะหแบบแยกสวน การสัมภาษณ และการศึกษา

เอกสาร วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Kwalitan ผลการวิจัยชี ้ใหเห็นวาในการทำวิจัยปฏิบัติการ 

ของครู ครูมักจะพัฒนาองคความรูในสาขาปฏิบัตินิยมเปนหลัก และแทบจะไมมีการพัฒนาองคความรู

ในสาขาประจักษนิยมและคตินิยมเลย ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การเอาใจใส

ของผูอำนวยความสะดวกจะสงเสริมใหครูมีการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 สาขามากขึ้น 

   Raubenheimer and Myka (2005) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการ 

มาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 

ผลของการวิจัยปฏิบัติการที ่นำไปสู การเปลี่ยนแปลงในชั ้นเรียน และการประเมินผลตอการเรียนรู 

ของนักเรียนในวิทยาลัยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำวงจรการวิจัยปฏิบัติการมาใชซึ่งประกอบดวย  

4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล โดยทำเปนชุดของปญหาวิจัย 
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ที่ตอเนื่อง แลวรายงานผลออกมาเปน 3 วงจร เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน 

ในวิชาปฏิบัติการสัตววิทยาของนักศึกษาชั ้นปที ่ 1 ผลการวิจัย พบวา การวิจัยปฏิบัติมีพลังอำนาจ 

ในการเปลี่ยนแปลงการสอนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผานการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการสอนตอการเรียนรูของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเปนเครื่องมือ 

ที่มีคุณคา ในการกำหนดปญหาวิจัย การออกแบบการทดลอง การสอนแบบใหมที่เหมาะสมและการประเมินผล

ของการทดลองนั้น การวิจัยปฏิบัติการเปนแบบแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  

ซึ่งจะทำใหครูมีความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นในการเรียนรูของนักเรียนและยุทธวิธีการสอนใหม ๆ ก็จะไดรับ

การทดลองและการวิจัยปฏิบัติการเปนแนวทางหนึ่งที่จะปรับปรุงการสอนใหบรรลุผลสำเร็จบนพื้นฐาน 

ของความกาวหนาในวิชาวิทยาศาสตรในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การรวมมือกัน

ระหวางผูรวมงานจากหลาย  ๆ ฝายจะชวยทำใหเกิดการบูรณาการระหวางสาขาวิชา เกิดการประยุกตศาสตร

การสอนและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาภายในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ และเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมไปถึง

ความเปนไปไดในการนำเสนอในที่ประชุมและการเขียนรายงานการวิจัย 

 Shatnawi et al. (2013) ไดทำการประเมินผลหลักสูตรภาษาอาหรับ Al–Azhar ที ่โรงเรียน

มัธยมศกึษาศาสนาในเมืองยะโฮร ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินแนวทางภาษาอาหรับ 

Al–Azhari ในโรงเรียนศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระดับ Sijil Tinggi Agama Malaysia 

(STAM) ในรัฐยะโฮร ประเทศมาเลเซีย การวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาโดยใชแบบจำลอง CIPP 

ตามทฤษฎีของ Stufflebeam ใชการวิเคราะหเนื้อหา แบบสอบถามและการสัมภาษณหลังจากยืนยัน 

ความถูกตองและความเชื่อถือได กลุมตัวอยาง ประกอบดวยผูเขารวม 324 คน ที่มาผูตอบแบบสอบถาม 

จากตัวอยางนี้ เปนนักเรียน 242 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาศาสนาระดับมัธยมศึกษาในรัฐยะโฮร ผูเขารวม 

52 คน เปนครูของหลักสูตรนี้ นักเรียน 25 คน มาจากการสำเร็จการศึกษาของ STAM และผูเขารวม 

5 คน เปนครแูละเจาหนาที่ที่ไดรับการสัมภาษณเปนการสวนตัว ในขณะเดียวกันเนื้อหาการวิเคราะห

ตัวอยางประกอบดวยวัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียสำหรับองคประกอบภาษา

อาหรับทั้งหมด หลักสูตร Al–Azhar ขอมูลทางสถิติวิเคราะหโดยใชซอฟตแวร SPSS ผลการประเมิน

ตามบริบท พบวา วัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ความตองการของนักเรียนและ

ประสบการณการศึกษาครั้งกอนมีคาเฉลี่ยปานกลาง ในขณะที่สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ย

ปานกลาง ผลการประเมินผลงานของมนุษย พบวา มีคาเฉลี่ยปานกลางสำหรับประสิทธิภาพของครู 

แมวาจะไมใชผู เชี ่ยวชาญในภาษาอาหรับทั ้งหมดก็ตาม ในขณะเดียวกัน ผลจากการปอนขอมูล 

ทางกายภาพ พบวา มีคาเฉลี่ยปานกลางในแตละอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน เครื่องมือ 

และเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชาและหนังสือเพิ่มเติมดานหลักสูตรปอนขอมูลมีคาเฉลี่ยปานกลาง

ตลอดจนวิธีการสอนและกิจกรรมการศึกษาที่อยูในสาขา กระบวนการปรากฏวามีการใชการแปลขึ ้นอยู กับ 

ภาษาแม และมีการพึ่งพาการทองจำในทุกสิ ่งในการสอน ขณะที่ผลการประเมินผลผลิตแสดงใหเห็น
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จุดออนที่สำคัญ งานวิจัยนี้ออกมาพรอมกับชุดคำแนะนำและขอเสนอแนะ และที่สำคัญที่สุดคือไมตอง 

พึ่งพาหนังสือของ Al–Azhar ขอแนะนำใหใชหนังสือที่เหมาะสมกับผูเรียนและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ 

ยังแนะนำใหเพิ่มกิจกรรมและแบบฝกหัดในหลักสูตร กำชับครูไมใหอาศัยเพียงบทสรุป สงไปอบรมและ 

ยกระดับหลักสูตร เพื่อตอบสนองความตองการและสรางสภาพแวดลอมอาหรับภายในและภายนอก

สถาบัน 

 Lorenzo (2016) ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการ การรูเทาทันคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดตารลัก ประเทศฟลิปปนส โดยประเมินจุดแข็ง  

จุดออน และประสิทธิผลของกิจกรรมใด ๆ การศึกษานี้ ประเมินโครงการ iSchools ที่ดำเนินการในโรงเรียน 

มัธยมสาธารณะของ Tarlac Province ประเทศฟลิปปนส โดยคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (CICT) โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐท่ีเลือก โดยใชแบบสอบถามแบบ

สำรวจรวบรวมขอมูลจากครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปนผูรับโครงการ สัมภาษณอาจารยใหญและ 

ผูประสานงาน ICT และการสังเกตชั้นเรียนในหองปฏิบัติการจริงดวย ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนที่ไดรับ

ผลประโยชนประสบปญหาในการดำเนินโครงการ ปญหาเหลานี้รวมถึงความลมเหลวของฮารดแวร 

ความยากในการใชแพ็คเกจซอฟตแวร การขาดการติดตามในการสรางความสามารถ ไมมีการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต การเขาถึงหองปฏิบัติการอยางจำกัด และการขาดการซอมแซม/บำรุงรักษาอุปกรณ 

ในหองปฏิบัติการ แมจะมีปญหาเหลานี้ แตโครงการก็ไดรับการประเมินโดยครูวา มีความนาพอใจ 

ในดานการบริหารโครงการ องคประกอบของโครงการ และระบบการนำสงโครงการ ซึ่งหมายความวา 

โครงการโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค ซึ ่งก็คือ การรวม ICT ในการศึกษาและ 

เพ่ือเชื่อมชองวางทางดิจิทัลระหวางครูในโรงเรียนมัธยมของรัฐ 

 Nor Hasnida Che Md Ghazali (2016) ไดทำการประเมินการรับรูของครูในการดำเนินการ

ประเมินตามโรงเรียน นำเสนอการประเมินตามทฤษฎีของ School–Based Assessment (SBA)  

ซึ่งเปนระบบการประเมินที่ดำเนินการโดยครูประจำวิชาในโรงเรียนเพื่อประเมินนักเรียนดานความรู

ความเขาใจ (สติปญญา) อารมณ (อารมณและจิตวิญญาณ) และดานจิต (กายภาพ) การดำเนินการ

ของ SBA นั้น สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรของโรงเรียนตามมาตรฐาน 

ในประเทศมาเลเซีย การสำรวจใชภายในกรอบทฤษฎีของแบบจำลองการประเมิน CIPP ผลสำรวจ 

ชี้วาครูทั้ง 376 คนคอนขางพอใจกับขอมูลที่ไดรับจากรัฐบาล ดานมิติกระบวนการของการประเมิน 

การดำเนินการเปนไปดวยดีแตยังสามารถเสริมสรางความเขมแข็งได และการดูมิติผลิตภัณฑของ 

การประเมินเมื่อมีการนำระบบไปใช ครูพอใจกับทัศนคติและความรูของนักเรียน แตไมคอยพอใจกับ

ระดับการจูงใจ โดยเฉพาะความสนใจในการอานของนักเร ียน การศึกษานี ้จึงใหการสนับสนุน

ประสิทธิภาพของการนำระบบ SBA ไปปฏิบัติและสำหรับแบบจำลองทางทฤษฎีที่เสนอ 
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 Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการประเมินโครงการโรงเรียนท่ีเปนมิตรกับนักเรียน 

ในโรงเรียนอิสลามโดยใชแบบจำลอง CIPP มีวัตถุประสงคเพื ่อประเมินขอบเขตของการดำเนินการ 

ตามโครงการ Child Friendly School การวิจัยประเมินผลนี้ใชแบบจำลองการประเมิน CIPP เปน

การวิจัยเชิงประเมินผลดวยวิธีการเชิงคุณภาพกับกรณีศึกษาประเภทหนึ่ง เทคนิคการเก็บรวบรวม

ขอมูลทำไดโดยการสัมภาษณ การสังเกต และวิธีจัดทำเอกสาร ในขณะที่ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลได

ดำเนินการใน 3  ขั ้นตอน คือ การลดขนาด การนำเสนอ และการตรวจสอบยืนยัน ผลการวิจัย พบวา  

1) ในการประเมินบริบท อาจกลาวไดวาโครงการสอดคลองกับความตองการของชุมชน และยังมีพื้นฐาน 

ทางกฎหมายในการดำเนินโครงการ 2) ในการประเมินดานปจจัยนำเขาสามารถพูดไดวาดีมาก เพราะการใช

งานโปรแกรมไดรับการจัดการอยางดี กลาวคือโดยการจัดตั้งทีมโรงเรียนที่เปนมิตรกับเด็ก และการมี

อยูของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนโปรแกรม 3) การประเมินกระบวนการดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับ

โปรแกรม แสดงใหเห็นวาโปรแกรมดำเนินไปดวยดี รวมทั้งกระบวนการเรียนรูที ่มีอยูเกือบทั้งหมด 

ตองมีองคประกอบที่เปนมิตรตอเด็กในหลักสูตร นอกเหนือจากนั้นยังมีความรวมมือกับผูมีสวนไดสวน

เสียทุกฝาย และ 4) ดานการประเมินผลจะเห็นไดจากรางวัลที่โรงเรียนไดรับทั้งในดานวิชาการและที่ไมใช

ดานวิชาการ รวมถึงรางวัลที่เกี ่ยวของกับโครงการ Child Friendly School ซึ่งไดรับรางวัลสูงสุด หรือ 

ภาคแสดงระดับชาติที่ดีที่สุดในฐานะโรงเรียนที่เปนมิตรกับเด็ก 

 Erdogan and Mede (2021) ไดทำการประเมินโปรแกรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 

โดยใชแบบจำลอง CIPP และการสำรวจความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู วัตถุประสงคของการศึกษา

ครั้งนี้คือ เพื่อประเมินหลักสูตรภาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในตุรกี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรูของนักเรียนและผูสอน สำหรับแบบจำลอง (CIPP) ไดรับการตรวจสอบ 

และตรวจสอบความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจของนักเรียนเพื่อการเรียนรู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ 

แบบจำลองการประเมิน CIPP ของ Stufflebeam ถูกใชเพื่อคนหาการรับรูของผูเขารวมทั้งสองกลุม

เกี่ยวกับโปรแกรมปจจุบัน ตลอดจนกลยุทธแรงจูงใจสำหรับแบบสอบถามการเรียนรู  (MSLQ) ที ่พัฒนาโดย 

Pintrich ใหกับนักเรียนเพื่อคนหาความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู ขอมูลเชิงปริมาณ ไดมาจาก

แบบสอบถามที่ใหกับนักเรียน 54 คน และอาจารย 33 คน และรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ 

แบบกึ่งโครงสรางกับนักเรียน 10 คน และอาจารย 5 คน ผลการวิจัย พบวา แมวาผูเขารวมจะพอใจ 

กับสื่อการสอน การประเมิน และวิธีการสอน แตก็จำเปนตองพัฒนาทักษะการพูดและการฟง นอกจากนี้

ในบรรดาความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจของนักเรียน ความเชื่อในการควบคุม คุณคาของงาน และการวางแนว 

เปาหมายที่แทจริงนั้น ถือวามีความสำคัญสำหรับนักเรียน สุดทายการรับรูของนักเรียนและผูสอนได

รายงานจุดแข็งและจุดออนบางอยางท่ีตองแกไขในโปรแกรม  
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 Hasanah, Permanasari, and Riandi (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลน 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบ

ซิปป (CIPP Model) ในชวงที่มีการระบาดใหญ ไมควรฝกแบบตัวตอตัวเพ่ือลดการแพรกระจายของการระบาด

ของ COVID -19 ดังนั ้น การพัฒนาวิชาชีพครูออนไลน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ ่งในการทดแทนการฝกอบรม 

แบบตัวตอตัว ในการดำเนินโปรแกรมการประเมินเปนองคประกอบสำคัญในการพิจารณาวาโปรแกรมไดรับ 

การดำเนินการอยางดีหรือไม การประเมินนี้มีความสำคัญในการพิจารณาผลกระทบของการฝกอบรม

ออนไลนนี ้ตอการปรับปรุงครูดานความรู ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมิน 

ใชแบบจำลอง CIPP (บริบท ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลิตภัณฑ) การวิจัยนี ้ดำเนินการกับครู

วิทยาศาสตร 60 คน ผลการประเมินบริบท พบวา รอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาโครงการ

สอดคลองกับความตองการของครูในการเสริมสรางความรูในเนื้อหาในขณะที่ทรัพยากรที่ใชในโปรแกรม  

(Input) การประเมินผล อยูในเกณฑดี กระบวนการดำเนินการโปรแกรมดำเนินการตามแผนที่วางไว  

รอยละ 100 และการประเมินผลิตภัณฑแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของครูเกี่ยวกับแนวทางสะเต็ม 

ที่เพิ่มขึ้น ครูเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพออนไลนมีประโยชนมากสำหรับครูและสามารถพัฒนาทักษะ 

ในการดำเนินการเรียนรูสะเต็ม ระหวางการเรียนรูแบบออนไลน นอกจากตนทุนต่ำแลว แทจริงแลว 

ยังสามารถเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงความสามารถ ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษา 

ของครู และยังสามารถเขาถึงทุกเกาะในอินโดนีเซีย  

  

8. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 

  เพื่อใหการประเมินครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั ้งไว ผูรายงานกำหนดกรอบแนวคิด 

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) รายละเอียดดังภาพ 2–22 
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ภาพ 2–22 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน  

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจยัในชั้นเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 

การประเมินบริบท การประเมินปจจัยนำเขา การประเมินผลผลิต การประเมินกระบวนการ 

ความสอดคลองและ 

ความเหมาะสมของ

วัตถุประสงคของโครงการ

กบัความมุงหมายของ 

พระราชบญัญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 

นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ/สพฐ./ 

สพม.กท 2 และโรงเรยีน 

สถานการณปญหาที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียน ความตองการ

และความคาดหวังของ

โรงเรยีน 

ความพรอมและความพอเพียง

ในดานบุคคลากร งบประมาณ 

ส่ือ วัสดุอุปกรณและการบริหาร

จัดการโครงการ 

1. ผลงานวิจัยในช้ันเรียน   

   ของครู 

2. ผลการพฒันาครูใน   

   โครงการพัฒนาการจดั 

   การเรียนรูโดยใช   

   กระบวนการวิจยั 

   ในชั้นเรียน 

3. ผลการพฒันานักเรียน 

4. ความพึงพอใจของ 

   ครูที่มีตอโครงการพัฒนา    

   การจัดการเรยีนรูโดยใช 

   กระบวนการวิจยัใน 

   ชั้นเรียน 

1. ความเหมาะสมข้ันเตรยีมการ 

2. ความเหมาะสมข้ันดำเนินการ 

3. ความเหมาะสมข้ันประเมินผล 

4. ความเหมาะสมข้ันปรบัปรุง 

   แกไข 

 

 

 

 


