
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทรร มเกลา ครั ้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อประเมินดานบริบท (Context) ของ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 2) เพ่ือประเมินดานปจจัยนำเขา 

(Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน 3) เพื่อประเมินดาน

กระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน และ  

4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) แบงการประเมินออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมิน

กอนดำเนินการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน จำนวน

ทั้งสิ้น 31 คน เครื่องมือในการประเมินเปนแบบสอบถามประเมินดานบริบท (Context) และดานปจจัย

นำเขา (Input) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครู จำนวน 113 คน  

โดยการเปดตารางของเครซี ่และมอรแกน เครื ่องม ือในการประเมินเป นแบบสอบถามประเมิน 

ดานกระบวนการ (Process) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ ้นสุดโครงการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครู  

จำนวน 113 คน เครื่องมือในการประเมินเปนแบบสอบถามดานผลผลิต (Product) และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบคาท ีผูรายงานสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลำดับดังนี ้
 

1. สรุปผล  

 ผูรายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

แบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) ผลการประเมินดานบริบท (Context) 2) ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input)  

3) ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) และ 4) ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ดังนี ้

 1.1 ดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 6 รายการ เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที่ 1 

วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความมุ งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ขอที่ 4 

วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และมคีาเฉลี่ย

เทากัน 2 ขอ คือ ขอที่ 3 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก (สมศ.) และขอท่ี 6 โครงการนี้สามารถที่จะนำไปใชในการ

แกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง  

 1.2  ดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปน 

รายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 8 รายการ เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก 

ขอที่ 4 ผูบริหาร คร ูและผูเก่ียวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการ ขอที่ 5 การสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอกโรงเรียน และขอท่ี 2 การกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง  

 1.3  ดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา

รายขั้นตอนการทำงาน พบวา ขั ้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข  

มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน  

   1.4  ดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน พบวา 

   1.4.1  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา ครูจำนวน 160 คน ทำวิจัยในชั้นเรียน 134 เรื่อง คิดเปนรอยละ 83.75

จากจำนวนครูท้ังหมด ผานเกณฑประเมิน  

   1.4.2 ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนินโครงการ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการพัฒนาครู

หลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนการดำเนินโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 14 รายการ 

และผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการสูงกวากอนดำเนินโครงการ อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน  

2 รายการ คอื 1) สามารถเผยแพรสูสาธารณชน และ 2) สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอนใหม ๆ  

      1.4.3  ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 พบวา ในปการศึกษา 2562 ครูไดทำการวิจัยและใชงานวิจัยดังกลาวในการจัด 

การเรียนรู จำนวน 134 เรื่อง ครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการพัฒนานักเรียน

กอนและหลังการจัดการเรียนรู พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนมี

ความสามารถ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมีพฤติกรรมการเรียนรู

เหมาะสม ผานเกณฑการประเมิน  

  1.4.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน พบวา 

โดยรวมเฉลี่ย ปการศึกษา 2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 2.36 ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณา

เปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นเรียงลำดับ
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จากมากไปหานอย ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ มสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  

  1.4.5  ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ

มีระดับความพึงพอใจมากที ่สุด เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก ขอที ่ 6 กิจกรรมตาม

โครงการที่จัดมีความสอดคลองกับความตองการและความสนใจของครู ขอที่ 4 โรงเรียนมีความพรอม

ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และการบริหาร และขอที่ 8 กระบวนการจัดการเรียนรู 

ของครูเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ  
 

2. อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน 

พบวา ผลการประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนำเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และ

ดานผลผลิต (Product) โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมินทุกดานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1  ผลการประเมินดานบริบท (Context) พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้เกิดจากผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน มีความเชื่อมั่นวาวัตถุประสงคของ

โครงการมีความสอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความตองการและ 

ความคาดหวังของโรงเรียน การกำหนดแนวทางการดำเนินการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู และสามารถพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการไดจริง สามารถใชเปนแนวทางในการแกปญหา 

พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน และนักเรียนมีพฤติกรรม

ในทางลบลดลงตามที่โรงเรียนกำหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวิชิต จับแกว (2558)   

ไดดำเนินการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ พบวา ดานสภาพแวดลอม มีความสอดคลอง

ของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และนโยบาย 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

    สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการ

พัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม (Context) พบวา ผลการประเมิน

ในภาพรวม ชื่อโครงการกับหัวขอตาง  ๆในโครงการ และจุดประสงคของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 24 และมาตรา 30  มาตรฐานการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน ดานการเรียนการสอน มาตรฐานท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียน 

มาตรฐานดานครู มาตรฐานที่ 22 และวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียนมีความสอดคลองกันใน

ระดับคุณภาพมากที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของสายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมิน

โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 14  ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม พบวา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โครงการมีความจำเปนตอการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู

ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือเปาหมายของโครงการกอใหเกิดประโยชนตอครูและนักเรียน 

และโครงการมีความจำเปนตอการสงเสริมและพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู ที ่มุ งผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินดานสภาวะ

แวดลอม พบวา โครงการตรงกับความตองการของครู นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ และโครงการสงผลให

เกิดศักยภาพครูและคุณภาพนักเรียนนั้น อยูในระดับมากที่สุด หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของ

โครงการมีความชัดเจนและสอดคลองกัน การกำหนดเปาหมายมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได  

รวมไปถึงการกำหนดวิธีดำเนินการ และระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได อยู ในระดับมาก 

สอดคลองกับผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการสงเสริมการจัด 

การเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชรูปแบบ

ซิปป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบวา ดานบริบท วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีดำเนินงาน และการวัด

ประเมินผลของโครงการมีความชัดเจน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสรางความพรอมดานการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหแกครู โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมินที่กำหนดไว 

 สอดคลองกับแนวคิดของ Suchman (1967) ไดกลาวถึงการประเมินโครงการเปนการใช 

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลที ่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการเพื่อการตัดสินใจวา

โครงการหรือผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของ

โครงการ และสอดคลองกับแนวคิดของ Moursund (1973) ไดกลาวถึง ความมุงหมายของการประเมินโครงการ

ไววา ในการประเมินโครงการจำเปนตองทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไว  

และเปาหมายที ่กำหนดไว ปฏิบัติไดจริงมีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ Davis (1974)  

ไดกลาวถึงการประเมินโครงการไววาในการประเมินโครงการจำเปนตองตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการ

ใหเปนไปตามเปาหมายที ่กำหนดไว และบรรลุถึงเปาหมาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ 

Shatnawi et al. (2013) ไดทำการประเมินผลหลักสูตรภาษาอาหรับ Al-Azhar โรงเรียนมัธยมศึกษาศาสนา

ในเมืองยะโฮร ประเทศมาเลเซีย โดยใชร ูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการประเมินดานบริบท พบวา 

วัตถุประสงคของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ความตองการของนักเรียนและประสบการณการศึกษาครั้งกอน
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มีคาเฉลี่ยปานกลาง ในขณะที่สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ 

Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการประเมินโครงการโรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียนในโรงเรียน

อิสลามโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการวิจัย พบวา ในการประเมินบริบทโครงการสอดคลองกับ 

ความตองการของชุมชน และยังมีพื ้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินโครงการ และสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของ Hasanah et al. (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลนเพื่อพัฒนา 

ขีดความสามารถความรู ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบซิปป  

(CIPP Model) ผลการประเมินบริบท พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 ระบุวาโครงการสอดคลองกับ

ความตองการของครูในการเสริมสรางความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของคร ู 

   2.2  ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้เกิดจากโรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย ขอกำหนดตาง ๆ รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการ

ชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติไดจริง มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนธรรม เอื้อตอการมีสวนรวม 

ผูบริหาร ครู และผูเกี ่ยวของใหความรวมมือในการดำเนินโครงการ ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรมีความเขาใจในวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ มีจำนวนบุคลากร

ในการดำเนินโครงการงบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีจำนวน

เพียงพอตอการดำเนินโครงการ และมีความเหมาะสม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกดานสถานที่

ใชดำเนินโครงการ ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา 

ของวิชิต จับแกว (2558) ไดทำการประเมินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการประเมิน 

ดานปจจัย พบวา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความเหมาะสม

อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคาเฉลี ่ย คือ ความพรอมของบุคลากรในการดำเนินงาน ลักษณะของ

โครงการ งบประมาณ การบริหารจัดการโครงการ และสื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ  

     สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมินโครงการ

คุณธรรมนำความรูสูความดี ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา พบวา บุคลากรมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงาน  

สถานที่มีความเหมาะสม ตลอดจนหนวยงานภายนอกและชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี อยูใน 

ระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา

บุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมิน พบวา ดานปจจัยเบื้องตน  (Input) ประกอบดวย 

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของกิจกรรมที่จัด และความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ สื่อ เอกสารคนควา บุคลากร สถานที ่และเวลา อยูในระดับคุณภาพมากที่สุด  

     สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินดานปจจัย



 
 
 

 
188 

 

เบื้องตน พบวา ครูและนักเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรูและการพัฒนา อยูในระดับมาก

ที่สุด แหลงเรียนรู อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู มีการเตรียมความพรอมในการ พัฒนา

อยางเปนระบบ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรูมีความหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีจำนวน

บุคลากรดำเนินโครงการอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดอาหารกลางวันบริการนักเรียนตามหลักโภชนาการ 

รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอยางเหมาะสมคุมคาและเพียงพอ ผูปกครองรวมมือ

และสนับสนุน นักเรียนใหไดรับการเรียนรูและการพัฒนา อยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

สุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ผลการประเมินโครงการโดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ผานเกณฑการประเมินที่กำหนดไวโดย โดยผลการประเมินดานปจจัยนำเขา พบวา คณะกรรมการ

ดำเนินงานของโครงการมีจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอตอการดำเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด 

     สอดคลองกับแนวคิดของ Weiss (1972) ไดกลาวถึงการประเมินโครงการเปนการพิจารณา

เพิ่มหรือลดกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ ปรับปรุงแกไขแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหกาวหนาและ

เหมาะสมยิ่งข้ึน การคัดเลือกแผนที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบหรือพิสูจนทฤษฎีและวิธีการ

ปฏิบัติตาง  ๆใหเกิดผลดี สอดคลองกับแนวคิดของ Stufflebeam (2003) ไดกลาวถึงการประเมินปจจัย

นำเขาเปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง

ของทรัพยากรที่จะใชในการดำเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณและเวลา ฯลฯ 

รวมทั้งเทคโนโลย ีและแผนการดำเนินงาน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Shatnawi et al. (2013)  

ไดทำการประเมินผลหลักสูตรภาษาอาหรับ Al-Azhar โรงเรียนมัธยมศึกษาศาสนาในเมืองยะโฮร ประเทศ

มาเลเซีย โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) พบวา ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา มีคาเฉลี่ยปานกลาง 

โดยในแตละอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน เครื่องมือ และเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชาและหนังสือ

เพ่ิมเติม ดานหลักสูตร ตลอดจนวิธีการสอนและกิจกรรมการศึกษาที่อยูในสาขามีคาเฉลี่ยปานกลาง  

     สอดคลองกับผลการศึกษาของ Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการประเมินโครงการ

โรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียนในโรงเรียนอิสลามโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model)  พบวา ผลการประเมินดาน

ปจจัยนำเขาอยูในระดับดีมาก เพราะการใชงานโปรแกรมไดรับการจัดการอยางดี การจัดตั้งทีมโรงเรียน 

ที่เปนมิตรกับเด็กและการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนโปรแกรมอยูในระดับดี  และสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของ Hasanah et al. (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลนเพื ่อพัฒนา 

ขีดความสามารถความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP 

Model) ผลการประเมินปจจัยนำเขา พบวา ดานทรัพยากรที่ใชในโปรแกรม อยูในเกณฑด ี 

 2.3  ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมอยู ใน 

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจาก ผูบริหารมีกลวิธีที่แยบยลในการดึงความรวมมือของผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวน 

ในการพัฒนาการศึกษาอยางสรางสรรคเพ่ือสงเสริมครูนำกระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนรู 
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ของนักเรียน โดยนำกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมและกระบวนการบริหารเชิงระบบโดยใชวงจรคุณภาพ 

(PDCA) เปนตัวขับเคลื่อนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ โดยการประชุม ปรึกษาหารือ 

วางแผนการดำเนินงานโครงการ แตงตั้งคณะทำงาน ผูรับผิดชอบที่เหมาะสม กำหนดบทบาทหนาที่ 

ความรับผิดชอบของคณะทำงานอยางเหมาะสม ตรวจสอบเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการ 

ประสานงานกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นดำเนินการ โดยการประชาสัมพันธและชี้แจง

ความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของและผูรวมโครงการถึงวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม บทบาทหนาที่ 

ของแตละคนใหความรู ทบทวนความรู แจกเอกสารเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูดำเนินการทำวิจัย 

ในชั้นเรียน ขั้นประเมินผล ประเมินผลระหวางดำเนินกิจกรรมโดยการตั้ง “คลินิกวิจัยในชั้นเรียน” เพื่อการนิเทศ 

ติดตาม ชวยเหลือ เปนระยะ ๆ ครูจะนำความกาวหนาของผลการทำวิจัยในชั้นเรียนมาสง และปรึกษา

ปญหาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำสรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการและข้ันปรับปรุงแกไข นำผล

การประเมินเสนอตอท่ีประชุมที่ประชุมเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยในกระบวนการดังกลาวจะ

มีผูบริหารเปนตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนใหกิจกรรมดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับแนวคิดของสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2557) ไดกลาวถึง การประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินผล 

ที่เกี ่ยวของกับการบริหาร และการจัดการกิจกรรมของโครงการ เปนการประเมินผลในขณะที่โครงการกำลัง

ดำเนินการอยู และเปนการพิจารณาวาการดำเนินงานเปนไปตามที่กำหนดไวแตแรกหรือไม เพื่อเปนการหา

จุดออน จุดแข็งของโครงการ ที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีแทจริง 

    สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมินโครงการ

คุณธรรมนำความรูสู ความดี ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

ผลการประเมินดานกระบวนการ พบวา ในขั้นเตรียมการขั ้นดำเนินการขั ้นประเมินผล และขั ้นปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน มีการวางแผนการดำเนินโครงการอยางเปนระบบ อยูในระดับมาก สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัย

ในชั้นเรียน ผลการประเมินดานกระบวนการดำเนินงาน พบวา ผลการประเมินในภาพรวมแตละปการศึกษา 

ซึ ่งเปนการประเมินระหวางดำเนินโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั ้นตอน คือ การวางแผน

ดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง/พัฒนางาน ทั้งผูบริหาร

โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารงานฝายบริหารวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมในระดับ

คุณภาพมากที่สุด สวนครูมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับคุณภาพมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผล

การศึกษาของสายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ผลการประเมินดานกระบวนการ 

เกี่ยวกับความเหมาะสมและความพรอมของการดำเนินงานตามกิจกรรม ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน  

การดำเนินโครงการ การนิเทศติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา พบวา  

มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดทำ
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ปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการไวอยางชัดเจน ผูบริหารโรงเรียนควบคมุดูแลและนิเทศงานโครงการ และ

ไดรับความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก 

    สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที ่มุ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมินดาน

กระบวนการ พบวา การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม การปฏิบัติงาน

ตามโครงการ ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ครู ดานกระบวนการ PLC ดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการอบรมพัฒนา

ศักยภาพครูดาน การสรางนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู ดานการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการทำ

วิจัยในชั้นเรียน ดานการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด การวางแผนดำเนิน

โครงการเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ การนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่

กำหนดทุกระยะ การประเมินผลการดำเนินโครงการ อยู ในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ  

Rossi and Howard (1982) ไดกลาวถึงการประเมินโครงการ จำเปนตองพิจารณาคุณคาและการคาดคะเน

คุณประโยชนของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข

การดำเนินโครงการการวิเคราะหขอดีและขอเสียหรือขอจำกัดโครงการเพื ่อการตัดสินใจในการสนับสนุน 

โครงการ เพ่ือเปนการตรวจสอบวาการดำเนินโครงการบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด สอดคลองกับ

แนวคิดของ Stufflebeam (2003) ไดกลาวถึงการประเมินกระบวนการเปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรอง

ของการดำเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไขและปรับปรุง ใหการดำเนินการชวงตอไป 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนำ  

การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมิน

กระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย 

(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศกึษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว  

   สอดคลองกับผลการศึกษาของ Raubenheimer and Myka (2005) ไดทำการศึกษา

เก่ียวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียน โดยนำวงจร

การวิจัยปฏิบัติการมาใชซึ ่งประกอบดวย 4 ขั ้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และ 

การสะทอนผล ผลการวิจัย พบวา การวิจัยปฏิบัติมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการสอนตอการเรียนรู 

ของนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการเปนเครื่องมือที่มีคุณคาในการกำหนดปญหาวิจัยการออกแบบการทดลอง  

การสอนแบบใหมที่เหมาะสมและการประเมินผลของการทดลองนั้น การวิจัยปฏิบัติการเปนแบบแผน 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ซึ่งจะทำใหครูมีความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นในการเรียนรู

ของนักเรียนและยุทธวิธ ีการสอนใหม ๆ ก็จะไดร ับการทดลองและการวิจัยปฏิบัติการ เปนแนวทางหนึ่ง 

ที่จะปรับปรุงการสอนใหบรรลุผลสำเร็จบนพื้นฐานของความกาวหนา นอกจากนี้การรวมมือกันระหวาง
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ผูรวมงานจากหลาย ๆ   ฝายจะชวยทำใหเกิดการบูรณาการระหวางสาขาวิชา เกิดการประยุกตศาสตรการสอน

และเทคนิคการวิจัยทางการศกึษาภายในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ  และเกิดการเรียนรูรวมกัน  

   สอดคลองกับผลการศึกษาของ Nor Hasnida Che Md Ghazali (2016) ไดทำการประเมิน

การรับรูของครูในการดำเนินการประเมินตามโรงเรียน (24 - 40) ตามทฤษฎีของ School-Based Assessment 

(SBA) พบวา ผลการประเมินดานมิติกระบวนการของการประเมิน การดำเนินการเปนไปดวยด ีแตยังสามารถ

เสริมสรางความเขมแข็งได สอดคลองกับผลการศึกษาของ Jumari and Suwandi (2020) ไดทำการ

ประเมินโครงการโรงเรียนที่เปนมิตรกับนักเรียนในโรงเรียนอิสลามโดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) 

พบวา ผลการประเมินกระบวนการดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับโปรแกรม แสดงใหเห็นวาโปรแกรมดำเนิน

ไปดวยดี รวมทั ้งกระบวนการเรียนรูที ่มีอยูเกือบทั้งหมดตองมีองคประกอบที่เปนมิตรตอเด็กในหลักสูตร 

นอกจากนั้น ยังมีความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สอดคลองกับผลการศึกษาของ Hasanah et al. 

(2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมืออาชีพทางออนไลนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถความรูในเน้ือหาผนวก

วิธีสอนสะเต็มศึกษาของครู โดยการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการประเมินดานกระบวนการ

ดำเนินการ โปรแกรมดำเนินการเปนไปตามแผนที่วางไว รอยละ 100 

   2.4  ผลการประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา 

   2.4.1 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู คิดเปนรอยละ 83.75 ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้

เกิดจาก ผูบริหาร ครู และผูเกี ่ยวของ มีการประชุมวางแผนรวมกันในการวิเคราะหปญหาและความตองการ 

จำเปนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั ้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในดานทักษะ 

ความสามารถ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน  

ซึ่งสอดคลองจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนพัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด มีจุดเนนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา 

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  โดยกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผู เร ียน  

เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาในตนเอง 

มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ

เศรฐกิจพอเพียง มีความรู  อันเปนสากลและมีความสามารถในการสื ่อสาร การคิด การแกปญหา  

การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัง

กาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะที่มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดี

งามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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       สอดคลองกับนโยบายสงเสริมการทำวิจัยของครูในการจัดการเรียนรูในโรงเรียน

ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของ 

มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผู สอน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  

เรื ่อง การทำวิจัยในชั ้นเรียน ผลการประเมินสรุปผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ ์ของโครงการ (Product)  

ดานผลงานและคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู พบวา จำนวนครูที่ทำงานวิจัยในชั้นเรียน และจำนวน

งานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปการศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพระดับดี มีจำนวนเพิ่มข้ึน

เชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาประเภทงานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูทำในปการศึกษา 2548 และ 2549  

พบวา การพัฒนาและ/หรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรู และดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น  

       สอดคลองกับแนวคิดของจตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) ไดกลาวถึงการวิจัยชั้นเรียน 

มีเปาหมายสูงสุดที ่การพัฒนาคุณภาพผู เรียน ดานผลสัมฤทธิ ์ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ จัดการเรียนรูอยางตอเนื่องที่เปนประโยชน

ทั้งตัวผูเรียนและผูสอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย และผลพลอยได คือการพัฒนา 

ตนเองของครูผู สอน ชวยใหครูมีว ิถีชีว ิตการทำงานอยางเปนระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว 

มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ ชวยพัฒนาไปสูความเปนครูมืออาชีพ เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  

ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูของการวิจัย นำไปสูการสรางวัฒนธรรมคุณภาพภายใน

องคกรที่มีความรูเปนฐานของการพัฒนา และสอดคลองกับผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564)  

ไดทำการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชรูปแบบซิปป (CIPPI Model) ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา 

จากการดำเนินโครงการทำใหครูมีความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนรูเชิงรุก อยูในระดับมากที ่สุด  

มีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู เชิงรุกอยู ในระดับมาก และมีแผนการจัดการเรียนรู ที ่เนน 

การจัดการเรียนรูเชิงรุก ปการศกึษา 2561 ท้ังหมดจำนวน 124 เรื่อง 

       สอดคลองกับแนวคิดของ Mclean (1997) ไดกลาวถึง การวิจัยปฏิบัติการเปน

กระบวนการวจิัยที่ครูกระทำการทดลองวิธีการตาง ๆ ที่มอียู การพัฒนาการศกึษาระยะยาว เปนการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรยีนอยางตอเนื่องโดยการเรียนรูดวยตนเองของครูและผูอื่นรวมกัน และเปนกระบวนการ

ที่สามารถสรางการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนกับนักวจิัยหรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัย สอดคลอง

กับการศึกษาของ Atweh et al. (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจในการอาศัยบุคคลภายนอก 

(Outsiders) มาชวยในการทำวิจัยในชั ้นเรียน ไดกลาวถึงการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั ้นเรียน 

จำเปนตองเกิดจากการทำงานรวมกันระหวางนักวิชาการภายนอก (Cooption) และก็เปลี่ยนเปนการทำงานแบบ

รวมมือกัน (Collaboration) ถึงจะสามารถพัฒนาวิชาชีพครูไปไดกาวไกลมากยิ่งข้ึน   
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       สอดคลองกับแนวคิดของ Kincheloe (2003) ไดกลาวถึงการทำวิจัยของบุคลากร 

ทางการศึกษาไววา ครูในโรงเรียน อาจารยในมหาวิทยาลัย ครูผูชวยสนับสนุนการสอนควรตองทำวิจัย

และสามารถนำผลการวิจัยไปใชปรับปรุงงานในหนาที่ของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น การวิจัยเปนหนาที่ของ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน สถานศึกษาควรกระตุ นสงเสร ิมใหคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกคนไดมีโอกาสแสวงหาความรู ไดวิจัยเพื่อนำผลมาใชปฏิบัติงานปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ 

มากขึ้น สถานศึกษานั้นจะมีผลงานการจัดการศึกษาที่โดดเดนและรุดหนามากข้ึน  

       สอดคลองกับงานว ิจ ัยของ Raubenheimer and Myka  (2005) ไดทำการศึกษา

เกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาลัย  

ผลการวิจัย พบวา การรวมมือกันระหวางผูรวมงานจากหลาย ๆ   ฝายจะชวยทำใหเกิดการบูรณาการระหวาง

สาขาวิชา เกิดการประยุกตศาสตรการสอนและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาภายในเนื ้อหาของวิชานั้น ๆ   

และเกิดการเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Hasanah et al. (2021) ไดศึกษาการพัฒนาอยางมือ

อาชีพทางออนไลนเพื ่อพัฒนาขีดความสามารถความรู ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอนสะเต็มศึกษาของครูโดย 

การประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) ผลการประเมิน พบวา การประเมินผลผลิตแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ

ของครูเกี่ยวกับแนวทางสะเต็มศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ครูเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพออนไลนมีประโยชนมากสำหรับ

คร ูและสามารถพัฒนาทักษะในการดำเนินการเรียนรูสะเต็มศึกษาระหวางการเรียนแบบออนไลน  

   2.4.2  ผลการพัฒนาครูหลังการดำเนินโครงการอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจากครู 

มีความรู ความสามารถดานการวิจัยอยางถูกตอง มีความรูในเนื้อหาที่สอนและสามารถแกปญหาของนักเรียน

ในการเรียนได เห็นคุณคาของการทำวิจัยในชั้นเรียน มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดสำเร็จตามปฏิทินการดำเนินงาน ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมโครงการอยาง

ตอเนื่อง มีคลินิกที่ปรึกษา นิเทศติดตาม เพื่อนครูรวมสนับสนุน และมีสวนรวมในการทำวิจัยในชั้นเรียน 

งบประมาณในโครงการมีความเหมาะสม มีแหลงคนควาอยางเพียงพอ สามารถนำเสนอเปนผลงานทาง

วิชาการ เผยแพรสูสาธารณชน สามารถพัฒนาการเรียนการสอน หรือสามารถลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ของนักเรียนได สามารถจัดหา จัดทำพัฒนาสื่อการสอนใหม  ๆความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงาน สอดคลองกับแนวคิดของศุภวรรณ เล็กวิไล (2559) ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุงแกปญหา

การเรียนรู หรือพัฒนาการเรียนรูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยใชนวัตกรรมการเรียนรูเปนเครื่องมือ 

ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจตลอดจนรูจักเลือกใชนวัตกรรมไดเหมาะกับปญหาการเรียนรูในแตละดาน 

เชน ปญหาการเรียนรูที ่เนนดานความรูความเขาใจปญหาการเรียนรูที่เนนการคิด ปญหาการเรียนที่เนนทักษะ

หรือกระบวนการและปญหาการเรียนรู ที่เนนดานคุณลักษณะหรือพฤติกรรม เปนตน สอดคลองกับผลการศึกษา

ของศรีสลาง แกววิชิต (2559) ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการ

ประเมินสรุปผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product) ดานผลงานประเภทงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 

พบวา เปนการวิจัยพัฒนาและหรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรูและดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวนเพ่ิมขึ้น   
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       สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที ่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมิน 

ดานผลผลิต พบวา ดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู  ครูมีความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของนักเรียน มีการเตรียมการสอน

และจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามข้ันตอน จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน

กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงของนักเรียน มีทักษะในการสื่อสารและสรางความเขาใจในเนื้อหาและ

หนวยการเรียนรูที่ดีใหกับนักเรียน จัดการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรมการเรียนรูที ่เหมาะสมและทั่วถึง 

กับนักเรียน ใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการสรางบรรยากาศ

การเรียนรู เปนกันเองและอบอุ น มีการนำผลการประเมินมาพัฒนา/แกไขปญหาการเรียนรู ของนักเรียน 

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ สอดคลองกับผลการศกึษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมิน

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 โดยใชรูปแบบซิปป (CIPPI Model) ผลการประเมินดานผลกระทบ พบวา ครูมีทำการวิจัย 

ในชั ้นเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เชิงรุก สอดคลองกับแนวคิดของ Hafernik et al. (1997)  

ไดเสนอแนะวาเกี่ยวกับการวิจัยแบบรวมมือกัน ทำได 2 แบบ คือ การรวมมือแบบลำดับขั้น (Hierarchical 

Collaboration) และการรวมมือแบบเทาเทียมกัน (Equal Collaboration) ถาครูจะทำวิจัยในชั้นเรยีน

โดยใชวิธีการแบบแรกก็ควรจะเริ่มโดยอาศัยความรวมมือกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย สำหรับแบบหลัง 

เปนการทำงานรวมกับกลุมเพื ่อนในโรงเรียนโดยมีสวนรวมเทาเทียมกัน คิดหาวิธีแกปญหารวมกัน 

ซึ่งจะใชวิธีนี้ไดครแูละเพ่ือนคร ูตองมีความรูที่สามารถทำวิจัยไดในระดับหนึ่ง  

     สอดคลองกับผลการศึกษาของ Atweh et al. (1998) ไดเสนอแนะแนวทางที่นาสนใจ

ในการอาศัยบุคคลภายนอกมาชวยในการทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยเปรียบเทียบรูปแบบการชวยเหลือ 3 แบบ  

รูปแบบแรกเปนการวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค รูปแบบมีที่ปรึกษาดานกระบวนการ และรูปแบบที่การวิจัย

ปฏิบัติการแบบอิสระ ซึ่งพบวา การพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีการทำงานรวมกัน และการทำงาน

แบบรวมมือกัน สามารถทำใหวิชาชีพครูไดรับการพัฒนาไปกาวไกลมากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Gilbert and Smith (2003) ไดทำการศึกษาผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูใหเปนนักวิจัย ผลการวิจัย

พบวา ครูมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางครูและผูเรียน และเปลี่ยนความคิด 

ในการวิจัย การวิจัยในการปฏิบัติของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น และสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของ Ponte et al. (2004) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของครู 

ดวยการวิจัยปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวก ผลการวิจัย พบวา การทำวิจัยปฏิบัติการของครู   

ครูมักจะพัฒนาองคความรูในสาขาปฏิบัตินิยมเปนหลัก การเอาใจใสของผูอำนวยความสะดวกจะสงเสริม 

ใหครูมีการพัฒนาองคความรูทั้ง 3 สาขามากขึ้น   
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  2.4.3 ผลการพัฒนานักเรียนหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจอยูในเกณฑสูงขึ้น และมี

พฤติกรรมการเรียนรูเหมาะสม ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เกิดจาก ครูใหความสำคัญตระหนักและมีสวนรวม

ในการขับเคลื่อนโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การวิเคราะหปญหาและความตองการจำเปนในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทักษะ ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

ตลอดจนผูบริหารมีกลยุทธที่แยบยลและใชทั้งศาสตรและศิลปที่ลุมลึกในการสงเสริมใหครูเขามามีสวนรวม 

สนับสนุนสงเสริม ดานงบประมาณ เปนที่ปรึกษาแนะนำนักเรียนและคร ูในการนกระบวนการวิจัยในชั้น

เรียนไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนานักเรียนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

กระทรวงศกึษาธิการ ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนการวิจัยท่ีทำโดยครูในชั้นเรียน มีจุดประสงคเพ่ือ

แกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีการดำเนินการที่มีแบบแผนชัดเจนดำเนินอยางรวดเร็วสามารถนำผลมา

ใชไดทันทีและในระหวางการทำวิจัยจะมีการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ  ซึ่งผลที่ไดนั้นจะ

นำมาปรับปรุงการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)   

 สอดคลองกับผลการศึกษาสายชล สงแสง (2560) ไดทำการประเมินโครงการ

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 14  ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา ความสามารถของนักเรียนในการทำโครงงาน 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา 

เปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นำเสนอผลงานในรูปโปสเตอร วางแผนรวมกันในการทำ

โครงงาน และนำเสนอในรูปแบบการแสดงผลงาน แตถาพิจารณาความสามารถของนักเรียนในการทำ

โครงงานแยกตามขั้นตอนการทำโครงงาน ผลการประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขั้นนำเสนอผลงาน ขั้นวางแผนทำโครงงาน ขั้นเสนอหัวขอโครงงาน ขั้นเขียน

รายงาน และขั ้นปฏิบัติโครงงาน ตามลำดับ สอดคลองกับแนวคิดของภณิดา  ชูชวยสุวรรณ (2562)  

ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปนการวิจัยเชิง ปฏิบัติการที่ใชกระบวนการหรือวิธีทางวิทยาศาสตร 

เพื ่อแกปญหาที ่เกิดขึ ้นในชั ้นเรียนและนำผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนา 

การเรียนรูของผูเรียนใหดียิ ่งขึ้น โดยมีการวางแผนงานอยางเปนระบบมีการดำเนินการอยางรวดเร็ว สามารถ 

นำผลมาใชไดทันที มีการสะทอน ขอมูลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนในชั้นเรียน

ไมเนนการอางอิงผลการวิจัยไป ยังประชากร การวิจัยในชั้นเรียนมีเปาหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลที่ดีที่สุด และหากครูคนใดไดทำการวิจัยในชั้นเรียนแลวก็ยอม

เกิดผลสำคัญ 2 ประการคือ 1) พัฒนาคน คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และ 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรไดกำหนดไว และ 2) พัฒนาตน คือ การพัฒนา

ความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอนเอง ซึ่งถือเปนการพัฒนาวิชาชีพของตน                     
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 สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมินโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที ่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการประเมิน 

ดานผลผลิต พบวา ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน นักเรียนมีทักษะการอาน

เขียนภาษาไทยตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิด คำนวณพ้ืนฐานสูงขึ้น มีทักษะ

การคิดสรางสรรคที่จำเปนตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น รวมถึงดานพฤติกรรมการเรียนรู ของนักเรียน พบวา 

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีสวนรวมและไดใชสื่อการเรียนรูอยางทั่วถึง  

         สอดคลองกับแนวคิดของ Calhoun (1994) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนวิธีการ

ที่มีหนทางหลากหลาย ทำใหรูสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในหองเรียนและสามารถนำไปตัดสินใจไดถึงวิธีการ 

ที่จะทำใหดีข้ึน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Sebatane (1994) ไดทำการศึกษาวิธีการพัฒนาการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการเก็บขอมูลตาง  ๆจากประสบการณของครู ไมวาจะเปนขอคนพบความประทับใจ 

ปญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตาง  ๆที่เกิดในชั้นเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการแกปญหา

ดานปญหาการเรียนของนักเรียน ปญหาดานภาษา ปญหาดานบุคลิกภาพของนักเรียน การอานและการเขียน 

ปญหาวินัย การบริหารจัดการในชั้นเรียน การบริหารจัดการเรื่องเวลา  การวัดและประเมินผลแรงจูงใจ 

ทัศนคติของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Gabel (1999) ที่วาการวิจัยในชั้นเรียนเกิดจากการบูรณาการ

วิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญ

งอกงามในดานการศึกษาชวยใหนักการศึกษาไดพัฒนาประสิทธิการสอนของตนไดพัฒนานักเรียนได

อยางถูกตองเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาของ Goodnough (2001) ไดทำการศึกษาการพัฒนาครู 

ดวยการวิจัยปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาครูดวยการวิจัยปฏิบัติการมีจุดแข็งอยูที่ชวยเปนกรอบ 

ในการปฏิบัติงานสำหรับครูในการสำรวจและใชองคความรูที่หาไดมาผลิตและสรางสรรคองคความรู

ทางการศึกษาเปนโอกาสสำหรับครูในการแบงปนองคความรูที่ไดจากการวิจัยและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ 

การทำใหการปฏิบัติงานในชั ้นเรียนเกิดการเปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางที ่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ยัง พบวา  

การพัฒนาวิชาชีพเกิดจากความรวมมือและการสนับสนุนจากคณะนักวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งแสดงใหเห็น 

หลักฐานที ่สนับสนุนคุณคาของการวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนาครู และสอดคลองกับแนวคิดของ  

McNiff and Whitehead (2006) ที่วาการวิจัยปฏิบัติการเปนรูปแบบของการสืบสวนหา ขอเท็จจริง 

ที่ผูปฏิบัติงานใชในการศึกษาตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู

ของตนเองและมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูอ่ืนดวย 

    2.4.4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน พบวา 

โดยรวมปการศึกษา 2562 สูงขึ้นกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 2.36 ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เกิดโรงเรียน

ใหความสำคญัในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ใหเปนไปตามเปาประสงค

ของโรงเรียนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามกลยุทธของโรงเรียนใน

ดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และสอดคลองกับนโยบายและ

แนวทางพัฒนาสงเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการโดยใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ทำใหเกิดกระบวนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขับเคลื่อนใหครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ซึ่งจะทำใหครูผูสอนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และนำผลมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน หรือสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดีขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (สุวิมล วองวาณิช, 2555)  

      สอดคลองกับแนวคิดของจตุภูมิ เขตจัตุรัส (2562) กลาววา การวิจัยชั้นเรียนมีเปาหมาย

สูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชวยพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค ชวยทำใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continuous 

Quality Improvement) ที่เปนประโยชนทั้งตัวผูเรียนและผูสอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย 

สอดคลองกับแนวคิดของ ภณิดา  ชูชวยสุวรรณ (2562) ไดกลาวถึงการวิจัยในชั้นเรียนไววาการวิจัยในชั้นเรียน

เปนกระบวนการที่มีเปาหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามเปาหมายที่หลักสูตรไดกำหนดไวและ การพัฒนาความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู

ของครูผูสอนเอง ซึ่งถือเปนการพัฒนาวิชาชีพของตน สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559) 

ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินดานผลผลิตหรือ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Product)  พบวา การพัฒนาและหรือแกปญหาดานกระบวนการเรียนรู และ 

ดานพัฒนานวัตกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของอารี เขียวดี (2562) ไดทำการประเมิน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยดำเนิน

กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดานการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินดานผลผลิต พบวา  

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคณุภาพทางวิชาการของนักเรียน นักเรียนมีทักษะการอานเขียนภาษาไทยตามวัย

และระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิด คำนวณพื้นฐานสูงขึ้น มีทักษะการคิดสรางสรรคที่จำเปน

ตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ

ระดับชาติสูงข้ึน 

      สอดคลองการผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมินโครงการ

สงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

พบวา ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุกและสื่อการสอน ทำใหนักเรียนมีทักษะ

ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบสรางสรรคผลงานเผยแพรและนำเสนอสูสาธารณชนในระดับทองถิ่น ระดับ

ภ ูม ิภาคและระด ับชาติ  สอดคล องก ับปลการศ ึกษาของGilbert and Smith (2003) ได ทำการศ ึกษา 

ผลของโปรแกรมในการพัฒนาครูใหเปนนักวิจัย พบวา ครูมีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางครูและผูเรียน 
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และเปลี ่ยนความคิดในการวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษาของRaubenheimer and Myka (2005)  

ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของนักเรยีน

พบวา การวิจัยปฏิบัติการเปนแบบแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  ซึ่งจะทำให

ครูมีความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นในการเรียนรูของนักเรียนและยุทธวิธีการสอนใหม ๆ และการวิจัยปฏบิัติการ

เปนแนวทางหนึ่งที่จะปรับปรุงการสอนใหบรรลุผลสำเร็จ 

  2.4.5  ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียน พบวา โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้เกิดจากโรงเรียนมีการวิเคราะห

ปญหาและความตองการของการดำเนินงานตามโครงการ กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

มคีวามสอดคลองกับความตองการจำเปนและปฏิบัติได ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเห็นความสำคัญของโครงการและ

ใหความรวมมือ ในการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมีความพรอมทั้งบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการ 

เปนระบบ ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติทุกกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางดี กิจกรรม

ตามโครงการที่จัดมีความสอดคลองกับความตองการและความสนใจของครูบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 

เกิดความรวมมือมีการชวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรูตอกัน กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเกิดการพัฒนา

อยางเปนระบบ คุณภาพโดยรวมของนักเรียนดีขึ้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สามารถนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกตใชและพัฒนาการจัดการเรียนรูไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

      สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล แจมถาวร (2558) ไดทำการประเมิน

โครงการคุณธรรมนำความรู ส ู ความดี ของโรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการประเมิน พบวา ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตอ

โครงการคุณธรรมนำความรูสูความดี เพราะสงเสริมพัฒนาการดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และนำประสบการณที่ไดรับจาก

โครงการไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันได สอดคลองกับผลการศึกษาของศรีสลาง แกววิชิต (2559)   

ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื ่อง การทำวิจัยในชั ้นเร ียน ผลการประเมินสรุป ไดวา  

ดานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในโครงการ ผลการประเมินในภาพรวมแตละปการศึกษา ทั้งผูบริหาร

โรงเรียนและครูมีความพึงพอใจในระดับคุณภาพมาก สอดคลองกับการศึกษาสายชล สงแสง (2560)  

ไดทำการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โรงเรียนเมืองถลาง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ผลการประเมินดานผลผลิตเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนไดรูจักฝก การทำงานเปนกลุม แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกัน

และกัน นักเรียนไดออกไปเรียนรูนอกหองเรียนและใชแหลงเรียนรู ที ่หลากหลาย และนักเรียน

ภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ตามลำดับ 
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  สอดคลองกับผลการศึกษาของสุดา นันไชยวงค (2564) ไดทำการการประเมิน

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอโครงการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษา

ของ Nor Hasnida Che Md Ghazali (2016) ไดทำการประเมินการรับรู ของครูในการดำเนินการประเมิน 

ตามโรงเรียน นำเสนอการประเมินตามทฤษฎีของ School-Based Assessment (SBA) ซึ่งเปนระบบ

การประเมินที่ดำเนินการโดยครูประจำวิชาในโรงเรียนเพื่อประเมินนักเรียนดานความรูความเขาใจ 

(สติปญญา) อารมณ (อารมณและจิตวิญญาณ) และดานจิต (กายภาพ) ผลการประเมินชี ้ว า ครูคอนขาง 

พอใจกับขอมูลที่ไดรับจากรัฐบาล ดานมิติกระบวนการของการประเมิน การดำเนินการเปนไปดวยดี 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Lorenzo (2016) ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการการรู เทาทัน

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดตารลัก ประเทศฟลิปปนส 

โดยประเมินจุดแข็ง จุดออน และประสิทธิผลของกิจกรรมใด ๆ ผลการวิจัย พบวา ครูมีความพอใจ 

ในดานการบริหารโครงการ องคประกอบของโครงการ และระบบการนำสงโครงการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

การศึกษาของ Erdogan and Mede (2021) ไดทำการประเมินโปรแกรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษโดย

ใชแบบจำลอง CIPP และการสำรวจความเชื่อที่สรางแรงบันดาลใจเพ่ือการเรียนรู วัตถุประสงคของการศึกษา

ครั้งนี้คือ เพื่อประเมินหลักสูตรภาษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในตุรกี โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูของนักเรียนและผูสอน ผลการวิจัย พบวา ผูเขารวมมีความพึงพอใจ

กับสื่อการสอน การประเมินและวิธีการสอน  

 

3. ขอเสนอแนะ  

 จากการประเมินมีประเด็นที่สำคัญที่ผูรายงานขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน

ตอไปนี้  

 3.1 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินโครงการไปใช 

  3.1.1 ควรมีการกำหนดบทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคคลที่รับผิดชอบใหชัดเจน 

ควรมีการตั้งทีมงานในการติดตามผล และประเมินผลโครงการเปนระยะ ๆ  ใหชัดเจน และนำผลการประเมิน 

ในแตละระยะมาเปนขอมูลในการปรับปรุงในการดำเนินงานขั้นตอไป  

  3.1.2 สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนา

ทักษะ ความรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

  3.1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนดานเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใหมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณใหมีความเพียงพอ 
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 3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในครั้งตอไป 

  3.2.1  ควรมีการติดตามผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียนหลังจากที่ครูนำผลไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อนำผลมาใชในการปรับปรุงพัฒนา 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

  3.2.2  ควรมีการศึกษาปญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ

ในครั้งตอไป 

  3.2.3  ควรมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเนนผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการดำเนินโครงการ

เพ่ือเปนแนวทางการดำเนินงานในปการศึกษาตอไป 

  3.2.4  ควรมีการสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน 

ทุกฝายใหบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไว  

  3.2.5  คร ูและบุคลากรควรจัดเวลาในการเขารวมกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน

เพื่อความสะดวกตอการจัดคาบสอนในแตละวัน 

 


