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กิตติกรรมประกาศ
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model เรื ่อ งนี้
สํา เร็จ สมบูร ณไ ดดว ยความกรุณ าและความชว ยเหลือเปน อยา งดีจ ากหลายฝาย ทั้งคณะผูบริหาร
ของสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะศึกษานิเทศกผูทรงคุณวุฒิ
นอกราชการ ที่ใหคําแนะนําปรึกษาและขอคิดสําคัญในการพัฒนางานนิเทศและงานวิจัยทางการศึกษา
ซึ่งชวยใหการวิจัยประเมินโครงการเรื่องนี้ดําเนินมาอยางถูกตองตามหลักการ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและ
ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 อาจารย ดร.บุญทอง บุญทวี รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภ ัฏ
สวนสุนันทา และอาจารย ดร.วิไลลักษณ ภูภักดี อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําในดานการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการอันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานครั้งนี้
ขอขอบคุณผูเปนกําลังสําคัญที่ชวยใหงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดอยางดี คือผูบริหาร ครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผูแทนชุมชนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูใหขอมูลการประเมิน
โครงการที่เปนประโยชนยิ่ง ขอมูลที่ไดรับจากทุกฝายลวนมีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก และขอบคุณคณะศึกษานิเทศกและเพื่อนรวมงาน
ที่เปนกําลังใจชวยเหลือสนับสนุนใหการทําวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
คุณคาของงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยขอมอบสวนดีงามที่ไดปฏิบัติ อุทิศเปนบุญกุศลใหกับบิดา
มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ รวมทั้งมอบเปนพลังใหกับบุคลากรของโรงเรียนและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่สงผล
ตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงยิ่งขึ้นตอไป
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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บทคัดยอ
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model เปนการวิจัย
เชิงประเมิน (Evaluation Research) ตามแนวคิดการประเมินของ Stufflebeam and Shinkfield
การประเมินนี้ดําเนินการในป 2557 – 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรีย นเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ของสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในดานบริบ ท ดา นปจ จัย นําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ
ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู และ 2) ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมายที่ศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษา
ครู และผูแทนชุมชน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รวม 358 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ วิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัย ทั้งเชิงสถิติและ
เชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินโครงการ พบวา
ดานบริบท (Context) : หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายระดับตาง ๆ และสามารถปฏิบัติไดจริง ผูบริหาร
และครูมีความตองการใหดําเนินโครงการนี้ในระดับมากที่สุด
ดานปจจัยนําเขา (Input) : มีการเตรียมการที่ดีทั้งดานบุคลากรและกิจกรรม การพัฒนาครู
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนมีความพรอมและความพอเพียงที่จะดําเนินโครงการไดเปนอยางดี
ดานกระบวนการ (Process) : มีการดําเนินการที่ดี กิจกรรมการพัฒนาครูเรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียนดําเนินการไดตามเปาหมาย มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน ครูที่เปนกลุมเปาหมาย
นําความรูไปใชและขยายผลใหครูในโรงเรียน จนมีผลงานการวิจัยนําเสนอระดับโรงเรียน ระดับกลุม
เครือขายโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน
โครงการในระดับมาก
ดานผลผลิต (Product) : ครูที่ไดรับการพัฒนาตามโครงการและครูที่ไดรับการขยายผล
ในโรงเรียน นําความรูไปใชพัฒนาการเรียนการสอนควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น ผลการประเมินความรูความ
เขาใจและทักษะของครูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557,
2558 และ 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ
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ทั้ง 3 ป สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาทั้ง 3 ป นักเรียนระดับปฐมวัยเจริญเติบโต
แข็งแรงสมวัย และมีความพรอมที่จะศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน นักเรียนพิการเรียนรวมมีความรูความสามารถ
และบรรลุวัตถุประสงคในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกทักษะตามเปาหมาย
ดานผลกระทบ (Impact) : ครูมีความพึงพอใจตอกระกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ในระดับมาก ผูแทนชุมชนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการ
นิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560 ในระดับมาก
ดานประสิทธิผล (Effectiveness) : ปจจัยนําเขาและกระบวนการสงผลตอการบริหารจัดการ
โครงการไดอยางดี กิจกรรมที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายทุกกิจกรรม การสรางองคความรูใหแกครูชวยให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และเปนการดําเนินงานที่คุมคาและสรางสรรค
ดานความยั่งยืน (Sustainability) : ผูวิจัยมีการจัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ของโรงเรียนดานการนําผลการวิจัยไปใช และมีการเพิ่มพูนความรูตอจากการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน และจัดประกวดผลงานวิจัย
ภายในโรงเรียนเปนประจําทุกปจนถึงปจจุบัน
ดานการถายโยงความรู (Transportability) : ครูมีการถายโยงความรูและสงทอดขยายผล
โดยการปรับปรุงพัฒนางานวิจัยและนําความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชในเรื่องใหมมากที่สุด และเปน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ขยายผลหรือตอยอดแนวคิดและนําไปใชในเรื่องอื่น
รวมทั้งปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก
2. ผลการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน พบปญหาเรื่อง ความสามารถของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน การขยายผลใหกับเพื่อนครู
ในโรงเรียน ความตอเนื่องของการทําวิจัยในชั้นเรียน การประชาสัมพันธผลงานของครูและของโรงเรียน
การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคือ 1) ศึกษานิเทศกควรนิเทศกํากับติดตามและเปนที่ปรึกษา
ดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด 2) ครูควรใหความสนใจและจัดการเรียนการสอนที่ควบคูไปกับกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนและรับการถายโยงความรูจากเพื่อนครู 3) โรงเรียนควรประเมินคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน 4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครและโรงเรียนควรสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธผลงานของครูและของโรงเรียนใหมากขึ้น
โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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Abstract
The Evaluation of Classroom Action Research Projects for the Development
of Learning Achievement in Bangkok Primary Educational Service Area Office by
CIPPIEST Model was an evaluation research using Stufflebeam and Shinkfield’s framework,
operated in 2014 - 2017. The purposes of this research were 1) to evaluate classroom
action research projects for the development of learning achievement in Bangkok
Primary Educational Service Area Office on the context, input, process, product, impact,
effectiveness, sustainability and transportability, 2) to study problems and guidelines for
improvement of the implementation of classroom action research projects. The target
groups were 358 of schools administrators, teachers and community representatives in
Bangkok Primary Educational Service Area Office. The research instruments were interview
and questionnaire. The statistics used mean, standard deviation and percentages, analyzed
data and presented by the statistical and descriptive analysis.
Research results
1. Project evaluation results found that
Context : The rationale, objectives and activities of the project were appropriate
and accordance with various policy levels and could be practiced. Administrators and
teachers wanted to continue this project most.
Input : There was good preparation in terms of personnels and activities.
The teachers were ready to develop classroom action researches and effectual to carry
out the project.
Process : There were good operations. The teacher developing activities on
classroom action researches could be carried out according to the goals. There was
supervision to monitor the school’s operations. The target group teachers could apply
knowledge and extend results to teachers in schools. The research results were presented
at the schools, school networks and educational area. The administrators and teachers
were satisfied with the project operation process at a high level.
Product : The teachers who had been developed in the project and the teachers
who received the outcomes in the school were expanded in the school use the knowledge
to develop teaching and learning together with the ongoing research process in the
classroom, helping students to learn and have better learning achievement. The evaluation
of teachers' knowledge, understanding and skills in classroom action research was at a
high level. The students’ achievement based on the Ordinary National Education Test
(O-NET) of the academic year 2014, 2015 and 2016 of Prathom Suksa 6, students had
an average score higher than the affiliation and national level in all 3 years, while the
Mattayom 3 students had an average score less than the affiliation and national level

จ
in all 3 years. Early childhood students grow strong as they were, and ready to study
at a basic level. Students with learning disabilities included had knowledge and capability
and achieve objectives in individual education plans, and had improved development
for all skills according to the goal.
Impact : The teachers were satisfied with the supervisors’ operation process at
a high level. The community representatives were satisfied with the development of
educational management of schools which were resulted by supervision to develop work
during the academic year 2014. - 2017 at a high level.
Effectiveness : The inputs and processes affected good project management.
All activities were accomplished. Providing teachers development in content and
teaching methodology made the higher student achievement that was worthy and
creative operation.
Sustainability : The researcher held up the meeting to monitor the progress
of the schools’ implementation in applying research results, and increased knowledge.
The schools were continuously improved, promoted all teachers to do classroom action
researches, and have held a research contests in the schools every year until now.
Transportability : The teachers had to transfer knowledge and expanded the
results by improving researches and applying the knowledge gained from the researches
to the new topics most. Followed by being a consultant in classroom action research,
expanding the concept and applying to other matters, the teachers adapted their
knowledge to be suitable for any external organizations.
2. The results of the problems and guidelines for the development of the
implementation of classroom action research project. The problems were as follows :
teachers' ability to conduct classroom action research, expanding results for other
teachers, continuity of classroom action research, public relations of the teachers and
schools’ duties, opportunities for teachers to exchange learning methodology and
publish their classroom action researches.
The development guidelines are as follows. 1) The supervisors should supervise,
monitor, and be closely consultants. 2) The teachers should pay attention in teaching
and learning by using classroom action researches and accept the transfer of knowledge.
3) The schools should evaluate the teaching quality that focuses on the classroom
action researches in every semester. 4) The Bangkok Educational Service Area Office
and the school should promote teachers and the schools researches to public by using
various communication channels and organize some activities such as a symposium,
for teachers to exchange learning about classroom action researches both in their
schools and the educational service area office.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญปญหา
การจัดการศึกษาเปน กระบวนการสําคัญ ในการพัฒ นาคุณภาพของประชากรในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเยาวชนใหมีการศึกษาตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดบทบัญญัติไวในหมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับการศึกษานั้น ยอมแสดงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
ครูนําการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการจัด
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม และนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
ของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางตอเนื่อง ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดมีจุดเนนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น เนื่องจากผลการประเมินภายใน
ประเทศ ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียน (O - NET) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2556 โดยภาพรวม ลดลงจากปการศึกษา 2555 เกือบทุกสาระการเรียนรู (สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : ออนไลน) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นดังกลาว ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ก็ลดลงเชนกัน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557ข : 2 -4) ดังนั้น
ในปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครจึงไดกําหนดนโยบายการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น สงผลใหสถานศึกษาในสังกัดตองเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นดวย โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ใหการสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกลาวดวยกลยุทธและ
วิธีการตาง ๆ ในการนี้ผูวิจัยซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดพิจารณา
เห็นวา หากมีการพัฒนาครูและสนับสนุนสงเสริมครูมีใหความรูดานการวิจัย และใชกระบวนการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางเหมาะสม และนํา
ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู จะสามารถชวยใหการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายดังกลาวบรรลุผลได
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การจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปน การดําเนิน งาน
ที่ตองใชระยะเวลาและความละเอียดถี่ถวนของครู ในการวางแผนกําหนดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู
ในขณะที่การพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูของผูดูแลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ก็ตองใชกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเกิดสัมฤทธิผลในเวลาตอมา โดยการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป แนวทางหนึ่งที่ชวยให
การพัฒนาการจัดการเรียนรูสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลสําเร็จ คือการศึกษาวิจัย
การวิจัยทางการศึกษามีห ลายรูป แบบ แตการวิจัยที่จ ะสามารถชวยพัฒ นาการเรียนรูใหแกผูเรีย น
ไดอ ยา งรวดเร็ว และยั่ง ยืน ไดคือ การปฏิบัติการวิจัย ในชั้น เรีย น (Classroom Action Research)
ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทุกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครใหสูงขึ้นในป 2557
และดําเนินงานโดยมีการเตรียมการและดําเนินการอยางเปนระบบ มีกระบวนการและวิธีการดําเนินงาน
ที่มุงใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
และเพื่อเปนการตรวจสอบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานโครงการดังกลาวตั้งแตเริ่มตน
จนเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการดําเนินโครงการ สําหรับใชเปนขอมูลและบทเรียน
ในการพัฒนางานตอไป ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยโดยการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครขึ้น
โดยใชแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam and Shinkfield (2007)
ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเปนขั้นตอนสําคัญของการจัดทําโครงการ ซึ่งชวยใหไดขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การตรวจสอบความพรอมของ
ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน รวมทั้งชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับ
ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ (สมคิด พรมจุย, 2552 : 30) โดยเฉพาะ
รูป แบบการประเมิน CIPPIEST Model ที่เปน สว นปรับ ขยายของรูป แบบการประเมิน แบบ CIPP
ซึ่งสวนขยายของมิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นนี้ มีความหมายครอบคลุมถึงการประเมินผลผลิตเดิม และการ
ประเมินผลลัพธดวย (รัตนะ บัวสนธ, 2556 : 23) รูปแบบดังกลาวประกอบดวย 1) การประเมินดานบริบท
(C : Context Evaluation) 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา (I : Input Evaluation) 3) การประเมิน
ดานกระบวนการ (P : Process Evaluation) 4) การประเมินดานผลผลิต (P : Product Evaluation)
5) การประเมินดานผลกระทบ (I : Impact Evaluation) 6) การประเมินดานประสิทธิภาพ (E : Effectiveness
Evaluation) 7) การประเมินดานความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation) และ 8) การประเมิน
ดานการถายโยงความรู (T : Transportability Evaluation) การประเมินโดยใชแนวคิดตามรูปแบบ
ดังกลาว เปนการประเมินที่มีความตอเนื่อง จะชวยใหไดขอมูลที่ครบถวน เชื่อถือได และสามารถใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไปไดเปนอยางดี
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา
(Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact) ดานประสิทธิผล
(Effectiveness) ดานความยั่งยืน (Sustainability) และดานการถายโยงความรู (Transportability)
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรีย นเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ของสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุมเปาหมายที่ศึกษา ประกอบดวยบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่ ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ตามคําสั่งของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 157 / 2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557)
และครูที่ไดรับการขยายผลเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งประกอบดวยครูผูสอนระดับปฐมวัย ครูผูสอน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สอนนักเรียนปกติและนักเรียนพิการเรียนรวม รวมทั้งผูแทนชุมชน
ของโรงเรียน
2. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยแบง
การประเมินเปน 3 ระยะคือ กอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ
3. ขอบเขตดานการประเมิน
ผูวิจัยใชแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam and Shinkfield
(2007) ซึ่งรูปแบบประกอบดวย 1) การประเมินดานบริบท (C : Context Evaluation) 2) การประเมิน
ดานปจจัยนําเขา (I : Input Evaluation) 3) การประเมินดานกระบวนการ (P : Process Evaluation)
4) การประเมินดานผลผลิต (P : Product Evaluation) 5) การประเมินดานผลกระทบ (I : Impact
Evaluation) 6) การประเมินดานประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation) 7) การประเมิน
ดา นความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation) และ 8) การประเมิน ดานการถายโยงความรู
(T : Transportability Evaluation)
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การประเมินแบบ CIPPIEST Model หมายถึง การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยพิจารณาขอมูลที่นํามาประเมิน 8 ดานคือ
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1.1 การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึงการประเมินความสอดคลอง
ชัดเจนของหลักการเหตุผล วัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามนโยบายของหนวยงานระดับตาง ๆ มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดจริง
และสอดคลองกับความตองการของครูและโรงเรียน
1.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) หมายถึงการประเมินความพรอม
ความพอเพียงและความเหมาะสมในการวางแผนงานโครงการทั้งดานบุคลากร งบประมาณ เอกสาร
รวมทั้งความรูที่ครูและโรงเรียนไดรับจากวิทยากรและปจจัยนําเขาอื่น ๆ โดยรวม
1.3 การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึงการประเมินแนวการ
ดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดแกการเตรียมการ
ในการพัฒนาครู การประชุมปฏิบัติการใหความรูแกครู การนิเทศติดตาม การสรางเครือขาย การสนับสนุน
สงเสริม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
1.4 การประเมิน ดานผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึงการประเมิน ความรู
ความสามารถของครูหลังการประชุมปฏิบัติการ การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนใน
เรื่องที่กําหนดไว ระหวางดําเนินงานโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูตามจุดมุงหมายของโครงการ
1.5 การประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) หมายถึงการประเมินผลที่เกิดขึ้น
กับกลุมเปาหมาย เชน งานวิจัยในชั้นเรียนของครูหลังเสร็จสิ้นโครงการ การมีสวนรวมของบุคลากร
ภายในและภายนอกโรงเรียน ความรูความเขาใจสภาพการดําเนินงานตามโครงการที่เกิดกับผูเกี่ยวของ
และอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมจากวัตถุประสงคของโครงการ
1.6 การประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) หมายถึงการประเมินผล
ที่เกิดหลังเสร็จสิ้นโครงการ ไดแก ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพดานการสราง
องคความรูใหกับครู ประสิทธิภาพดานการดําเนินงานที่คุมคาและสรางสรรค และความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของผูเกี่ยวของ
1.7 การประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) หมายถึงการประเมินความรู
ความสามารถของครูในการนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ไปใชในพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และประยุกตองคความรูที่ไดจากโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไปสู
งานอื่น รวมทั้งการทํางานเปนทีม ขอเสนอแนะวิธีการ แนวปฏิบัติที่ไดจากโครงการที่นําไปสูความสําเร็จ
เพื่อใหโครงการดําเนินตอไป
1.8 การประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) หมายถึงการ
ประเมินผลที่เกิดกับครูในการเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การปรับปรุงงานและ
การนําความรูไปใชในเรื่องใหม การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการไดปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไป
ใชในการแกปญหาเรื่องอื่น รวมทั้งการปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หมายถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมทั้งความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย และความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม
3. ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ครูวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 37 คน ซึ่งไดรับการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนของตนเองได
4. ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน หมายถึง ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 157/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
จํานวน 195 คน (โรงเรียนละ 5-7 คน ประกอบดวยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน และครูผูสมัครใจ
เขารวมเปนผูขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 158 คน)
5. ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล หมายถึง ครูในโรงเรียนที่ไดรับความรู และการแนะนําจาก
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนหรือครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหใช
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
6. ผูแทนชุมชน หมายถึง กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน หรือผูนําชุมชน ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
7. ชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง เอกสารที่ผูวิจัยไดผลิตและใชในการอบรมครูเรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวย
7.1 คูมือการใชชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน
7.2 เอกสารความรูเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรียน แบงเนื้อหาสาระออกเปน 7 หนวย/เลม ไดแก
หนวยที่ 1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
หนวยที่ 2 การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
หนวยที่ 3 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
หนวยที่ 4 การสรางนวัตกรรม
หนวยที่ 5 การนํานวัตกรรมไปใช
หนวยที่ 6 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล
หนวยที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
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คําถามในการวิจัย
1. วัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน นโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แนวทางการสงเสริมงานวิจัย
ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ มี ความ
สอดคลองกันหรือไมอยางไร และโรงเรียนมีความตองการที่จะดําเนินงานโครงการดังกลาวหรือไม
2. การเตรียมองคประกอบของโครงการ ไดแก การวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรม
ตามโครงการ การดําเนินการโครงการ บุคลากรและงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ มีความพรอม
และพอเพียงหรือไมอยางไร
3. การดําเนินงานโครงการผานกระบวนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาบุคลากรสูการนําไปใช ไดอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน
ในการขับเคลื่อนโครงการ อยางไรบาง
4. ผลของโครงการนี้ไดสงเสริมใหครูมีสวนรวมปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยาง
ถูกตองเหมาะสมหรือไม อยางไร
5. ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการและผลสําเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นเกินกวา
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม อยางไร
6. ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการสงผลหรือตอบสนองความตองการจําเปนของโรงเรียน ครู และ
นักเรียน ไดครอบคลุมและคุมคาหรือไม อยางไร
7. ครูไดนําความรูที่ไดจากการดําเนินงานตามโครงการไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
เรื่องอื่น ๆ ที่ไมใชเรื่องวิจัยที่ไดกําหนดไวในการดําเนินการโครงการครั้งนี้ อยางไรบาง
8. ครูไดมีสวนรวมปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน
และขยายองคความรูไปสูครูคนอื่น หรือโรงเรียนอื่น ไดหรือไม ถูกตองและเหมาะสมอยางไร
ประโยชนที่ไดรับ
ผลการประเมินโครงการเปนขอมูลและสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมในดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input)
ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact) ดานประสิทธิผล
(Effectiveness) ดานความยั่งยืน (Sustainability) และดานการถายโยงความรู (Transportability)
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model ไดมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัย ดังนี้
1. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
1.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
1.3 นโยบายและกรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (พ.ศ. 2558-2560)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 นโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินการวิจัยสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. ความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการ
2.1 ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
3. การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
1. กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของเปนกรอบ
ในการกําหนดทิศทางการประเมิน ดังนี้
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
การประเมินโครงการครั้งนี้ เปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22, 23, 24 และ 30
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2546 : 13 - 15) ดังนี้
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1.1.1 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
1.1.1.1 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23 ระบุวาการจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1) ความรู เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตนเองและความสั ม พั น ธ ข องตนเองกั บ สั ง คม ได แ ก
ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัด การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน
3) ความรูเกี่ยวกับศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกต
ใชภูมิปญญา
4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
1.1.1.2 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4) จัดการเรีย นการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสว น
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
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1.1.1.3 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
1.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ ระยะ 20 ป ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาและ
เปาหมายไวดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 94 - 139)
1.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.2.1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2.1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่
พิเศษ ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1.2.1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต
1.2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.2.2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปน และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2.2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
1.2.2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1.2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.2.3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
1.2.3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
1.2.3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
1.2.3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
1.2.3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
1.2.3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
1.2.3.7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
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ทุกชวงวัย

1.2.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
1.2.4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.2.4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สําหรับคน

1.2.4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง
เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
1.2.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2.5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
1.2.5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
1.2.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1.2.6.1 โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
1.2.6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
1.2.6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
ของ ประชาชนและพื้นที
1.2.6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
1.2.6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
1.3 นโยบายและกรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (พ.ศ.2558 – 2560)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการวิเคราะหสภาพการณการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนการทําวิจัยเพื่อขับ เคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ การวิจัยเพื่อสงเสริม
การทํางานของเขตพื้นที่การศึกษาและสนับสนุนวิชาการแกโรงเรียน การสงเสริมความสามารถของ
โรงเรียนใหสามารถบริหารจัดการตนเอง เนนนวัตกรรมที่สงเสริมหองเรียนคุณภาพ และการสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนและครูผานกระบวนการวิจัย โดยกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
7 ประเด็น ดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 : 3-5)
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1.3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบาย ป 2558 ที่ตองเรง
ดําเนินงาน ในการเรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแข็งแกรง และเรงปรับปรุงโรงเรียนให
เปนองคกรที่มีความเข็มแข็ง จึงมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาหนวยงานทั้ง 2 ระดับใหมีความเขมแข็ง
จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองอาศัยกระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อาทิ การวิจัยเพื่อแสวงหางบอุดหนุนรายหัวนักเรียน การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
สรางพลังความรวมมือของผูปกครอง การวิจัยและพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ที่บริหารจัดการดวยตนเอง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน การขับเคลื่อนใหโรงเรียนพัฒนา
เปนองคกรคุณภาพ การบริหารโดยใชโรงเรียน/ชุมชนเปนฐาน เปนตน
1.3.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
ครูเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน
ปญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูไมใชอยูที่ความรูความสามารถ หรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
แตอยูที่จิตวิญญาณของความเปนครู ครูตองเปน“ครูอาชีพ”ไมใชเพียงผูประกอบอาชีพครู ซึ่งปจจุบัน
สถานการณปญหาคุณภาพครูไทยก็ยังไมดีขึ้น ความพยายามหนึ่งในการแกไขปญหาจําเปน ตองพัฒนา
ใหครู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาศิษย และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน
1.3.3 การวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และจาก
ผลการวิจั ยมี ความสอดคล องไปในทางเดีย วกัน วาคุณภาพการศึกษายังไมบ รรลุเปาหมายเทาที่ควร
จึงจําเปนตองแสวงหานวัตกรรม รูปแบบใหมหลากหลาย และการสงเสริมวัฒนธรรมการใชขอมูลในการ
วิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการศึกษาบรรลุถึงจุดหมายของการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพใหทั้งผูสอนและผูเรียนสามารถอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
และพรอมเขาสูสังคมภูมิปญญาเต็มตามศักยภาพของผูเรียน เปนตน
1.3.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานภาษา ดานการคิดคํานวณ ดานการมีเหตุผล
(Literacy Numeracy & Reasoning Ability) และทักษะในศตวรรษที่ 21
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน หรือ National Test (NT) โดยประเมินความสามารถ 3 ดาน ไดแก
1) ความสามารถดานภาษา (Literacy) 2) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) 3) ความสามารถ
ดานเหตุผล (Reasoning abilities) ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนที่ผานมามีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิถีชีวิตของคนไทย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหานวัตกรรม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อแกไขปญหาเรื่องคุณภาพ
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การศึกษาอย า งจริ งจัง ไม ใชเ พี ย งเพื่อใหคุณภาพการศึกษาไทยทัดเทียมและแขงขัน ไดกับ คุณภาพ
การศึกษาของประเทศเพื่อนบานเทานั้น แตเปนคุณภาพการศึกษาที่ดีมีความหมาย มีคุณคา ชวยพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูของเด็กไทยใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงและพรอมเขาสูโลกของงานในอนาคต
1.3.5 การวิจัยเพื่อเสริมสรางโอกาสและความเทาเทียมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองมีการสงเสริมการวิจัยเพื่อแสวงหา
แนวทางเสริมสรางโอกาสและความเทาเทียมใหกับกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการเรียนรูเชนเดียวกับเด็กปกติ เด็กกลุมดังกลาวไดแก เด็กยากจน และเด็กที่อยูในพื้นที่หางไกล
ถิ่นทุรกันดาร กลุมที่มีความพิการทางรางกาย กลุมที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู เด็กกําพรา เด็กที่ใช
สารเสพติด แมวัยรุน เด็กในสถานพินิจและกลุมที่มีปญหาเฉพาะ เชน เด็กเรรอน เด็กไรสัญ ชาติ
เด็กติด เชื้อเอดส เด็กถูกบังคับใชแรงงาน เด็กถูกบังคับ ใหคาประเวณี เด็กที่เปนลูกแรงงานตางดา ว
เด็กดอยโอกาสในจังหวัดชายแดน เปนตน
1.3.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง (Civic Education)
การวิจัยเปนเครื่องมือและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา
การสรางความเปนพลเมือง ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดนําการวิจัยมาใช
ในการพัฒนา เพื่อใหสถานศึกษา บุคลากร ครู รวมกันขับเคลื่อนผูเรียนเปนพลเมืองศึกษา (Civic Education)
ซึ่งจะชวยใหเกิดความเข็มแข็ง ที่จะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติ เปนตน
1.3.7 การวิจัยเชิงประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม
ถูกกลาวถึงเสมอมา เพราะเปนหนวยงานที่ใชงบประมาณสูง แตยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร ดังนั้น
การวิจัยเชิงประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสําคัญจําเปน ทั้งมิติขององคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ไดแก โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมิติของ
แผนงาน / โครงการสําคัญ จากระดับนโยบายสูระดับผูปฏิบัติ เชน การจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusion
Education) การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษา ปจจัยความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อน
หลักสูตรตอการปฏิบัติ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เปนตน
1.4 นโยบายและกรอบแนวทางการดํา เนิน การวิจัย สูการพัฒนาคุณ ภาพผูเ รียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2557ก : 26 - 31) มีนโยบาย
เรงรัดพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยใชกระบวนการวิจัย
เปนแรงขับเคลื่อน จึงไดจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการวิจัยขึ้นเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหสถานศึกษา
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคลองกับ
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วิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหพรอม
กาวสูโลกแหงการเรียนรูและการทํางานในอนาคต และสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางหนึ่งที่จะ
ชวยใหการดําเนินงานดังกลาวประสบความสําเร็จ คือการรวมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัย จึงไดมีการวางแผนพัฒนาครูโดยการจัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนขึ้น ในปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการ
ทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น นํ า กระบวนการวิ จั ย ไปใช แ กป ญ หาและพัฒ นาการเรีย นการสอนเพื่ อยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยมีทิศทาง กรอบการดําเนินงาน และเปาหมายการวิจัย ดังนี้
1.4.1 กรอบแนวทางการดําเนินการวิจัย ที่มุงเนนการพัฒนาและตอยอด 6 ประการ
1.4.1.1 การพัฒนาตอยอดดานผูเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร
และดานการบริหารจัดการ
1.4.1.2 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.4.1.3 การทําวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1.4.1.4 การนําผลการวิจัยเพื่อชี้นําและสรางนโยบายใหม ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.4.1.5 การสรางนวัตกรรมที่สงเสริมหองเรียนคุณภาพ
1.4.1.6 การสงเสริมใหครูใชการวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนางาน
1.4.2 เปาหมายการพัฒนา คือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยเนนกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับโรงเรียน
และสงเสริมคุณภาพการเรียนรู ที่เหมาะกับระดับการศึกษาและสมรรถนะของผูเรียน โดยมีตัวชี้วัดความ
สําเร็จคือ
1.4.2.1 ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และเปนวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงาน
1.4.2.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
1.4.2.3 นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได
1.4.2.4 ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ
(Professional Teacher)
ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทําการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่มุงเนนครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัย
ในโรงเรียน ดวย “กระบวนการนิเทศ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา โดยการ กระตุนทําความเขาใจ ชวนให
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พัฒนาเจาะลึก ผนึกกําลังการพัฒนาคุณภาพดวยการวิจัย พัฒนาใหตอเนื่องเขมแข็งพรอมเปนตนแบบ
การวิจัยและเปนแหลงเรียนรูงาน” โดยมีกระบวนการดังแผนภูมิตอไปนี้
กระบวนการนิเทศ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

สพป.
กรุงเทพมหานคร

สพป.กทม.
ดําเนินการรวมกับ
โรงเรียน

ศึกษานิเทศก
ผูบริหาร
ครูแกนนํา

ผูบริหาร
และคณะครูผูนํา
การขับเคลื่อนการ
วิจัยในโรงเรียน
รวมดําเนินการ

แตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อน
การวิจัยในโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะทํางาน ศน.สพป.กทม.
(กลุมนิเทศติดตามฯ)
ดําเนินการขับเคลื่อน

ประชุมคณะครูผูนําการขับเคลื่อน
การวิจัยในโรงเรียน

เขาใจ

จัดทําแนวทางการนิเทศ

นิเทศ : กระตุนทําความเขาใจ

นิเทศ : ชวนใหพัฒนาเจาะลึก

นิเทศ : ผนึกกําลังการพัฒนา
คุณภาพดวยการวิจยั

พัฒนาใหตอเนื่อง
เขมแข็งพรอมเปนตนแบบการวิจยั
และเปนแหลงเรียนรูงาน

ศึกษานิเทศก ผูบริหาร ครู
มีความเขาใจ
เรือ่ งการวิจัยในชั้นเรียน

เขาถึง

ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
และคณะครูในโรงเรียน
เขาถึงกระบวนการพัฒนา

พัฒนา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เกิดการพัฒนา

แผนภูมิที่ 2.1 การนําการวิจัยสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ป 2557
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2. ความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินโครงการ
2.1 ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ชวยใหกระบวน
การเรียนการสอนแปรเปลี่ยนไป ครูผูสอนทุกระดับการศึกษา มีแนวคิดในเชิงบวก มีการปรับเปลี่ยน
เจตคติ การปฏิบัติตน เพื่อเตรียมตัวไปสูความเปนครูมืออาชีพ ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกกอใหเกิดวิทยาการขึ้นใหมมากมาย ครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนหรือผูเรียนมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ เปนคนเกง คนดี และมีความสุข
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ของสังคมและประเทศชาติ แนวคิดหนึ่งที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียน
การสอนก็คือการวิจัยในชั้นเรียน
อนงคพร สถิตยภาคีกุล (2544 : 62) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่ชวย
ใหครูผูสอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน ทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูของครูมีความเปนวิชาชีพ และมีความเปนศาสตรในวิทยาการ
ของการจัดการเรียนรูมากขึ้น เพราะการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยให
ครูผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนการรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู
2.1.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนการสืบหาขอเท็จจริง
หาคําตอบ หาองคความรูใหม หรือการสรางพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ดวยวิธีการที่เปนระบบ เพื่อใหได
ขอคนพบที่เชื่อถือได ไพจิตร สดวกการ (2545 : 4) กลาววา การวิจัยเปนกระบวนการในการแกไขปญหา
หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอยางเปนระบบ เพื่อสืบคนใหไดสาเหตุ
ของปญหา แลวหาวิธีแกไขหรือพัฒนาที่เชื่อถือได เชน การสังเกต จดบันทึก วิเคราะหหรือสังเคราะห
เพื่อนําไปสูการแกปญหาหรือกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายที่ตองการ
สวนการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนกิจสําคัญของครูที่ตองดําเนินการไปพรอม ๆ กับการจัด
การเรียนการสอนนั้น บุญญลักษณ พิมพา (2558 : 5) ไดใหความหมายไววา หมายถึงกระบวนการที่ครู
ศึกษาคนควาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบอยางมีระบบ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับนักเรียน เปนการศึกษาและวิจัยควบคูกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
การสอนของตนเอง
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2.1.2 ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนสิ่งที่ครูผูสอนในยุคปจจุบันตองกระทํา การจัดการเรียนการสอน
ของครูนั้น เมื่อมีปญหาการเรียนรูหรือมีปญหาการเรียนการสอนเกิดขึ้น ไมวาจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
หรือเกิดขึ้นกับตัวครูเอง ครูผูสอนตองหาวิธีและแนวทางในการแกปญหานั้น ๆ โดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
สุรพงษ คงสัตย และธีรชาติ ธรรมวงค (2551 : ออนไลน) ใหความเห็นวา การแกปญหา
หรือการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยที่ครูผูสอนเปนผูปฏิบัติเปนสิ่งที่จะใหผลดีแกนักเรียนมากกวา
ที่ครูแกปญหาในชั้นเรียนของตนตามผลการวิจัยของผูอื่น เนื่องจากครูผูสอนเปนผูที่ใกลชิดกับผูเรียน
มากที่สุด ครูจึงยอมรูธรรมชาติ ภูมิหลังและสภาวะแวดลอมของผูเรียนดีกวาผูอื่น แตครูตองพยายาม
ศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนที่ผูอื่นทําไว เพื่อนํามาเปนฐานความคิดในการปรับ
นําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนของตน และจะไดทราบถึงขอควรระวังที่ผูวิจัยไดนําเสนอไว เพื่อปองกัน
การผิดพลาดซ้ํารอยเดิม การวิจัยในชั้นเรียนเปนการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเปนหนาที่หลักของครู
และไมใชเรื่องที่ยุงยากเกินความสามารถของครู อยางไรก็ตามการพัฒนาการเรียนการสอนเปนงานที่
ตองใชเวลา และตองทําอยางตอเนื่อง การวิจัยในชั้นเรียนจึงไมใชการวิจัยที่ทําเพียงครั้งเดียว แตควรทํา
อยางตอเนื่องจนเปนปกติของงานในหนาที่
2.1.3 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนการศึกษาคนควาเพื่อแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะที่แตกตางไปจากการวิจัยโดยทั่วไป นักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของ
การวิจัยในชั้นเรียนไวดังนี้
2.1.3.1 ลักษณะเดนของการวิจัยในชั้นเรียน สุรพงษ คงสัตย และธีรชาติ ธรรมาวงค
(2551 : ออนไลน) กลาวถึงลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนที่เห็นไดชัดเจนที่สุด ซึ่งนับวาเปนองคประกอบ
ของการทําวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
1) จุดเริ่มตนของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับการ
เรียนของผูเรียน หรือปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู แลวครูเกิดความคิด ความตองการ
และปรารถนาดีตอผูเรียน ที่จะหาทางแกไขปญหาหรือชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ
2) ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตที่แคบ และเฉพาะเจาะจง
3) ครูผูสอนเปนศูนยกลางของกระบวนการวิจัยทั้งหมด โดยครูผูสอนเปนคนคิด
เรื่องและเปนเจาของปญหา เปนผูหาวิธีการแกไขหรือพัฒนา
4) การดําเนินการวิจัยจะดําเนินไปพรอม ๆ กับการเรียนการสอนปกติ เพราะการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนรู
5) การวิจัยในชั้นเรียนเปนวิจัยปฏิบัติการ เปนการมุงแกไขปญหาหรือพัฒนาผูเรียน
โดยจะตองนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน หรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูใหทันตอเหตุการณหรือสภาพปญหาการเรียนรูที่เกิดขึ้น
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2.1.3.2 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน มุมมองตามรูปแบบ อนงคพร สถิตยภาคีกุล
(2544 : 63 - 64) อธิบายวา การวิจัยในชั้นเรียนมีรูปแบบการทําวิจัยไดหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วาจะศึกษาอะไรและเพื่อประโยชนใด จึงขอนําเสนอลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้
1) การวิจัยสํารวจ เปนการศึกษาลักษณะความจริง ตามสภาพจริงในเรื่องตาง ๆ
เพื่อรวบรวมขอมูลและรายงานลักษณะที่มีอยูในสถานการณนั้น ๆ เชน สํารวจปญหาการใชหลักสูตร
สํารวจการใชหลักสูตร เปนตน
2) การวิจัยหาความสัมพันธ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ
ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป วามีความสัมพันธกันหรือไม มีอิทธิพลตอกันหรือไม เชน ศึกษาวิธีสอนของครูกับ
ผลการเรียนรูของนักเรียน
3) การวิจัยเปรียบเทียบ เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางตัวแปร ตั้งแต 2 ตัว
ขึ้นไป วามีความแตกตางกันหรือไม เชน การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนอาน
จับใจความภาษาอังกฤษ วามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาอังกฤษ ระหวางคะแนนกอนเรียน
กับหลังเรียน แตกตางกันหรือไม
4) การวิจัยเชิงทดลอง มี 2 ประเภท คือ การทดลองในสนามทดลองในสภาพธรรมชาติ
เชน ทดลองกับนักเรียนขณะอยูในหองปกติ และการทดลองในหองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจัดและควบคุม
ตัวแปรตาง ๆ ไดตามตองการ
5) การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา เปนการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลงานที่
ตองพัฒนา มีการสรางผลงานบนรากฐานของผลการวิจัย นําผลงานที่สรางขึ้นไปทดลองใช ในภาคสนาม
ที่มีลักษณะคลายคลึงกับที่นําไปใชจริง และมีการแกไขผลงานเพื่อแกไขขอบกพรองจากที่ไดพบภาคสนาม
จนกระทั่งผลงานที่สรางขึ้นบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว
นอกจากนี้ บุญญลักษณ พิมพา (2558 : 5 - 6) ยังไดกลาวถึงลักษณะของการวิจัย
ในชั้นเรียนและกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนไววา การวิจัยในชั้นเรียนควรมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
คืออาจเปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือเปนการวิจัยเพื่อ
แกปญหา/พัฒนาการเรียนการสอน หรือเปนการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน แลวนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาในชั้นเรียน และทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอนักเรียน การวิจัยในชั้นเรียนแตกตางจากการ
วิจัยในโรงเรียนตรงที่กลุมตัวอยางและเปาหมาย กลาวคือ วิจัยในชั้นเรียนใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กมัก
ศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่ง และมีเปาหมายสําคัญคือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
เชื่อวาถาครูใชกิจกรรมการสอนที่ดี และเหมาะสมกับผูเรียน ยอมทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
สูงขึ้น และบรรลุเปาหมายทางการพัฒนานักเรียน
2.1.4 กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
การทําวิจัยในชั้นเรียนมีการดําเนินการโดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตรและนํามาขยาย
ใหเ ปน ขั้น ตอนที่ล ะเอีย ดตอ เนื่อ ง เพื่อ สะดวกในการปฏิบัติ ครูจึง สามารถวางแผนดํา เนิน งานไว
ลวงหนาได ขั้นตอนของการทําวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้ (บุญญลักษณ พิมพา, 2558 : 9 – 13)

18
ขัน้ ตอนที่ 1 การสํารวจ และวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใด ๆ ก็ตาม จะตองเริ่มตนดวยการกําหนดปญหาของเรื่องที่จะวิจัย
อยางชัดเจน เพราะการกําหนดปญหานําไปสูความตองการในการแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนาได และ
ความตองการนี้จะนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจะสามารถกําหนดปญหาการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบไดอยางชัดเจน โดยทําการสํารวจขอบกพรอง และวิเคราะหปญหา
กลาวคือ จะตองคนหาวา นักเรียนมีความบกพรองจุดใด เนื่องจากสาเหตุอะไร การหาสาเหตุอาจไดจาก
การระดมพลังสมอง ตรวจสมุดแบบฝกหัด จากผลการสอบปลายภาคเรียน เมื่อสํารวจขอบกพรองไดแลว
นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและความตองการในการแกปญหาใหตรงกับสาเหตุนั้น ๆ แลวเขียนออมาในรูป
วัตถุประสงคของการวิจัย
สิ่งที่ครู จะไดจากการดําเนินการในขั้นตอนที่หนึ่งนี้ คือ กําหนดปญหาการเรียนการสอน
ได อย า งเฉพาะเจาะจงและชั ดเจน เพื่อนําเสนอเขีย นสภาพปญ หาของนักเรีย น และนอกจากนี้ ครู
อาจารย สามารถเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยไดดวย
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดวิธีการในการแกปญหา
เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยแลว จะมากําหนดวิธีการในการแกปญหาโดยศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของ เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย หนังสือตํารา คูมือ แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยนั้นวามีอยูกอนแลวบางอยางไร งานวิจัยที่จะทํานั้นมีความเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีอยางไร ทั้งนี้เพื่อแสดงความตอเนื่องทางวิขาการที่ตองการที่จะมีสวนสรางเสริมใหเจริญกาวหนา
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ชวยครูในเรื่องตอไปนี้ 1) กําหนด
ปญหาที่จะวิจัยไดชัดเจนขึ้น 2) ไดแนวคิดความรูพื้นฐานตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็น
ที่จะศึกษา 3) เห็นแนวทางในการศึกษาปญหา 4) สามารถอธิบายปญหา โดยเฉพาะการกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย และสามารถอธิบายตัวแปรที่จะศึกษา 5) สามารถตั้งสมมุติฐานไดอยางสมเหตุสมผล
6) เลือกเทคนิคการสุมตัวอยางไดเหมาะสม 7) เลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง 8) เลือกวิธีการ
วิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
สิ่งที่ครูจะไดจากการดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ไดเทคนิคในการแกปญหาที่สอดคลองกับ
หลักการ ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลว ซึ่งทําใหแนวคิดของครูนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การสรางนวัตกรรม
นวัตกรรมเปนรูปแบบ หรือวิธีการแกปญหาที่ครูสรางขึ้นมาเอง หรือนําเอารูปแบบ หรือ
วิธีการที่ผูอื่นทําไวแลวมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปญหาที่ตองการแกไข เชน บทเรียนสําเร็จรูป
ชุดการสอน เอกสารประกอบการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนแบบรวมมือ
สิ่งที่ครูจะไดจากการดําเนินการในขั้นตอนนี้คือ ไดนวัตกรรมที่คาดวามีคุณภาพเหมาะสม
ที่จะนําไปใชในการแกปญหา
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ขั้นตอนที่ 4 การนํานวัตกรรมไปใช
การนํานวัตกรรมไปใชทําไดหลายแบบขึ้นอยูกับลักษณะของนวัตกรรม จํานวนกลุมนักเรียน
ที่ทดลองและจํานวนครั้งของการวัดตัวแปรที่ศึกษา แตละแบบมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ฉะนั้น
ครูจะตองออกแบบการทดลองใหสอดคลองกับจุดประสงค และสมมุติฐานการวิจัยโดยคํานึงถึงกลุมตัวอยาง
และตัวแปรที่วัด แลวเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งตองใชเครื่องมือวัด จะใชเครื่องมือวัดชนิดใดยอมขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรที่จะวัด เชน ถาตองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตองใช
เครื่องมือวัด คือ แบบทดสอบ ถาตองการวัดความคิดเห็น เครื่องมือวัด คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ถาตองการวัดเจตคติ เครื่องมือวัด คือ แบบวัดเจตคติ เปนตน เครื่องมือวัดแบงออกไดหลายชนิด แตละชนิด
เหมาะสมกับขอมูลแตละลักษณะ จึงจําเปนตองศึกษาเครื่องมือแตละชนิด ทั้งในแงลักษณะของเครื่องมือวัด
วิธีการสราง และขอดี ขอจํากัด เพื่อเลือกใชใหเหมาะสม
เมื่อไดสรางเครื่องมือวัดหรือปรับปรุงเครื่องมือวัดที่ผูอื่นสรางไวแลวจะตองมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือกอนที่จะนํา ไปใชจ ริง โดยนําไปทดลองกับ กลุมตัว อยาง กลุมใดกลุมหนึ่ง ที่มี
ลักษณะเชน เดีย วกับประชากรที่เ ราศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เชน ความตรง
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ถาหากมีคุณภาพต่ํากวาเกณฑ จะตองมีการปรับปรุงพัฒนา
ใหมีคุณภาพกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง ขั้นตอไปคือ นํานวัตกรรมนั้นไปทดลองกับ
กลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหตามแนวทางที่กําหนดไว ควรมีปฏิทินปฏิบัติงานแสดงเวลา
และระยะเวลาของการดําเนินงานแตละขั้นตอนดวย
สิ่งที่ครู จะไดจากการดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ไดรูปแบบการทดลอง เครื่องมือวัด ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ไดนํานวัตกรรมไปทดลอง ไดเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลไปวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยเปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัย เปนการรายงานงานวิจัยตั้งแต
เริ่มตน สํารวจและวิเคราะหปญหา การสรางนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใชเพื่อแกปญหา จนกระทั่งถึง
การวิเคราะหผล สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ การเขียนรายงานมีประโยชนอยางมากทั้งตัวครู
อาจารย และผูอื่น เพราะการเขียนรายงานการวิจัย เปนการเสนอสิ่งที่ไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
ใหผูอื่นทราบ เพื่อจะไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม หรือนําไปใชประโยชนอางอิงได สิ่งที่ครูจะไดจากการ
ดําเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ไดรายงานวิจัยที่เขียนถูกตองตามรูปแบบ
โดยสรุป การวิจัยในชั้นเรียนเปนการดําเนินงานที่ควบคูไปกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อหาขอสรุปของวิธีการและผลสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวัดและประเมินในแตละกิจกรรม มีกระบวนการดําเนินงานตั้งแตการ
สํารวจและวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน การกําหนดวิธีการในการแกปญหา การสรางนวัตกรรม
การนํานวัตกรรมไปใช และการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอครูในการนําไปวางแผนและ
ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู ผูวิจัยไดใชความรูและกระบวนการดังกลาวในการพัฒนาครูใหสามารถ
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ทําวิจัยในชั้นเรียน จนเปนเรื่องปกติในการสอน ครูมีผลการวิจัยที่นํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนไดเปนอยางดี
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
2.2.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ยอมมีกรอบการดําเนินงาน
ที่ชวยใหเห็นภาพความสําเร็จชัดเจน นั่นคือ โครงการ ซึ่งหมายถึงการกําหนดแนวทางในการแกปญหา
หรือพัฒนางานที่มีวัตถุประสงคเดนชัด ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันและมีเปาหมาย
เดียวกัน มีกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของงาน และเมื่อการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นก็ยอมตองมี
การติดตามประเมินผล หรือประเมินโครงการเพื่อยืนยันประสิทธิผลของงานอีกครั้ง
คําวา “การประเมิน” ตามความหมายของนักการศึกษาหรือองคกรสําคัญตาง ๆ ไดระบุ
ไวสอดคลองกัน กลาวคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 :
711) ใหความหมายของการประเมินไววา หมายถึง การกําหนดหรือใหคาหรือราคาเทาที่ควรจะเปน
ตามหลักเกณฑที่ตั้งไว และคําวาการประเมินผล หมายถึงการพิจารณาและวัดคุณคาของกิจการใด ๆ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อีเบล และ ไฟรสไบย (Ebel and Frisbie, 1986 : 13) ใหนิยามของการประเมิน
วา เปนการตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณคาของสิ่งที่ตองการประเมิน สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2553 :
21 – 22) ใหความหมายของการประเมินไววา หมายถึงกระบวนการใชดุลยพินิจ (Judgment) และ/
หรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทีย บ
ผลที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว การประเมินจึงเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ (เชิงคุณคา)
เพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สวนคําวา “การประเมินโครงการ” มีผูใหความหมายไวดังนี้
ปอปแฮม (Popham, 1975 : 31) ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนการ
บรรยายและตัดสินคุณคาของหลักสูตรหรือโครงการทางการศึกษา ที่มุงประเมินความสอดคลองระหวาง
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
สตัฟเฟลบีม และชิงคฟลด (Stufflebeam and Shinkfield, 1990: 159) กลาววา
การประเมินโครงการเปนกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การไดมาซึ่งขอมูล ตลอดจนการเตรียม
ขอมูลสารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ
เกรดเลอร (Gredler, 1996 : 15) กลาวถึงความหมายของการประเมินโครงการวา
เปนการออกแบบการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อจัดเตรียมสารสนเทศสําหรับใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
และ / หรือกลุมผูที่ใหความสนใจเปนพิเศษกับโครงการ เพื่อใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ฟทซแพททริก แซนเดอร และ วอรเธน (Fitzpatrick, Sanders, and Worthen, 2004 : 5)
ใหความหมายของการประเมินโครงการวา เปนวิธีการสืบหาขอมูล และพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับโครงการ
3 ประเด็น คือ 1) การกําหนดมาตรฐานเพื่อใชตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 2) การรวบรวม
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ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับโครงการ และ 3) การเปรียบเทียบขอมูลสารสนเทศที่ไดกับมาตรฐาน
ที่กําหนดไว เพื่อตัดสินคุณคา คุณภาพ คุณประโยชน ประสิทธิผล หรือความสําคัญของโครงการ ซึ่งจะชวยให
ไดขอเสนอแนะ ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือชวยใหผูเกี่ยวของตัดสินใจไดวาควรปรับปรุง
ดําเนินการตอไป หรือขยายโครงการ
รอสซิ และ ฟรีแมน (Rossi and Freeman, 2004 : 16) ใหความหมายโดยอิงแนวคิด
ของการวิจัยทางสังคมศาสตรวา การประเมินโครงการ เปนการวิจัยเชิงประยุกตที่มีการประยุกตใช
กระบวนการ วิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการสาธารณะที่จัดขึ้น
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอมขององคการและการใหบริการสังคม
สมหวัง พิทยานุวัฒน (2549 : 117) ใหความหมายของการประเมินโครงการไววา
การประเมินโครงการคือ กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศ
ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เจริญวิชญ สมพงษธรรม. (2551 : 270) กลาววาการประเมินโครงการเปนกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดสารสนเทศชวยในการตัดสินใจเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของโครงการใหดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการดังกลาวจะเปนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน ซึ่งจะใชการ
เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 : 4) ใหความหมายวา การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการ
เชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซึ่งจะชวยใหไดขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
จากความหมายของนักการศึกษาขางตนพอสรุปไดวา การประเมินโครงการคือ กระบวนการ
ที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ ชวยใหไดสารสนเทศเพื่อการตัดสินคุณภาพหรือคุณคาของโครงการ ซึ่งจะนํา
ไปสูการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ที่ควรปรับปรุงหรือดําเนินการ
ตอไป โดยมีจุดเนนอยูที่การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการ
ดําเนินโครงการ
2.2.2 ประเภท หรือลักษณะของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการแบงไดเปน 4 ลักษณะ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2557 : 5 - 6) ไดแก
2.2.2.1 แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ จําแนกการประเมินเปน 3 ประเภทคือ
1) การประเมินกอนเริ่มโครงการ หรือกอนนําโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic Evaluation)
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ กอนลงมือดําเนินการ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ และวิเคราะหโครงการหรือประเมินรางโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางหัวขอ
ตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2) ประเมินขณะดําเนินงาน (On going Evaluation) เปนการประเมินที่กระทํา
ระหว า งดํ า เนิ น โครงการ มี จุ ด มุ งหมายเพื่ อ การศึ ก ษาความก า วหน า ของโครงการเป น ช ว ง ๆ ดู ว า

22
การดําเนินโครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อนําขอมูลมาใช
ปรับปรุงการดําเนินโครงการ
3) การประเมินหลังการดําเนินงาน (Pay – off Evaluation) เปนการประเมินที่กระทํา
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการแลว เพื่อตรวจสอบดูวาไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบหรือผลขางเคียงวามีอะไรเกิดขึ้นบาง
นั่นคือ ประเมินผลที่เกิดขึ้น (Outcome) และประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และประเมิน
ผลรวมสรุปของโครงการทั้งหมด (Summative Evaluation)
2.2.2.2 แบงตามวัตถุประสงคของการประเมิน จําแนกการประเมินเปน 2 ประเภทคือ
1) ประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) เปนการประเมิน
ขณะที่กําลังดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลและศึกษาความกาวหนา ปญหาอุปสรรค
เพื่อนํามาใชปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
2) ประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ คือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ดูวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่
กําหนดไวหรือไมเพียงใด ผลการประเมินจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจวาควรยุติโครงการ หรือดําเนิน
โครงการตอไป หรือปรับขยายโครงการในระยะตอไป
2.2.2.3 แบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน จําแนกการประเมินเปน 4 ประเภทคือ
1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมิน
เกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับโครงการวามีความสอดคลอง เอื้อตอการจัดทําโครงการหรือไม ตลอดจนทรัพยากรและ
ขอจํากัดตาง ๆ ในการดําเนินโครงการ สารสนเทศที่ไดนํามาใชประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการใหมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานระดับสูงกวา และบริบทหรือ
สภาพขององคกรที่จะจัดทําโครงการ
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินความพรอมทั้งใน
เชิงคุณภาพ และความพอเพียงของทรัพยากรตาง ๆ กอนเริ่มโครงการวามีพรอมที่จะดําเนินการไดหรือไม
สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการดําเนิน
โครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินขณะดําเนินงาน
หรือประเมินความกาวหนาของโครงการ สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการ
4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เปนการประเมินหลังจาก
การดําเนินงานสิ้นสุดแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ (Output Evaluation) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ และการประเมินผลกระทบ
(Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการ สารสนเทศที่ได
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นํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพเพื่อ ตัดสินใจวา
ควรจะคงโครงการไว ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ
2.2.2.4 แบงตามหลักยึดในการประเมิน จําแนกการประเมินเปน 2 ประเภท คือ
1) การประเมินที่อิงวัตถุประสงค / เปาหมายของโครงการหรืองานเปนเกณฑ (Goal
based Evaluation) เปนการประเมินที่ตัดสินคุณคาของโครงการ จากการเปรียบเทียบผลของโครงการ
กับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ
2) การประเมินที่ไมอิงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ (Goal - free Evaluation)
เป นการประเมิ นที่ ไม จํ าเป นต องกํ าหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการประเมิน ใหสอดคล องกับ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ การตัดสินคุณคาของโครงการควรเนนที่การตีคาของผล
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น (Actual Outcomes) จากโครงการ ซึ่งประกอบดวยการประเมินผลที่คาดหวังตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคของโครงการ และผลที่มิไดคาดหวัง
2.2.3 กระบวนการประเมินโครงการ
กระบวนการประเมินโครงการในที่นี้ หมายถึงภาระงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของการประเมิน
โครงการ ที่นักประเมินตองคิดเตรียมการหรือวางแผนกําหนดไวลวงหนา เพื่อปฏิบัติการประเมินโครงการ
ใหบรรลุเปาหมาย พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 : 7 – 8) ระบุขั้นตอนไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหโครงการที่มุงประเมิน โดยผูประเมินศึกษาสาระสําคัญของโครงการ
ที่จะประเมิน ซึ่งจะชวยใหผูประเมินระบุรายละเอียดของสิ่งที่จะประเมินไดอยางชัดเจน โดยศึกษาวิเคราะห
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมครบถวนเกี่ยวกับโครงการ
ที่มุงประเมิน
ขั้นที่ 2 ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ขั้นนี้ถือวาเปนจุดเริ่มตนของแนวคิด
ที่จะใหมีการประเมินโครงการ โดยมุงตอบคําถามวาทําไมจึงตองประเมินโครงการนี้โดยกลาวถึงหลักการ
และเหตุผล ความจําเปนที่ตองประเมินโครงการนี้
ขั้นที่ 3 กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน เพื่อใหทราบวาการจะประเมินโครงการ
นั้นมุงตอบคําถามเรื่องอะไร จึงตองวิเคราะหความตองการผลการประเมินเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
หรือผูเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่เหมาะสม
ขั้นที่ 4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการประเมิน เพื่อใหมองเห็นแนวทางการประเมิน
โครงการไดชัดเจนมากขึ้น สามารถออกแบบและวางแผนการประเมินไดครอบคลุมและเปนประโยชน
ตอการใชผลการประเมินไดมากขึ้น
ขั้นที่ 5 การออกแบบการประเมิน เปนการวางแผนการประเมินเพื่อกําหนดรูปแบบ
ขอบเขต และแนวทางการประเมิน การออกแบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพจะตองมีองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือ การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการสุมตัวอยาง และการออกแบบการ
วิเคราะหขอมูล
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ขั้นที่ 6 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลจะตองวัด
ไดตรง สอดคลอง และครอบคลุมประเด็นการประเมินหรือตัวแปรที่ศึกษา และมีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัด เชน ความเปนปรนัย ความยาก ความตรง ความเที่ยง เปนตน
ขั้นที่ 7 เก็บรวบรวมขอมูล เปนการดําเนินการโดยใชเครื่องมือแตละชนิด ซึ่งตองมีการ
วางแผน ประสานงานกับผูใหขอมูลหลัก กําหนดเวลา กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เพื่อให
การเก็บขอมูลมีความถูกตองและสมบูรณครบถวน
ขั้นที่ 8 วิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนการวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูล เพื่อให
ไดขอสรุปคําตอบตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะหขอมูลตองพิจารณาให
สอดคลองกับลักษณะขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได
ขั้นที่ 9 รายงานผลการประเมิน เปาหมายสําคัญของการประเมินโครงการก็เพื่อนําผล
ไปใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย
สิ่งที่นักประเมินตองพิจารณาในการนําเสนอผลการประเมินโครงการ มีดังนี้
1) ผูใชผลการประเมินเปนใคร และตองการสารสนเทศจากการประเมินไปใชทําอะไร
เมื่อไร
2) รูปแบบการนําเสนอผลการประเมิน ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด เชน
จัดทําเปนรายงานเชิงการบริหาร หรือบทสรุปสําหรับผูบริหาร ใชวิธีการบรรยายสรุปเสนอตอที่ประชุม
กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
2.2.4 รูปแบบการประเมินโครงการ
คําวา “รูปแบบ” มาจากภาษาอังกฤษวา Model หมายถึง วิธีการถายทอดความคิด
ความเขาใจ รวมทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใด ๆ ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสาร
ในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นตาง ๆ ไดอยาง
กระชับภายใตหลักการอยางเปนระบบ รัตนะ บัวสนธ (2550 : 25) ไดใหความหมายของรูปแบบ
การประเมิ นไว ว า หมายถึ งการถ ายทอดแบบหรื อภาพจํ าลองของทฤษฎี การประเมิ นซึ่ งจะแสดงถึ ง
ความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางสวนหรือสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมิน รูปแบบการประเมิน
จึงไมใชรายละเอียดหรือสิ่งที่สมบูรณเปนจริงเกี่ยวกับการประเมิน หากแตรูปแบบการประเมินจะชวยให
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินไดอยางเปนระบบ
2.2.4.1 ประเภทของรูปแบบการประเมินโครงการ นักวิชาการดานการประเมินของไทย
สวนใหญนิยมจัดกลุมหรือประเภทของรูปแบบการประเมินออกเปน 3 กลุม (สําราญ มีแจง. 2544 :
111 - 112 ; สมคิด พรมจุย. 2550 : 50 ; สุภมาศ อังศุโชติ. 2555 : 6 – 7) ดังนี้
1) รูปแบบการประเมินที่เนนวัตถุประสงค (Objective – based Model) เปนรูปแบบ
การประเมินที่เนนการตรวจสอบวา ผลที่เกิดจากโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนั้น
หรือไม ไดแก รูปแบบของไทเลอร (Tyler, 1943) ครอนบาค (Cronbach, 1973) และ เคิรกแพททริก
(Kirkpatrick, 1985)
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2) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgmental evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมสารสนเทศ สําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคาของ
โครงการที่มุงประเมิน ไดแก รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake, 1967) สคริฟเวน (Scriven, 1967)
และโพรวัส (Provus, 1971)
3) รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision – oriented evaluation Model)
เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อจัดหาสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเพื่อชวยใหผูบริหารหรือผู
มีอํานาจในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีเหตุผล ไดแกการประเมินของเวลช
(Welch, 1967) สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam : CIPP Model, 1968) และอัลคิน (Alkin, 1967)
รูปแบบการประเมินของไทเลอรภาคขยาย และรูปแบบการประเมินเชิงระบบ
2.2.4.2 รูปแบบการประเมินที่ควรใชในการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ซึ่งนักประเมินสามารถเลือกใชหรือ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน ในที่นี้ขอเสนอรูปแบบการประเมินที่นิยมใชกันดังนี้
1) รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler,1943. อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ,
2555 : 122)
เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายสําคัญ 2 เรื่อง คือเพื่อตรวจสอบวาจุดมุงหมาย
ของโครงการซึ่งไดกําหนดไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนั้นบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด และ
เพื่อหาขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ แนวคิดการประเมินตามรูปแบบของไทเลอร
เปนการประเมินทางการศึกษาที่ยึดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนหลักโดยมีการกําหนดเกณฑไวลวงหนา
ซึ่งเปน การประเมินผลสรุปรวมเพื่อนําผลไปพัฒ นาโครงการอื่น ๆ ตอไป โดยมิไดคํานึงถึงบริบ ทอื่น
ที่เกี่ยวของกับโครงการ ตอมาไดมีการขยายประเด็นการประเมินออกเปน 6 ประเด็น ไดแก
(1) การประเมินวัตถุประสงคของโครงการ
(2) การประเมินแผนการเรียนรู
(3) การประเมินเพื่อนําไปสูการพัฒนาโครงการ
(4) การประเมินเพื่อนําโครงการไปสูการปฏิบัติ
(5) การประเมินผลลัพธของโครงการ
(6) การกํากับโครงการอยางตอเนื่อง
2) รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach, 1973. อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ,
2555 : 127 – 128)
การประเมินตามแนวคิดของครอนบาค เปนการรวบรวมขอมูลและใชสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ทางการศึกษา
อาจเปนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรหรือประสบการณการเรียนที่สถานศึกษา
จัดใหกับผูเรียน การประเมินของครอนบาคกําหนดจุดมุงหมายไว 3 ประการ คือ
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(1) เพื่อปรับปรุงรายวิชา โดยการตัดสินวาสื่อการเรียนการสอนอะไรหรือวิธีการ
ใดที่ใหผลเปนที่นาพอใจและมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข
(2) เพื่อตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล คือตัวผูเรียนในเรื่องความตองการของผูเรียน
คุณลักษณะของผูเรียนเพื่อการจัดกลุม ความกาวหนาในการเรียน และขอบกพรองเกี่ยวกับการเรียน
(3) เพื่อตัดสินเกี่ยวกับระบบและวิธีการบริหารของสถานศึกษา วาดีหรือไม
อยางไร ครูแตละคนมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพเพียงใด
สําหรับการประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ครอนบาคเห็นวาควร
ทําการทดสอบทั้งวัตถุประสงคที่กําหนดไวและผลกระทบอื่นของโครงการ จึงเรียกการประเมินของครอนบาค
วารูปแบบการประเมินวัตถุประสงคและผลกระทบ
3) รูปแบบการประเมินของเคิรกแพททริก (Kirkpatrick, 1985. อางถึงใน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555 : 130 - 135)
รูปแบบการประเมินนี้เปนการประเมินประสิทธิผลโครงการฝกอบรม แบงการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ คือ
(1) การประเมินปฏิกิริยา เปนการตรวจสอบความรูสึกหรือความพอใจของผูเขา
รับการอบรมตอโครงการฝกอบรม เขารูสึกอยางไรตอโครงการ มีความพึงพอใจตอโครงการฝกอบรม
หรือไม เพียงใด
(2) การประเมินการเรียนรู เปนการตรวจสอบผลการเรียนรูที่ไดจากโครงการ
ฝกอบรม โดยควรตรวจสอบใหครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ โดยตรวจสอบวาผูเขาอบรม
ไดรับความรู ไดปรับปรุงและพัฒนาทักษะอะไรบาง และมีเจตคติตอการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หรือไม เพียงใด
(3) การประเมินพฤติกรรม เปนการตรวจสอบวา เมื่อไดรับการอบรมไปแลว
ผูผานการอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน เปนไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม อยางไร
(4) การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคการ เปนการตรวจสอบวาผลจากการ
อบรมสงผลดีตอองคการหรือเกิดผลกระทบตอองคการในลักษณะใดบาง คุณภาพขององคการดีขึ้นหรือไม
การประเมินตามแนวคิดของเคิรกแพททริก เปนรูปแบบการประเมินประสิทธิผล
ของโครงการฝกอบรม ดังนั้นโครงการฝกอบรมหรือโครงการที่เปนการพัฒนาบุคลากรก็สามารถที่จะ
ประยุกตใชรูปแบบนี้ได ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาโครงการตาง ๆ นั้นมีประสิทธิผลที่ชวยใหเกิดผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการหรือไม
4) รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1968. อางถึงใน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555 : 150 - 153)
รู ป แบบการประเมิน ของสตั ฟเฟล บีม เกี่ย วข องกั บ ลั กษณะของการตัด สิน ใจ
ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลจากแหลงการประเมินมาชวยในการตัดสินใจ 4 ลักษณะคือ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผน การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการ
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ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การทบทวนการดํ า เนิน โครงการเมื่อสิ้น สุดโครงการ ประเภทของการตัดสิน ใจที่
แตกตางกัน จําเปนตองใชสารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกตางกันดวย สตัฟเฟลบีมจําแนกการตัดสินใจ
และการประเมินเพื่อการบริหารไว 4 ประเภท (CIPP) ไดแก
(1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
(2) การประเมินปจจัย หรือทรัพยากร (Input Evaluation)
(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation
มโนทัศนสําคัญของรูปแบบการประเมิน CIPP เปนการประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศ
สําหรับการตัดสินใจตามชวงเวลาของการบริหารจัดการโครงการ นั่นคือการประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อ
การตัด สินใจกอนจัดทําโครงการ การประเมินปจจัยเบื้องตน เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางแผน
ดําเนินโครงการ การประเมินกระบวนการเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรมและวิธีดําเนิ นโครงการ
และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง จึงประเมินผลผลิตของโครงการเพื่อตัดสินคุณคาและอนาคตของโครงการ
ตอมา สตัฟเฟลบีม ไดขยายประเด็นการประเมินในสวนของผลผลิตออกไปใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เปน “CIPPIEST”
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบการประเมิน
โครงการแบบ CIPP และภาคขยายผลผลิต “CIPPIEST” ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1985)
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินและระยะเวลาที่จะปรากฏ
ผลผลิตของโครงการ ซึ่ งผลการประเมิ นโครงการจะเป นประโยชน ตอการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ไดเปนอยางดี
2.2.5 แนวคิดการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP และ CIPPIEST
รัตนะ บัวสนธ (2556 : 10-17) ไดกลาววา รูปแบบการประเมิน CIPP เปนการนํา
ตัวอักษรตัวแรกของมิติการประเมิน 4 ดานมาประกอบกัน ไดแก การประเมินบริบท (Context) ปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซึ่งสตัฟเฟลบีม ไดพัฒนาและนําเสนอ
โดยมีพื้นฐานมาจาก การเรียนรูหรือประสบการณการกระทําการประเมินโครงการทางการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตกลางป 1960 โดยตองการที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือขอจํากัดของรูปแบบ
การประเมินแบบดั้งเดิม อาทิ การออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค และการทดสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบดั้งเดิมมีขอจํากัดในการศึกษาหาคําตอบ
เกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาในสมัยนั้น จึงทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการประเมินใหม ๆ เพื่อหา
คําตอบเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาอยางรอบดานหลายแงมุมมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP
ก็เปนหนึ่งในรูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นักประเมินในยุคนั้นพัฒนานําเสนอไว รูปแบบการประเมิน
CIPP ปรากฏขึ้นเปนลายลักษณชัดเจนในหนังสือชื่อ Educational Evaluation and Decision Making
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ซึ่งตีพิมพ ในป 1971 และปรับปรุงอีกครั้งในป 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and
Applications โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.5.1 การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับ
ความตองการจําเปน (Need) ปญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีคา (Assets) และโอกาส (Opportunities)
ที่จะเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขแวดลอมหนึ่งที่กําหนด การประเมินบริบท 4 สวนนี้มีความสําคัญที่จะนําไปสู
การออกแบบโครงการแผนงาน และการใหบริการที่มีความเหมาะสมเปนไปได การประเมินบริบท
มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) กําหนดขอบเขตและบรรยายเกี่ยวกับความตั้งใจใหบริการ
2) จําแนกผูรับผลประโยชนที่ตั้งใจใหบริการ (หรือกลุมเปาหมาย) และประเมิน
ความตองการจําเปนของกลุมบุคคลดังกลาว
3) จําแนกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เปนบอเกิดของความตองการจําเปนของกลุม
ผูรับประโยชนหรือกลุมเปาหมายนั้น
4) จําแนกความเกี่ยวของระหวางคุณสมบัติที่มีคาและโอกาสการไดรับทุนอุดหนุนที่
สามารถนําไปใชกําหนดเปาหมายความตองการจําเปนนั้น
5) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการกําหนดเปาหมายมุงการปรับปรุง
6) ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเปนไปไดของเปาหมายมุงการปรับปรุง
7) จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินผลลัพธของเปาหมายมุงการปรับปรุง
หรือความพยายามในการใหบริการ
2.2.5.2 การประเมินปจจัยนําเขา : Input Evaluation จุดมุงเนนหลักของการประเมิน
ปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยจัดลําดับโครงการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการจําเปน โดยการ
ศึกษาและตรวจสอบอยางถี่ถวนเกี่ยวกับแนวทางตาง ๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีความเปนไปไดมากที่สุด ใน
อันที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การประเมินปจจัยนําเขาจะเปนตัวบงบอกลวงหนาถึง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่โครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงนั้น ๆ ตองการใหเกิด จุดมุงเนนประการที่สองของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางที่เปนทางเลือกตาง ๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเชนนี้
สารสนเทศที่ไดจากการประเมินปจจัยนําเขา จะมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับบงบอกใหเห็นถึง
ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ใด ๆ ของผูพัฒนาโครงการ ที่พยายามออกแบบและปรับปรุง
งบประมาณใด ๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว นอกจากนี้แลวการประเมินปจจัยนําเขาก็จะ
ช ว ยจํ า แนก และจั ด ลํ า ดั บ แนวทางที่เ กี่ ย วขอ งให แก ผู มีห นา ที่ ตัด สิน ใจ ได ใ ชเ ปน ทางเลื อ กสํ าหรั บ
การดําเนินงานตอไป โดยสรุปการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยผูทําหนาที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธตาง ๆ
ที่จะช วยใหบรรลุเปาหมายตอบสนองความตองการจําเปนใหแกผูรับประโยชน กอใหเกิดแผนงาน
ที่ปฏิบัติไดจริงและใชงบประมาณไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสรางสํานึกรับผิดรับชอบ
เกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยากรและวิธีการดําเนินงานในแผนงานนั้น ๆ นอกจากนี้แลวหนาที่สําคัญ
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อีกประการหนึ่งของการประเมินปจจัยนําเขา ก็เพื่อชวยใหผูนําโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปลาใด ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมหรือโครงการที่ไมกอใหเกิดประโยชนคุมคาถึงทรัพยากรที่จะตอง
สูญเสียไป
2.2.5.3 การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เปนการตรวจสอบการนํา
แผนงานหรือโครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงานการใชแผนงาน โครงการ วัตถุประสงคที่สําคัญ
ประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การใหขอมูลยอนกลับแกผูจัดการและผูปฏิบัติงาน
ในโครงการนั้น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการวาเปนไปตามตารางเวลาที่กําหนดหรือไม
การใชงบประมาณและประสิทธิภาพเปนอยางไร สําหรับวัตถุประสงคอีกประการหนึ่งก็เพื่อชี้แนะแนวทาง
ใหแก ผูปฏิบัติงาน ในการปรับปรุงการใชงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานของโครงการใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแลวเมื่อมีการเริ่มตนการดําเนินงานของโครงการหรือแผนงานผูปฏิบัติงาน
ยอมไมสามารถที่จะกําหนดสิ่งตาง ๆ ไดทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดกิจกรรม การใชบุคลากร
งบประมาณ หรืออื่น ๆ ดังนั้นการไดรับสารสนเทศจากการประเมินกระบวนการ ก็สามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ในโครงการใหสามารถดําเนินการตอไปและมีความเปนไปไดที่
จะทํ าใหบรรลุ วัตถุ ประสงคตามที่ ตองการ ในการประเมิน กระบวนการนั้นควรทําการเปรีย บเทีย บ
ระหวางกิจกรรมและคาใชจายจริง กับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่กําหนดไววา
มีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร รวมทั้งบรรยายใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการนําโครงการไปใช
และทายที่สุดก็ควรจัดทํารายงานที่ผูรวมโครงการหรือผูทําการสังเกต ไดตัดสินคุณภาพของกระบวนการ
ใชโครงการแผนงานดังกลาว
นักประเมินกระบวนการ จําเปนตองดําเนินการคอนขางมากในการควบคุมกํากับและ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซึ่งอาจเริ่มจากการทบทวนกลยุทธ
ที่เกี่ยวของกับแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณและการประเมินภูมิหลังของโครงการหรือสิ่งที่แทรกแซง
เพื่อที่จะพิจารณาวากิจกรรมอะไรที่ควรตองกํากับในโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกลาว การพิจารณา
ตัวอยางที่เปนไปไดในการใหบริการกลุมผูรับประโยชน การฝกอบรมใหคําปรึกษาทีมผูปฏิบัติงาน
การจัดประชุมทีมผูปฏิบัติงานการควบคุมกํากับผังงาน (Work Flow) การบํารุงรักษาตรวจสอบเครื่อง
อุปกรณการจัดลําดับและแจกจายวัสดุ การควบคุมคาใชจาย การจัดการสารสนเทศของโครงการเหลานี้
เปนตน
2.2.5.4 การประเมิน ผลผลิต : Product Evaluation วัตถุป ระสงคห ลักของการ
ประเมินผลผลิตก็เพื่อสอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซง
วาตอบสนองบรรลุความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนหรือไม นอกจากนั้นการประเมินผลผลิต
ก็ยังตองประเมินผลลัพธ (Outcomes) ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งที่เปนไปในทางบวกและทางลบอีกดวย
ยิ่งไปกวานั้นบอยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสูการประเมินในสิ่งที่เรียกวา
ผลลัพธระยะยาวอีกดวย
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การประเมินผลผลิต ควรดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการตัดสิน
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมิน (Evaluation) นั้น ในบางครั้งก็อาจ
ทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ไดรับการประเมินอื่นซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
นักประเมินควรวิเคราะห ตีความ ใหเห็นวาจุดออนของการใชโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสวนใดที่เปน
สาเหตุทําใหไดผลลัพธออนดอยลงไป เทคนิควิธีการที่ใชประเมินผลผลิตมิไดกําหนดไวอยางเปนแบบแผน
ตายตัว แตนักประเมินอาจตองใชวิธีการอยางหลากหลายรวมกันเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในการศึกษา
ผลลัพธทั้งหมดของสิ่งที่ไดรับการประเมิน รวมทั้งยังชวยในการตรวจสอบขอคนพบที่หลากหลายอีกดวย
การประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดนั้น นักประเมิน
จําเปนตองศึกษา คนหาผลลัพธที่มิไดคาดหมายดวย ทั้งผลลัพธในเชิงบวกและเชิงลบ โดยการรับฟง
ความคิดเห็นหรือสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับสิ่งที่ไดรับการประเมิน นอกจากนี้นักประเมินอาจ
ใชวิธีการศึกษารายกรณี โดยเลือกบุคคลที่ไดรับประสบการณจากโครงการ หรือสิ่งที่ไดรับการประเมิน
เพื่อทําการสัมภาษณเกี่ยวกับผลที่เกิดจากโครงการดังกลาว หรืออาจใชวิธีการสํารวจความคิดเห็น
ทางโทรศัพทหรือทางจดหมายของกลุมผูเขารวมโครงการ เพื่อใหตัดสินใจเกี่ยวกับการไดรับบริการ
ตามมุมมองของแตละคน ยิ่งไปกวานั้นนักประเมินก็อาจจะใหผูเขารวมโครงการเขียนเสนอตัวอยาง
ที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับการไดรับบริการ และกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของตน เชน ผลผลิตของงาน
ที่เพิ่มขึ้นหรือตําแหนงหนาที่การงานใหมที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งนักประเมินอาจใชการสังเกตเพื่อจําแนก
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุมบุคคล โดยเปรียบเทียบตามรายการตรวจสอบผลลัพธกับโครงการ
ใหบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับโครงการที่ไดรับการประเมิน
ประเด็น สํา คัญ สุด ทา ยที่ตอ งพึง ระวัง ในการจัด ทํา รายงานการประเมิน ผลผลิต
ก็คือนักประเมิน ไมควรเรงรีบประเมินผลผลิตและจัดทํารายงานสูสาธารณะอยางทันทีทันใด เพราะเหตุวา
การดําเนินโครงการตองการระยะเวลาพอสมควรที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดรับชอบ
(Accountability) ที่ระบุไว การจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไมมีวุฒิภาวะสุกงอม (Premature)
อยางเพียงพอ อาจนําไปสูความไมสามารถตัดสินใจไดเกี่ยวกับความตอเนื่องของโครงการ เพราะจะไม
พบผลลัพธใด ๆ เกิดขึ้น เลย ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธของโครงการตองใชร ะยะเวลายาวพอสมควร
ในการศึกษาติดตาม ดังนั้นถาหากการจัดทํารายงานการประเมินผลผลิตสูสาธารณะไดมีการหนวงเวลา
อยางสมเหตุสมผลแลว นักประเมินอาจจะพบผลลัพธที่เกิดขึ้นภายหลังและมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
ใชสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องตอไป
นักประเมินควรเสนอขอคนพบจากการประเมินผลผลิตใหกับผูมีสิทธิ์รับรู ภายหลัง
จากโครงการนั้นมีระยะเวลาพอสมควร หรือกลาวไดวา จําเปนตองแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารายงานขอคนพบการประเมินผลผลิต สารสนเทศที่ไดจาก
การประเมินผลผลิตเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งที่แสดงถึงรายงานความรับผิดรับชอบของสถาบัน
หรือหนวยงานที่ดําเนินโครงการแผนงานหรือสิ่งแทรกแซงใด ๆ เมื่อใดก็ตามที่รายงานนั้นแสดงใหเห็น
ความมี นั ย สํ า คั ญ ของผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งเด น ชั ด ก็จ ะถูก นํา ไปใช โ น มนา วชุ มชน และหน ว ยงานให ทุ น
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สนับสนุน เพื่อใหเพิ่มเติมงบประมาณและขอรับการสนับสนุนทางการเมืองไดเปนอยางดี แตถาหาก
ผูมีอํานาจตัดสินใจรูวาสิ่งแทรกแซงหรือโครงการนั้น ๆ ไมทําใหไดผลตอบแทนที่มีความสําคัญอื่นใดเลย
ก็จะทําใหยกเลิกการลงทุนดําเนินการอีกตอไป
2.2.5.5 รูปแบบการประเมิน CIPPIEST
รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ สวนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดย
ปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเปนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation)
และการประเมินการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ (Transportability Evaluation) ของสิ่งที่
ไดรับการประเมินซึ่งมักไดแกโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงตาง ๆ โดยสวนขยายของมิติการประเมิน
ที่เพิ่มขึ้นนี้มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธนั่นเอง ทั้งนี้
ความหมายของมิติการประเมินที่เพิ่มขึ้น พิจารณาไดจากการตั้งคําถามการประเมิน (Evaluation
Questions) แตละมิติดังนี้ (Stufflebeam and Shinkfield. 2007: 327. อางถึงใน รัตนะ บัวสนธ.
2556: 23 - 24)
1) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการประเมินโดยตั้งคําถามวา
สิ่งที่ผูรับผลประโยชน (จากโครงการหรือสิ่งแทรกแซง) ไดรับเกินไปกวาเปาหมายความตองการที่จะ
ไดรับการตอบสนองตามความตองการความจําเปนนั้นคืออะไรบาง คําถามนี้ชี้ใหเห็นวาไมวาสิ่งที่ไดรับ
เกินไปกวาที่กําหนดไวนั้น จะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ก็ลวนแตเปนผลกระทบทั้งสิ้น
2) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ที่เกิดขึ้น เปนการตั้งคําถาม
วาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงบรรลุตอบสนองความตองการจําเปนของกลุมผูที่ไดรับผลประโยชนไดอยาง
ครอบคลุมหรือไม
3) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ของผลที่เกิดขึ้นเปนการ
ประเมินโดยตั้งคําถามวาแนวทางการปฏิบัติอยางเปนระบบหรือเปนทางการเกี่ยวกับการนําโครงการไปใช
ใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนคืออะไร คําถามดังกลาวมุงพิจารณาประเมินความคงอยูหรือความตอเนื่อง
ในการนําโครงการที่ประสบผลสําเร็จไปใช รวมถึงวิธีการในการรักษาไวซึ่งความสําเร็จของโครงการดังกลาว
4) การประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) เปนการประเมินผล
ที่สามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได เปนการปะเมินโดยตั้งคําถามวามีการนําโครงการหรือสิ่งแทรกแซง
ที่ประสบผล ไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในที่อื่น ๆ หรือไม
ทีปทัศน ชินตาปญญากุล (2560 : 208 -209) ไดอธิบายความหมายของการประเมิน
สวนขยายของผลผลิต (Products Evaluation) ทั้ง 4 ดาน ใหสัมพันธกับการปฏิบัติงานโครงการหรือ
การจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจในรูปแบบการประเมินมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation : I) เปนการประเมินผลงานหรือผล
ที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู และนําความรูที่เกิดขึ้นไปใชในการทํางานได เชน เปนหัวหนาโครงการวิจัย
หรือ ผูรวมวิจัย มีผลงานทางวิชาการ และไดรับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชน เปนตน
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การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation : E) เปนการประเมินผลที่
เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน หรือผูเขาศึกษาอบรม หลังจากจบหลักสูตรวามีคุณภาพและความสําเร็จในระดับสูง
หรือตรวจสอบความกาวหนาดานความรูความสามารถ หลังปฏิบัติงานไปแลว 6 - 12 เดือน เชน ความ
เชี่ ย วชาญที่ เ กิ ดขึ้ น มี ความมั่ น ใจในองคความรู ที่มีอยู มี การพัฒ นางานดานวิ ช าการและการวิจั ย
จนสามารถเผยแพรองคความรูสูสาธารณชนได เปนตน
การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation : S) เปนการประเมินความรู
ความสามารถ ของผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรวาสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนางานหรือสราง
องคความรูใหมไดอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามผลของผูเรียนเมื่อจบหลักสูตรไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งใช
ระยะเวลา นานมากกวา 1 ป
การประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation :T) เปนการประเมิน
ผลที่เกิดกับผูเรียนหรือผูศึกษาอบรม ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษา ไปขยายองคความรูสูผูอื่นได
อยางถูกตอง เหมาะสม โดยการประยุกตแนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาใหม ๆ ไปปรับใชในการแกปญหา
ได หรือนําสวนหนึ่งของความรูที่ไดรับจากหลักสูตรไปใชในการสอนแบบบูรณาการในสถานที่ตาง ๆ
เมื่อพิจารณาแนวคิดและหลักการของ รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ที่ปรับปรุงแลว
ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี (Kanjanawasee, 2015. อางถึงใน ทีปทัศน ชินตาปญญากุล,
2560 : 209) กลาววา รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหสารสนเทศที่เปนประโยชน
อยางลุมลึกแกผูบริหาร สําหรับใชในการตัดสินใจอยางรอบดานทางการบริหาร รูปแบบการประเมิน
CIPPIEST มีทั้งความกวาง ความลึกและความละเอียดออน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ ที่มีผลกระทบตอสาธารณชนไดเปนอยางดี ดังแผนภูมิที่ 2.2
ผลกระทบ (Impact)

ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)
บริบท (Context)

ผลผลิต
(Product)

ประสิทธิผล (Effectiveness)
ความยั่งยืน (Sustainability)
การถายโยงความรู (Transportability)

แผนภูมิที่ 2.2 การปรับปรุงรูปแบบการประเมิน CIPPIEST (Kanjanawasee, 2015)
จะเห็นวามิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ดาน จากการขยายการประเมินผลผลิตตาม
รูปแบบการประเมิน CIPP เดิมนั้น แทที่จริงก็คือ การประเมินในสวนที่ สตัฟเฟลบีม เรียกวา“ผลลัพธ”
(Outcomes) ของโครงการนั้นเอง เพียงแตเปนการจําแนกและตั้งคําถามการประเมินใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้น วิธีการนํารูปแบบการประเมิน CIPPIEST ไปใช จึงยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับการใชรูปแบบ
การประเมิน CIPP เนื่องจากรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เปนรูปแบบการประเมิน
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ที่ครอบคลุมองคประกอบทุกดาน รวมทั้งยังมีเหตุผลและเปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง
แตเปนรูปแบบการประเมินที่มีความตอเนื่องทําใหไดขอมูลครบถวน
ผลการประเมินชวยใหมองเห็นความสัมพันธ และความสอดคลองกันของโครงการ
เพื่อใหไดผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความตองการของโรงเรียน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
ตลอดจนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพรอมกับการแขงขันในโลกยุคปจจุบัน และเพื่อให
ไดผลลัพธที่มุงหวัง คือ ทําใหวิชาชีพครูมีความรูทางดานวิชาการ มีทักษะการสอนที่เปนเลิศ โดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางสรรคงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการสอนเปนประโยชนตอโรงเรียนและการจัด
การศึกษาที่ยั่งยืนตอไป
โดยสรุป รูปแบบการประเมิน CIPPIEST เปนรูปแบบที่ใชในการประเมินระยะยาวและประเมิน
สรุปรวม โดยใชเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย สอดคลองกับประเด็นที่ตองการประเมิน
ใชขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนําแนวคิดหลักการของการประเมินแบบ CIPPIEST นี้
มาใชกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีกระบวนการประเมินที่แบงตามลําดับ
เวลาการบริหารโครงการ คือประเมินกอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ
และแบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน ไดแก การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation)
การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) และประเมินสวนขยายของผลผลิต ซึ่งไดแก การประเมิน
ผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation) การประเมิน
ความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และการประเมินการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ
(Transportability Evaluation)
3. การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ในชวงป การศึกษา 2556-2558 เปนระยะเวลาในการเรงพัฒ นาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดรับมอบหมายให
ดําเนินการพัฒนาครูเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงวางแผน
เตรียมการโดยศึกษาปญหาและประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และไดพบ
ปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมอยูในระดับที่ควรจะเปน จึงกําหนดเปนโครงการขึ้นและดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ รวมทั้งดําเนินการพัฒนางานตอเนื่องจากโครงการ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2557ค : 2 – 42) ดังขอมูลในแผนภูมติ อไปนี้
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การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1. การจัดเตรียมโครงการ

2. การดําเนินงาน
ตามโครงการ
พัฒนาครู 5 กิจกรรม

3. การดําเนินการพัฒนา
ตอเนื่อง

ประชุมปฏิบัติการครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน
สานสรางตองาน

ประชุมปฏิบัติการ
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กอเกิดผลงานการวิจัย
ในชั้นเรียน

4. การนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน

จัดประชุมสัมมนานําเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนภูมิที่ 2.3 กระบวนการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
รายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ มีดังตอไปนี้
3.1 การจัดเตรียมโครงการ
3.1.1 โครงการที่ จั ด ทํา ขึ้น ชื่อ โครงการปฏิบัติก ารวิจัย ในชั้น เรีย นเพื่อ การพัฒ นา
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลักษณะ
โครงการเปนโครงการใหม สนองกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธที่ 4 :
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ
สนองกลยุทธ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผูรับผิดชอบ โครงการคือกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวบุญญลักษณ พิมพา
และคณะ เปนผูประสานงานโครงการ
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3.1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
3.1.2.1 เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
3.1.2.2 เพื่อใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
3.1.2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการใหสูงขึ้น
3.1.3 เปาหมาย
3.1.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครู/บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และคณะทํางาน รวม 45 คน
2) สรุปผลการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Action Research ) ของ
โรงเรียน จํานวน 37 ผลงาน
3.1.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถนํากระบวนการวิจัยไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูไดอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.1.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1.4.1 ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
3.1.4.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยกระบวนการวิจัยและวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ
3.1.4.3 นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได
3.1.4.4 ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สูความเปนครูมืออาชีพ
3.1.5 งบประมาณในการดําเนินโครงการ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) โดยแบงเงิน
ตามกิจกรรมดังนี้
3.1.5.1 ประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 44,800 บาท
3.1.5.2 นิเทศ ติดตาม ตามแนวทางการวิจัย 3,000 บาท
3.1.5.3 ประชุมประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 22,200 บาท
3.1.5.4 จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู (ใชงบประมาณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3.1.5.5 จัดสรุปทํารายงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เผยแพรใน website และจัดทํา
CD มอบใหโรงเรียน
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3.1.6 ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
3.1.7 การวัดและประเมินผล ดําเนินการตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ โดย นิเทศ
ติดตามใหคําปรึกษาชวยแกปญหาและพัฒนางานรวมกับครู ตรวจสอบจากกิจกรรมและการวางแผน
การพัฒ นาคุณ ภาพของสถานศึก ษา ประเมิน จากการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ การเรีย นรู และจากผล
การพัฒนาวิชาชีพครู และประเมินจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาและการสอบระดับชาติ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้คือครูมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีความรูและทักษะในการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน
3.2 การดําเนินงานตามโครงการ
การดําเนินงานตามโครงการ ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนในปงบประมาณ 2557 โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมที่ 2 สานสรางตองาน โดยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนนํากระบวนการวิจัยไปใช
และขยายผลในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 4 กอเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอมูลรายละเอียดการดําเนินงาน
3.2.1 กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประชุมปฏิบัติการจั ดขึ้นระหวางวันที่ 9 -10 เมษายน 2557 ณ หองตนฟาโรงแรม
แกรนดทาวเวอรอินน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาครูใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปใชแกปญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน และ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานดังนี้
3.2.1.1 จัดประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ใชเวลา 2 วัน มีสมาชิกผู
เขาประชุมเปนครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จํานวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 37 คน
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การดําเนินงานดังกลาวไดรับความอนุเคราะหจาก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให นายธีรวุฒิ เจริญรัมย รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทําหนาที่เปนประธานเปดการประชุมปฏิบัติการ และ
นางดาริกา กูลแกว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนผู
ดูแลใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค และในวันที่ 2 ของงาน
นางอรฤดี พูลศรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดมาเยี่ยม
การประชุม และใหนโยบายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขต ใหขวัญกําลังใจ
แกสมาชิกผูเขาประชุม การเพิ่มพูนความรูและความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ไดรับความ
อนุเคราะหจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานการวัดผลและวิจัย 2 ทาน คือ อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ
อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และอาจารย ดร.บุญทอง บุญทวี
อดีตศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3.2.1.2 เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการ ประกอบดวย
1) การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2) การฝกปฏิบัติการสังเคราะหผลการเรียน
3) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4) การเขียนรายงานการวิจัย
5) การวางแผนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
6) กรอบและแนวทางการนิเทศติดตามการนําการวิจัยสูการปฏิบัติในโรงเรียน
3.2.1.3 วิธีการของการประชุมปฏิบัติการเปน การใหความรูในลักษณะการบรรยาย
สาธิต และฝกทักษะ ผูเขาประชุมปฏิบัติการไดฝกปฏิบัติจริงทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม (แบงกลุมตาม
เครือขายกลุมโรงเรียน) ซึ่งเปนการวิเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนจากผลการวิจัยที่นํามาใหศึกษาเปน
ตัวอยาง วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลสอบ O-NET ปการศึกษา 2554,2555 และ 2556)
การสรางเครื่องมือวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยางงาย การเขียนแผนการนํากระบวนการ
วิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติในระหวางการประชุมปฏิบัติการ
3.2.1.4 การประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ
1) การทดสอบความรู การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีการทดสอบความรูกอนและ
หลังการประชุม (pre-test, post-test) เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสมาชิกทําคะแนน Pre-test ได
คะแนนเฉลี่ย 7.26 จากคะแนนเต็ม 10 และทําคะแนน post-test ไดคะแนนเฉลี่ย 9.32 คะแนน
(แบบทดสอบความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ระบุไวในภาคผนวก ค หนา 184 – 185)
2) การสอบถามความคิดเห็น เมื่อจบการประชุมปฏิบัติการมีผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 94.59 (มีผลสรุประบุไวในภาคผนวก จ หนา 209 – 210)
3) การประเมินของวิทยากร วิทยากรใหขอสังเกตวาสมาชิกมีความตั้งใจในการรับ
ความรูเปนอยางมาก ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุมเปนอยางดี
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3.2.1.5 กิจกรรมเสริมระหวางการประชุมปฏิบัติการ
สมาชิกไดมีการเลือกประธานเครือขายการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนแตละเครือขาย
ทั้ง 6 เครือขาย ( 6 คน) และประธานรุนของทั้ง 6 เครือขาย ผูไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานรุนของทั้ง
6 เครือขาย เปนครูจากโรงเรียนสายน้ําทิพย
3.2.1.6 ขอสังเกต / ขอเสนอแนะทั่วไป
ผูเขาประชุมปฏิบัติการใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดดังนี้
1) การประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียน
การสอนของครู เปนการประชุมที่ไดประโยชนมาก คณะวิทยากรและทีมงานเปนกันเองดีมาก บรรยากาศ
โดยรวมเปนบรรยากาศที่มีความสุข ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและผูจัด ที่จัดประชุมปฏิบัติการ
โดยใหความรูที่ตรงประเด็น สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในโรงเรียน
2) ดานวิทยากร สมาชิกชอบการบรรยายของ อ.พิมลรัตน สภานุชาติ สวนการบรรยาย
อื่น ๆ คอนขางเครียดเพราะตองไปดําเนินการตอ
3) การให ความรู ในเรื่องการสังเคราะหผลการเรียนควรใหรายละเอียดมากกว านี้
จะชวยใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปใชไดจริง และตองการฝกการสรางเครื่องมือที่ถูกตองแนนอน
ที่สามารถนําไปใชไดทันที
4) ดานการนําไปปฏิบัติ และขยายผล เขตพื้นที่การศึกษาควรมีน โยบายใหครูใ น
โรงเรียนไดรับความรูโดยทั่วถึง เพราะผูเขาอบรมไมแนใจในการขยายผลดวยตัวเอง จึงเสนอใหมีการ
ประชุมผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน (ที่จะตั้งขึ้นในโอกาสตอไป) กอนปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนเปนไปดวยความราบรื่นและมั่นใจ
3.2.1.7 ขอตกลงที่ครูจะตองดําเนินการภายหลังการประชุมปฏิบัติการ
1) เมื่อจบจากการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้แลวผูเขาประชุมทุกคนคือ“ครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรีย น” มีบทบาทหนาที่ในการนําความรูไปดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน และขยายผล
ใหกับครูในโรงเรียน
2) จัดสงรายชื่อครูในโรงเรียนที่ประสงคจะพัฒนาเรื่องการวิจัย ในชั้น เรีย นใหกับ
เขตพื้น ที่การศึกษา ภายในวัน ที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อแตงตั้งใหเปน ครูผูนําการขับ เคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑดังนี้
(1) โรงเรียนที่เปดสอนระดับชั้น ป.1- 6 จํานวน 32 โรงเรียน สงครูโรงเรียนละ 5 คน
(2) โรงเรียนที่เปดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 5 โรงเรียน
สงครูโรงเรียนละ 7 คน
3) ครูแกนนําที่เขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
นําความรูกลับไปดําเนินการทําวิจัยและขยายผลใหกับเพื่อนครู ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ทําสําเร็จ
แลวจะไดรับการเผยแพรทางเว็บไซตของเขตพื้นที่การศึกษา
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การขยายผลความรูในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนดังกลาว เปนบทบาทหนาที่ของครู
แกนนําที่ตองนําเรียนคณะผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรหลักของโรงเรียนเพื่อการกําหนดขอตกลง
รวมกัน หรือกําหนดเปนนโยบาย-มาตรการ ในการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป การปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนของโรงเรียนสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนในแผนภูมิตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
แตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน

วางแผนการพัฒนาการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน

กระตุนทําความเขาใจ

ชวนใหพัฒนาเจาะลึก

ผนึกกําลังการพัฒนาคุณภาพดวยการวิจัย

พัฒนาใหตอเนื่อง
เขมแข็งพรอมเปนตนแบบการวิจัย และเปนแหลงเรียนรูงาน
แผนภูมิที่ 2.4 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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จากการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.) ไดทําการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ในปงบประมาณ 2557 ที่มุงเนน
พัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน ดวยกระบวนการ
นิเทศ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” โดยการกระตุนทําความเขาใจ ชวนใหพัฒนาเจาะลึก ผนึกกําลัง
การพัฒนาคุณภาพดวยการวิจัย พัฒนาใหตอเนื่องเขมแข็งพรอมเปนตนแบบการวิจัยและเปนแหลง
เรียนรูงาน ที่ระบุในแผนภูมิที่ 2.1, 2.3 และ 2.4 นั้น สามารถเชื่อมโยงความสันพันธใหเห็นกระบวนการ
พัฒนาไดดังนี้
กระบวนการนิเทศ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ในแผนภูมิที่ 2.1 เปนการกําหนดแผนงานและ
วิธีดําเนินการนําการวิจัยสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ตลอดทั้งโครงการ ซึ่งดําเนินการโดยศึกษานิเทศก สวนแผนภูมิที่ 2.3 เปนสวนขยายของแผนภูมิที่ 2.1
แสดงใหเห็นกระบวนการดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติการวิจัย ในชั้น เรีย นเพื่อ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงไปถึงแผนภูมิ
ที่ 2.4 ซึ่งเปนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน ที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการใน
แผนภูมิที่ 2.3 ซึ่งบุคลากรทุกกลุมทั้งศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครู ไดรวมกันดําเนินการ
ตามขั้นตอนของโครงการมาอยางตอเนื่อง
3.2.2 กิจกรรมที่ 2 สานสรางตองาน
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน นําความรูที่ไดรับจากการประชุมปฏิบัติการไปใชเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยครูใชกระบวนการวิจัย การสานสรางตองาน
ดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ
3.2.2.1 ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
1) พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน
3) ประสานงานกับศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และประสานความรวมมือกลุมเครือขายโรงเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน
4) ประสานบุคลากรในโรงเรียนรวมกันวางแผนจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพครู
โดยดําเนินการใหเกิดการเรียนรูที่ผานกระบวนการวิจัย
5) กระตุน ทําความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาอยางตอเนื่อง จัดใหมีการ
นิเทศติดตาม และนําเสนอความกาวหนางานวิจัยเปนระยะ นําผลการวิจัยไปใชในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
6) สรุปรายงานและเผยแพรผลงาน
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ผลการสานสรางตองาน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดมีการ
นํากระบวนการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ เชน โรงเรียนกําหนดเปน
นโยบายหลักใหครูทุกคนในโรงเรียนดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยทั้งโรงเรียน
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนพาเพื่อนทําวิจัย 1 : 3 ผูบริหารตั้งคณะทํางานดานวิจัยเพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอน ประชุมทําความเขาใจในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู เปนตน
3.2.2.2 ผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นํารายชื่อที่ครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียนสงมา เสนอคําสั่งแตงตั้งครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน จํานวน 195 คน
จากโรงเรียนทั้งหมด 37 โรงเรียน โดยเปนครูโรงเรียนละ 5 คน จํานวน 37 โรงเรียน และโรงเรียนละ
7 คน จํานวน 5 โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส) ดังปรากฏตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 157 / 2557 เรื่องแตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (คําสั่งระบุไวในภาคผนวก ข หนา 153 - 164)
3.2.3 กิ จ กรรมที่ 3 จั ดประชุมปฏิบัติการครูผูนํ าการขับเคลื่อนวิจั ยในโรงเรี ยนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการระหวางวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ อาคารหอประชุมพญาไท ชั้น 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาครู ใหเปนครูผูนําในการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนนํากระบวนการวิจัย
ไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
และ 3) เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตามความกาวหนาในการนําวิจัยไปสูการปฏิบัติ มีขั้นตอนการดําเนินงาน
และผลการดําเนินงานดังนี้
3.2.3.1 จัดประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใช
เวลา 3 วัน ตามกําหนดการดังนี้
1) วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งทําหนาที่
เปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาดวย จํานวน 37 คน เพื่อทบทวน
ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงของครูในกลุมเครือขาย ที่เขาประชุม
ปฏิบัติการในวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2557
2) วันเสารที่ 14 มิถุนายน 2557 ประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัย
ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุมเครือขายที่ 1 - 3 (โดยมีครูผูนําการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
ในกลุมเครือขาย 1 - 3 ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง)
3) วันอาทิตยที่ 15 มิถุนายน 2557 ประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุมเครือขายที่ 4 - 6 (โดยมีครูผูนําการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
4 - 6 ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง)
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4) เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการ มีดังนี้
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
(1) การนิเทศ ติดตามงาน และการวางแผนการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโรงเรียน
(2) บทบาทของครูแกนนําการวิจยั เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยในโรงเรียน
(3) การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
(4) การเขียนรายงานการวิจัย
(5) การเผยแพรงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ โดยผานเครือขาย Internet ของ
http://www.edbkk1.go.th/
(6) การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมการสอน และผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
(7) การวางแผนการดําเนินงานการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
(1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : นโยบายสูการปฏิบัติ
(2) การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
(3) การเขียนรายงานการวิจัย
(4) การวางแผน และการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
(5) การเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยผานเครือขาย Internet
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา < http://www.edbkk1.go.th/ >
(6) กรอบและแนวทางการนิเทศ ติดตามการนําการวิจัยไปสูการปฏิบัติในโรงเรียน
และการใหการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สูงานวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5) เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและการ
ประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน เปนเอกสารอัดสําเนาจํานวน 4 เลม (ดังภาพ
ปกเอกสารในภาคผนวก ข หนา 123)
6) ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
(1) โรงเรียนไมไดใหความสําคัญกับการทําวิจัยที่เปนระบบ
(2) โรงเรียนไมไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเปนระบบ
เมื่อถึงเวลาสอบจะเรงรัดสอนพิเศษ จึงทําใหนักเรียนไมมีความรูที่ฝงแนน คงทน
(3) ผูเขาอบรมอยากใหเปลี่ยนสถานที่ประชุม ไมอยากประชุมวันหยุด
7) ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
สมาชิกเสนอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอบรม
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ทุก ๆ ป เพื่อนําไปปฏิบัติและขยายผล และควรมีนโยบายใหครู
ในโรงเรียนไดรับความรูและดําเนินงานทุกคนอยางเปนระบบ
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8) ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินงานใหสําเร็จ
(1) วางแผน เตรียมงานอยางเปนระบบ
(2) ไดรับการสนับสนุนจากหัวหนาหนวยงานทุกระดับ
(3) ไดรับความรวมมือจากบุคลากรและหนวยงานตางๆ เชน วิทยากร การ
อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ประชุม
(4) ไดรับความรวมมือจากกลุมงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เชน งานการเงิน การแผนงาน งานพัสดุ ฯลฯ
3.2.4 กิจกรรมที่ 4 กอเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
จากการดําเนินโครงการ กอใหเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของระดับโรงเรียนและระดับกลุมเครือขายโรงเรียน โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้
3.2.4.1 ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนไดรวม
พัฒนางานวิจัยกับครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน และนําผลการวิจัยมานําเสนอรวมกันเปน
เครือขายโรงเรียน รวม 6 เครือขาย ทั้งนี้ โดยดําเนินการดังนี้
1) โรงเรียนทุกโรงเรียนคัดเลือกผลงาน สงเขากลุมเครือขายโรงเรียน โดยคัดเลือก
ผลงาน 2 ลักษณะคือ ผลงานดานการวิจัยที่พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางปการศึกษา
2556 - 2557 และผลงานดานนวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งเปนงานในป 2556 - 2557
ผูรับผิดชอบในการคัดเลือกไดแก ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่ง
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 157/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
และกรรมการที่โรงเรียนพิจารณาเห็นชอบ มีครูสงผลงานที่เปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
นําเสนอในกลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม จํานวนรวมทั้งสิ้น 320 เรื่อง ดังขอมูลในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2.1 จํานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เปนผลงานการปฏิบัติที่ดีระดับโรงเรียน (Good Practices)
กลุมเครือขาย
ชื่อโรงเรียน
จํานวน (ผลงาน)
1
ราชวินิต วัดชนะสงคราม พระตําหนักสวนกุหลาบ วัดโสมนัส
138
อนุบาลสามเสน (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถมภ)
วัดเวตวันธรรมาวาส
2
อนุบาลวัดปรินายก มหาวีรานุวัตร วัดชัยชนะสงคราม
21
พญาไท ทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดโบสถ)ฯ วัดพลับพลาชัย
3
สายน้ําทิพย อนุบาลพิบูลเวศม ประถมนนทรี ทุงมหาเมฆ
50
ดาราคาม บานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) วัดดาน
4
พิบูลอุปถัมภ ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ วัดมหาบุศย
40
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจางสิงหเสนี)
วัดอุทัยธาราม บางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
5
อนุบาลวัดนางนอง วัดหนัง ประถมทวีธาภิเศก วัดนาคปรก
35
วัดสังขกระจาย (แจมวิชาสอน) ราชวินิตประถมบางแค
6
วัดเจามูล วัดชางเหล็ก โฆสิตสโมสร วัดหงสรัตนาราม
36
วัดอมรินทราราม วัดประยุรวงศาวาส
รวม
320
3.2.4.2 กลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม คัดเลือกผลงานของโรงเรียนทุกโรงเรียนสงไป
ยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุมละ 30 ผลงาน (รวม 180 ผลงาน) โดยมีเกณฑคือผลงานตองกระจาย
ครอบคลุม ทุกโรงเรีย น ทั้ง 30 ผลงาน เปน ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เปน ผลงานการปฏิบัติที่ดี
(Best Practices) จํานวนผลงานไมจําเปนตองเทากันทุกกลุม เปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการกลุมเครือขาย
ในการคัดเลือก ผลการพิจารณาคัดเลือกระดับกลุมเครือขายถือเปนเอกฉันท
ผูรับผิดชอบในการคัดเลือกไดแก คณะกรรมการบริหารงานการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
กลุมเครือขายที่ 1 - 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามคําสั่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 157/2557 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2557 ในการนี้ กลุมเครือขายโรงเรียนคัดเลือกผลงานไดรวม 148 เรื่อง ผลงานระดับนี้
ถือเปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดให
ไปนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดือนสิงหาคม 2557
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3.2.5 กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.5.1 จัดประชุมสัมมนานําเสนองานวิจัยและนวัตกรรม โดยใชชื่อวา“เปดบานวิจัยและ
นวัตกรรม” ในงานสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา “ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best”
ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
เนื้อหาการนําเสนอเปนงานวิจัยในชั้นเรียนหรือเปนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เขตพื้นที่การศึกษาไดคัดเลือก จํานวน 148 ผลงาน
(จาก180 ผลงาน) โดยแบงการนําเสนอผลงานเปน 4 หอง หองละ 37 ผลงาน กระจายตามกลุมสาระ
การเรียนรูและงาน ภายในหองนําเสนอผลงานแตละหองมีประธานประจําหองนําเสนอ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน และวิทยากรใหขอสังเกต ชื่นชม เสนอแนะ ปรับปรุงแกไข และคัดเลือกใหเปนผลงานการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best of the Best Practices) ผูรับผิดชอบในการคัดเลือก ไดแก ศึกษานิเทศก และ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ตามสาขาวิชาตาง ๆ การพิจารณาครั้งนี้ไดผลงานจํานวนทั้งสิ้น 56 ผลงาน
ผลการนําเสนอผลงาน “เปดบานวิจัยและนวัตกรรม” ในงานประถมกรุงเทพ ดีที่สุด :
Simply The Best ระหวางวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ทั้ง 4 หอง สรุปไดดังนี้
ตารางที่ 2.2 สรุปจํานวนผูน ําเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปน
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในงานเปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม
“ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด : Simply the Best”
จํานวนผูนําเสนอ
วันที่ 14 ส.ค.2557
หอง จํานวน
นําเสนอ ทัง้ หมด

หอง 1
หอง 2
หอง 3
หอง 4
รวม

37
37
37
37
148

จํานวนผูนําเสนอ
วันที่ 15 ส.ค.2557

ทั้งหมด

นํา
เสนอ

ไมนํา
เสนอ

ทั้งหมด

นํา
เสนอ

ไมนํา
เสนอ

21
21
21
21
84

18
16
18
21
73

3
5
3
0
11

16
16
16
16
64

14
13
13
14
54

2
3
3
2
10

จํานวนผูนําเสนอ
รวม 2 วัน
สรุปผล
นํา
ไมนํา Best
เสนอ เสนอ of the
Best
32
29
31
35
127

หมายเหตุ รายชื่อผลงาน จํานวน 56 ผลงาน ระบุไวในภาคผนวก ข หนา 165 - 174

5
8
6
2
21

12
11
18
15
56
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ระดับของผลงานที่ไดรับเกียรติบัตร
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ครูสงทุกระดับ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากการ
นําเสนอใหไดรับเกียรติบัตร ดังนี้
1) ผลงานที่ไดรับคัดเลือกจากโรงเรียนทุกผลงานที่สงใหกลุมเครือขาย (320 ผลงาน)
ไดรับเกียรติบัตร Good Practices จากเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผลงานที่ไดรับคัดเลือกจากกลุมเครือขายทุกผลงานที่ไปนําเสนองานในงานสัมมนา
วิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา (148 ผลงาน) ไดรับเกียรติบัตร Best Practices จากเขตพื้นที่การศึกษา
3) ผลงานที่ไดรับคัดเลือกจากเวทีสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา ทุกผลงาน
(56 ผลงาน) ไดรับเกียรติบัตร Best of the best Practices จากเขตพื้นที่การศึกษา
(ภาพเกียรติบัตรทุกระดับ ระบุไวในภาคผนวก ข หนา 150)
3.3 การดําเนินการพัฒนาตอเนื่อง
หลังจากการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ “ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการ
พัฒ นาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร”
เสร็จสิ้นลงในปงบประมาณ 2557 ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมประชุมพัฒนาครูตอเนื่องเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ในปลายป พ.ศ. 2557 และจัดประชุมติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน
ในปลายป พ.ศ. 2558 ดังขอมูลตอไปนี้
3.3.1 จัดประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคและ
สาระการประชุมแบงเปน 2 เรื่อง ไดแก
3.3.1.1 ประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จัดในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู สาระความรู
ประกอบดวย
1) ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ป 2558-2560 กับการปฏิรูปการเรียนรู
สูผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายโดย ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมป 2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร บรรยายโดย ดร.บุญญลักษณ พิมพา
3) การวิเคราะห การวางแผน การนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย บรรยายโดย ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ และอาจารยวิไลลักษณ ภูภักดี
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3.3.1.2 จัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะหงาน best of the best practices ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ป 2557 ของครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปน
ครูมืออาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สาระความรูและขอคิดเพื่อการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1) หยุดคิดสักนิด – พิชิตการวิจัยอยางไตรตรอง โดย ดร.ไพจิตร สะดวกการ
2) หลักเกณฑ และรูปแบบการสังเคราะหผลงานสูความเปนครูมืออาชีพ โดย
ดร.บุญทอง บุญทวี และ อาจารยพิมลรัตน สภานุชาติ
3) แบงกลุมสังเคราะหผลงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยคณะวิทยากรกลุม
4) การวางแผนและการนําผลงาน best of the best practices ไปพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โดย ดร.บุญญลักษณ พิมพา
3.3.2 จัดประชุมติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน
ในปงบประมาณ 2558 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดจัดโครงการสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน
และเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เปนเขตกลุมตัวอยาง โดยมีการ
สงเสริมความรูใหกับครูในโรงเรียน ดานการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ โดยมีเรื่อง
ที่มุงเนนเปนการเฉพาะ คือการพัฒนาครูเรื่องการใช Growth Mindset (คนที่มีกรอบความคิดแบบ
เติบโต) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และสงเสริมใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ขึ้น จากนั้นไดมีการติดตามการนําผลการวิจัยไปใชในโรงเรียน ซึ่งอาจเปนผลการวิจัยของตนเองหรือ
ผลงานวิจัยของผูอื่นที่สามารถนํามาใชพัฒนางานในความรับผิดชอบได
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดเปดโอกาสใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร ทํ างานวิ จั ย โดยใช แนวคิ ดในการพั ฒ นาผู เรี ย น
ตามหลักการของ Growth Mindset มีโรงเรียนสมัครใจและเสนอเคาโครงการวิจัยจํานวน 15 โรงเรียน
ต อ มาจึ ง ขอความร ว มมื อ ให สํ า นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาที่ เป น เขตกลุ มตั ว อยา ง ได มีก ารติด ตาม
การดําเนินงานของโรงเรียน ผูวิจัยจึงไดจัดการประชุมติดตามผล ตามโครงการสงเสริมการนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนในโรงเรียนขึ้น ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอรวิส เรสซิเดน
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยของ
โรงเรียน ทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีการ
นําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียน มีโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย (15 โรงเรียน) เขารวมประชุม
จํานวน 14 โรงเรียน ผูเขาประชุมประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการและครูโรงเรียนละ
1 หรือ 2 คน
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3.3.2.1 กระบวนการดําเนินงาน
1) ผูดําเนินโครงการ (ดร.บุญญลักษณ พิมพา) ชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการ
ในการ “ประชุมติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน” และทบทวนความรู
เรื่อง Growth Mindset & Fix Mindset
2) วิทยากร (ดร.บุญทอง บุญทวี) ทบทวนความรูเรื่องรูปแบบการจัดทํางานวิจัย
ในลักษณะ Action research เกี่ยวกับผลการใช Growth Mindset เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตองการใหครูใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ที่เหมาะสมแกผูเรียนในแตละระดับการศึกษา โดยสงเสริมใหครูนําเทคนิควิธีการเสริมสราง Growth
Mindset ไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียนและ
ครูทุกคนในโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาในเรื่องดังกลาวอยางทั่วถึง
3.3.2.2 ผลการดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนที่เขาโครงการไดนําแนวคิดหลักการของ Growth Mindset มาพัฒนาตอยอด
ในการจัดการเรียนรู และนําผลการวิจัยของตนเองและของผูอื่นมาใชขยายผล โดยทําการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในโรงเรียน มีการดําเนินการวิจัยและเสนอผลงานวิจัยตามหลักการของ Growth Mindset
ในการประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เขาประชุมเสนอรายงานความกาวหนาของงานวิจัยจํานวน 14 เรื่อง
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 175 - 181)
การดําเนินการพัฒนางานตอเนื่องโดยกิจกรรมที่ 3.3.1 และ 3.3.2 ชวยใหครูของโรงเรียน
สังกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความมั่ นใจในการปฏิ บัติการวิ จัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบใหยกระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงรวบรวมไวเปนเปนประโยชนตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูอื่น ๆ
และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปไดเปนอยางดี

โรงเรียน

3.4 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
3.4.1 การนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
3.4.1.1 ปการศึกษา 2557 นิเทศในเรื่องตอไปนี้
1) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

2) การรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนวิจัย
3.4.1.2 ปการศึกษา 2558 นิเทศในเรื่องตอไปนี้
1) ครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรมการในการ
ปฏิบัติงาน
2) โรงเรียน และครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยกระบวนการ
วิจัยและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
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3) โรงเรียนนําผลการวิจัยไปใชในโรงเรียนทั้งในดานการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตาง ๆ ของโรงเรียน และการปรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
3.4.1.3 ปการศึกษา 2559 นิเทศติดตามในเรื่องตอไปนี้
1) นิเทศครูใหมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สูความเปนครูมือ
อาชีพ (Professional Teacher)
2) นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน โดยใชทั้งการนิเทศทางไกล
และการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือประเมินผลงานที่โรงเรียน
3.4.2 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน
การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ ดังนี้
3.4.2.1 หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานปงบประมาณ 2557 ผูรับผิดชอบโครงการไดมี
การนิเทศติดตาม สอบถามความพึงพอใจของครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน (ตามคําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 157/ 2557 เรื่องการแตงตั้งครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียนเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557) จํานวน 195 คน เกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศก
โดยใชแบบสอบถาม
3.4.2.2 การดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชัน้ เรียนของโรงเรียนในปงบประมาณ 2558 - 2559
ทุกโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหลายแหงมีการพัฒนาครูโดยจัดโครงการไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป ในลักษณะการอบรมเพิ่มพูนความรู ประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม อยางตอเนื่องทุกป เชน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนวัดหงสรัตนารามฯลฯ ซึ่งผูวิจัยไดรับเชิญให
ไปเปนวิทยากรใหคําแนะนําและทําหนาที่พิจารณาตัดสินผลงานวิจัย นวัตกรรมของครูในโรงเรียน ตอมา
ในปงบประมาณ 2560 ผูวิจัยไดมีการติดตามประเมินผลโดยการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
ผูมีสวนเกี่ยวของ 2 กลุม เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง ไดแก
1) สอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศก โดยใช
แบบสอบถามมีผูตอบขอมูลคืนมาจํานวน 161 คน ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนางานจากความ
พึงพอใจของครูผูปฏิบัติ ระหวางความพึงพอใจในปเสร็จสิ้นโครงการ (2557) กับปหลังเสร็จสิ้นโครงการ
(2560)
2) สอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการ
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นิเทศไปใชพัฒนางาน (ป 2560) ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
นักเรียน และผูนําชุมชน รวม 35 คน
โดยสรุป การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ไดดําเนินการมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 จนถึงปงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมตามแผนงานโครงการทั้งหมด 5 กิจกรรม
ไดแก 1) จัดประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) สานสรางตองานโดยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนนํากระบวนการวิจัยไปใชและขยายผลในโรงเรียน
3) จัดประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4) กอเกิดผลงาน
การวิจัยในชั้นเรียน 5) จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และกิจกรรมพัฒนางานตอเนื่อง 2 กิจกรรม คือ 1) จัดประชุมครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 2) จัดประชุม
ติดตามการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน กอนการดําเนินงานมีการศึกษาปญหา
ความตองการจําเปนเพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานโครงการ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ ดําเนินงานตามแผน
มีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน ประเมินระหวางการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ และประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อดูความกาวหนาและ
ยั่งยืน ผลที่ไดจากการดําเนินโครงการนี้ชวยใหครูมีความรูความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียน
การสอน สงผลใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามวัตถุประสงค
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
พัชนี ยุรชัย (2552 : 129 - 142) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรี ย นภั ทรดล อํ า เภอโพธิ์ ชั ย จั งหวัด รอยเอ็ด โดยมีวั ตถุป ระสงคเพื่อ พัฒ นาครูใ หมีค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 โรงเรียนภัทรดล อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2551 จํานวน 15 คน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามกรอบแนวคิดของ
Kemmis และ McTaggart โดยใชกลยุทธการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 3 รูปแบบ คือ การมีสวนรวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน การวิจัยในครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Participatory Action Research) รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Action : A)
ขั้นตอนการสังเกตผลการปฏิบัติ (Observation : O) ขั้นตอนการสะทอนผล (Reflection : R) และใช
กระบวนการพัฒนาครูตามขั้นตอนทําวิจัยในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน ไดแก การสํารวจ และวิเคราะหปญหา
การกําหนดวิธีการในการแกปญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม การนําวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช
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ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนในระดับ
มาก และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนสูงกวากอนรับการพัฒนา 2) กลุมเปาหมาย
สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได และผลงานของกลุมเปาหมายมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3) กลุมเปาหมาย
มีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมในระดับมาก และ 4) กลุมเปาหมาย
มีพฤติกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมในระดับมาก
สรุปไดวาการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของผูรวมวิจัย เนื่องจากเปนแนวทางและแนวปฏิบัติที่ตรงตามสายงานที่ตนเองทํางานเปนประจํา กลุมผู
รวมวิจัยมีสวนรวมในการดําเนินการและปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน มีการรวมมือรวมใจกันทุกขั้นตอน สงผล
ใหเกิดความสามัคคี จนทําใหการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
จริยา เอียบสกุล (2554 : 204 - 205) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยใน
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการปรับใชรูปแบบการสงเสริม
งานวิจัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การสรางรูปแบบการสงเสริม
งานวิจัยในสถานศึกษา และการดําเนินงานตามรูปแบบ เริ่มจากการที่ผูอํานวยการสถานศึกษา แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยจากผูเกี่ยวของภายในสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหนาที่
วางแผน อํานวยการ และแกปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกลไกและกิจกรรมในการดําเนินการ
สงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษาตามรูปแบบ
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา ประกอบดวยกิจกรรมหลัก
6 กิจกรรม คือ 1) ประชาสัมพันธและทําฐานขอมูลนักวิจัย 2) จัดการบมเพาะนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัย
พี่เลี้ยง 3) สนับสนุนปจจัยการทํางานวิจัย 4) จัดใหมีการพัฒนานักวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ย งอยา ง
ตอเนื่อง 5) จัดใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กลั่น กรองผลงานวิจัย และ 6) สนับสนุน
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การศึกษาความเปนไปไดในการปรับใชรูปแบบการสงเสริมงานวิจัย
ในสถานศึกษาตามความเห็นของผูบริหาร พบวา กลุมผูบริหารสถานศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งกับภาพรวม
ของการดําเนินการตามรูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา สวนผลการศึกษาความเปนไปได
ในการปรับใชรูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษาของครูผูสอน พบวา ครูเห็นดวยกับภาพรวม
ของการดําเนินการตามรูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา
แวมือแย ดาราแม (2554 : ออนไลน) ทําการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) สํานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอโครงการ 2) ประเมินผล
การเรียนรูของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับความรูทางทฤษฎี ความรูทางปฏิบัติ และเจตคติ 3) ประเมิน
พฤติ กรรมของผู เข ารั บการอบรมเกี่ ยวกับการสอนดวยกระบวนการวิจั ย และการเขี ยนรายงานวิ จั ย
4) ประเมินผลลัพธตอองคการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยใชรูปแบบ
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การประเมินแบบ Training กลุมเปาหมายไดแกครูจํานวน 24 คน ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจงจากผูสมัครใจ
เขารวมโครงการ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 2 ฉบับ
แบบประเมินทักษะชนิดมาตรประเมินคาและกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 3 ระดับ จํานวน
1 ฉบับ แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ แบบสังเกต จํานวน 1 ฉบับ และแบบบันทึก จํานวน 3 ฉบับ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t - test
ผลการประเมิน
1. ผลการประเมินปฏิกิริยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายตัวชี้วัด พบวา ทุกตัวชี้วัดมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูมีความรูทางทฤษฎีเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูง และมีเจตคติตอการทํา
วิจัยชั้นในเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผานเกณฑการประเมิน
3. ผลการประเมินพฤติกรรม พบวา ครูรอยละ 96.43 สอนดวยกระบวนการวิจัย และ
ครูรอยละ 82.50 เขียนรายงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับดีสําเร็จ 1 เรื่อง/ป ผานเกณฑการประเมิน
4. ผลการประเมินผลลัพธตอองคการ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 3.45
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.56 ผานเกณฑการประเมิน
กัตติกา ศรีมหาวโร (2557 : 112 - 121) ไดประเมินโครงการครอบครัวรวมทํานอมนํา
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ย นบานสระบัว โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อประเมิน ผลการดําเนิน
โครงการครอบครัวรวมทํานอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว โดยใชแนวคิดการ
ประเมินของ Danial L.Stufflebeam ในรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ประกอบดวย
1) การประเมินดานบริบท (C : Context Evaluation) 2) ดานปจจัยนําเขา (I : Input Evaluation)
3) การประเมินกระบวนการ (P : Process Evaluation) 4) ดานผลผลิต (P : Product Evaluation)
5) การประเมินดานผลกระทบ (I : Impact Evaluation) 6) การประเมินดานประสิทธิผล (E : Effectiveness
Evaluation) 7) การประเมินดานความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation) และ 8) การประเมิน
ดานการถายโยงความรู (T : Transportability Evaluation) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน
และแบบทดสอบจากผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง
และนักเรียน
ผลการประเมิ น พบว า ผลการประเมิน โดยรวมอยูในระดับ มาก แยกเปน รายดาน ดั ง นี้
ดานสภาพแวดลอมโดยรวม ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.21) ดานปจจัย
นําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.16) ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.15) ดานผลผลิต ผลการทดสอบสวนใหญอยูในระดับดี (13 – 16 คะแนน)
รอยละ 46.28 มีความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.09) และมี
ความพึงพอใจตอโครงการอยูระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.17) ดานผลกระทบมีผลกระทบในดานบวก
ตอนักเรียน ครูผูสอน และผูปกครองและชุมชนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานประสิทธิผล

53
โครงการ มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานความยั่งยืนโครงการ มีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.98) และดานการถายโยงความรูโครงการมีผลการประเมิน อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 4.03)
วุฒิภัทร แกวกลึงกลม (2558 : 28 - 29) ศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยมีวัตถุป ระสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทผูบ ริห ารในการสงเสริมการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครู ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของขาราชครู ที่มีตําแหนง ระดับ การศึกษา
ประสบการณในการทํางาน การปฏิบัติหนาที่ในขนาดโรงเรียนตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ
และแนวทางในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2554
จํานวน 162 คน และครูผูสอน จํานวน 355 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 517 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 54 ขอ มีความเชื่อมั่น
เทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคา t และการทดสอบคา F เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทําการทดสอบ
ความแตกตางรายคู
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจําแนกเปนดาน พบวา ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนและเผยแพรงานวิจัยในชั้นเรียนและดานการจัดสรรงบประมาณในการ
วิจัยในชั้นเรียน
2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของขาราชการครู พบวา จําแนกตามตําแหนงโดยรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม
และรายดานไมแตกตาง แตจําแนกตามประสบการณในการทํางานและจําแนกตามขนาดโรงเรียนทั้งโดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ขอเสนอแนะและแนวทางการสงเสริมในการทําวิจัยในชั้นเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรมี
การสนับสนุนดานงบประมาณ และชวยเหลือใหครูไดมีการศึกษาคนควา มีการใหความรูความเขาใจ
และความสามารถในการวิจัย โดยการจัดฝกอบรมการวิจัยใหแกครู
ศิริพร ศิริรัตน (2558 : 2243 - 2248) ดําเนินการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเบญจวิถี
นําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัวจังหวัด
ราชบุรี เปนการวิจัยตามรูปแบบการประเมินซิปเปยส ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPPIEST
Model) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบสายใยรัก
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ของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปนการศึกษาในพื้นที่บานโปงกระทิงบน
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 5 คน ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 16 คน สมาชิกในครอบครัวผูเขารวม
โครงการ จํานวน 66 คน ประชาชนบานโปงกระทิงบน จํานวน 254 คน กลุมเยาวชนแกนนําบานโปง
กระทิงบน จํานวน 15 คน รวม 356 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา แนวการสัมภาษณ และการสนทนากลุม วิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. การประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการ
เรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร เจาหนาที่ผูเขารวม
โครงการ สมาชิกในครอบครัว และประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเห็นของ
ผูบริหารและเจาหนาที่เปนรายดานพบวา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล
และดานความยั่งยืนมีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานการถายโยง
ความรู มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความเห็นของผูเขารวมโครงการ สมาชิกใน
ครอบครัวและประชาชน พบวา ทั้ง 8 ดานมีความเหมาะสมในระดับมาก
2. แนวทางการสงเสริมความสําเร็จของโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสรางครอบครัวตนแบบ
สายใยรักของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดราชบุรี พบวา ตองมีการกําหนด
แผนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน มุงเนนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ มีการนําขอมูลมาแลกเปลี่ยน
ระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางบูรณาการ ใหประชาชนเรียนรูปญหา และแกไข
ปญหาดวยตนเอง โดยมีหนวยงานคอยชวยเหลือและสนับสนุน พรอมทั้งตอยอดในสิ่งที่ประชาชนสนใจ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
สุกัญญา วีระจันทร (2558 : 181-182) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูดานการทําวิจัย
ในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการพัฒนาครูดาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของครูในการเขารวมพัฒนาดาน การทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยใช การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดของ
Kemmis และ McTaggart 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action)
การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) โดยมีกลุมตัว อยางในการวิจัย เปน
ขาราชการครูในโรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 2 จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบกอนอบรมและหลังอบรม
2) แบบประเมินการเขารวมการอบรม และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่เขารวมอบรม

55
ผลการวิจัยพบวา 1) การทดสอบความรูความเขาใจดานการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยการทํา
แบบทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ไดคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกวากอนอบรม แสดงให
เห็นวา หลังการเขารับการอบบรมเชิงปฏิบัติการแลวเกิดการพัฒนาขึ้น โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นในระดับดีมาก 2) การประเมินการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา
ครูทุกคนใหความตระหนัก ความสนใจ ที่จะมุงพัฒนาตนเองอยางดียิ่ง และ 3) การประเมินความพึง
พอใจในการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา ครูที่เขารับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในการ
เขารับการอบรมในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด
นิรันดร กากแกว (2560 : 81- 86) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศในการสงเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 รูปแบบการนิเทศ
เพื่อสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
สรางขึ้นจากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานการทําวิจัยในชั้นเรียน การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ การวิจัยในชั้นเรียน การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การจัดกลุม
สนทนาผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) และการทําประชาพิจารณ (Public Hearing)
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยทําวิจัยในชั้นเรียน และสวนใหญ
ไมเคยผานการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน สภาพปจจุบันในการดําเนินงานของครูดานการทําวิจัย
ในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สภาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในภาพรวม
อยูในระดับมาก สภาพความตองการของครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก
2) รู ป แบบการนิ เ ทศเพื่ อส งเสริ มการวิจัย ในชั้น เรีย นของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค
(3) องคประกอบของรูปแบบ (4) ขั้นตอนการนํารูปแบบไปใชและ (5) ปจจัยสนับสนุน ซึ่งรูปแบบที่
สรางขึ้นมีความสอดคลองทุกองคประกอบอยูในระดับมากที่สุดและรูปแบบมีความเหมาะสมโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ไดแก วัตถุประสงค องคประกอบของรูปแบบ
หลักการ ขั้นตอนการนํารูปแบบไปใช และปจจัยสนับสนุน และรูปแบบมีความเปนไปไดในการนําไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาโดยภาพรวม มีความเปนไปไดอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย
ไดแก ขั้นตอนการนํารูปแบบไปใช องคประกอบของรูปแบบ วัตถุประสงค ปจจัยสนับสนุน และ
หลักการตามลําดับ
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4.2 งานวิจัยตางประเทศ
จอหนสัน และ บัตตอน (Johnson and Button, 1998 : 48 – 51) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเสนทางสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาครู ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาวิชาชีพและวัฒนธรรมโรงเรียน หลักสูตรดําเนินการ
ในเว็บไซตของโรงเรีย นและเว็บ ไซตครู ครูเลือกโครงการตามความกังวลของตนเอง หัว ขอสัมมนา
ถูกสรางขึ้นจากการปฏิบัติของครู ครูรูสึกมีพลังจากการสนทนากับเพื่อนรวมงานที่เปนสวนหนึ่งของ
สภาพแวดลอมในการสอน และรูสึกวาพวกเขาอยูในกลุมนักวิจัยดานการศึกษาวัฒนธรรมความโดดเดี่ยว
ถูกทําลายลง อันเปนผลมาจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูและการสัมมนา ขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไดแก 1) สงเสริมครูใหอานเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 2) ใหครู
เริ่มตั้งปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองในการทํางาน 3) จัดใหมีโครงการวิจัยปฏิบัติการที่มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและเปนโครงการระยะยาว 4) สนับสนุนใหมีการรวมมือกันทํางานระหวางนักวิชาการในมหาวิทยาลัย
กับครูในโรงเรียน 5) จัดหาวิธีการใหครูที่ทําวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลงานซึ่งกันและกัน
สเปเซ (Speace, 2003 : 1486 - A) ไดศึกษาผลกระทบของการใชเทคนิคการนิเทศ
แบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ที่มีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและบุคลากรผูเขารวมในการ
นิเทศ วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อสํารวจทัศนคติของครูและผูบริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ที่มีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
และผูที่รวมการนิเทศ
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูเขารวมในการวิจัยมีทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบของการใช
เทคนิค การนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลวา สามารถสงผลกระทบในดานบวกตอการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนและผูเขารวมในการนิเทศไดถาหากใชกระบวนการนิเทศดังตอไปนี้ 1) การสงเสริม
และการสรางจุดมุงหมายสูงสุด 2) เพิ่มระดับของการใหความชวยเหลือครูในดานการบริหารงานเพื่อให
ครูไดมีโอกาสที่จะเลือกจุดมุงหมายและมีทางเลือกมากขึ้น 3) การพัฒนาวิธีการเพื่อรายงานและสะทอน
กลับไดอยางตอเนื่อง จากผลการวิจัยจึงสามารถใหขอเสนอแนะไดวา กลุมตัวอยางผูเขารวมการวิจัย
สามารถมองเห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
มีความกระตือรือรนที่จะแกปญหา ขอคนพบที่ควรเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณคือ 1) การรายงานผล
สะทอนกลับ 2) การบริการที่เนนในดานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3) การเรียนรู
แบบรวมมือ และ 4) การทํางานแบบทีมงาน นอกจากนี้ผลการวิเคราะหขอมูลยังชี้ใหเห็นดวยวา
รูปแบบของการใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหเกิดผลในดานดี
หลายประการ ไดแก 1) การมีโอกาสเลือกจุดมุงหมายและทางเลือกของตนเอง 2) ความยืดหยุนในการ
ปรับตัวของการจัดการศึกษา และ 3) การเกิดศักยภาพจากความรว มมือกัน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผลการวิจัยคือ ใหตระหนักวาการนิเทศเปนแหลงทรัพยากรสําหรับการเพิ่มระดับของผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียน ควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันอยางทั่วถึง รวมทั้งควรรายงานผล
สะทอนกลับอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอหลังจากที่มีการดําเนินการนิเทศ
บิลกิลิ (Bilgili, 2005 : 79 - 80) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของครู
ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการที่จะนําไปสูการวิจัยในชั้นเรียน
จนทําใหครูเกิดความสนใจในการวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนําผลการวิจัยมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงชั้นเรียนได
ผลการวิจัยพบวา การใชการวิจัยในชั้นเรียนชวยใหครูผูวิจัยเตรียมความพรอมไปสูการเปน
ครูมืออาชีพ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไดผลและมีความหมายในการปฏิบัติการสอนของครู การศึกษานี้
ยืนยันการคนพบการวิจัยที่เคยมีมากอนวา การวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนความรูพื้นฐานในการสอน
ชวยปรับปรุงครูเปนรายบุคคล และชวยใหคําแนะนําแกครูในการปฏิบัติงาน ดังนั้นกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนจึงทําใหครูแตละคนสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ครูตองไดรับการปรับปรุง นอกจากนี้
การวิจัยในชั้นเรียนยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน และเปนทางเลือกในการพัฒนาครูใหเปน
ครูมืออาชีพ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพัฒนา
มอยนิฮาล (Moynihan, 2005 : ออนไลน) ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการวิจัย
ปฏิบัติการที่มีตอความเปนผูนําการสอน การศึกษาเชิงคุณภาพนี้เปนโครงการสนับสนุนการวิจัยการ
ดําเนินการของอําเภอในชนบทสวนใหญเปนโรงเรียนเทศบาลเมืองออนทาริโอจัด ขึ้นระหวางปการศึกษา
2546-2547 ผูเขารวมโครงการเปนผูบริหารโรงเรียน ไดรับการฝกอบรมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลสามแหลง คือ การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนที่เขารวมในโครงการ
การสนทนากลุมที่มีอาจารยใหญ 11 คน และผูที่ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุม
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนในโครงการรูสึกวาการมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สงผลกระทบเชิงบวกตอผูบริหารในความเปนผูนําในหลากหลายวิธี ขอมูลแสดงการรับรูเชิงลบมีนอย
ผูบริหารมีความรูสึกที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียน ทําใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครู และผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนที่ทําเปนทีม
มีความชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชในการพัฒนา
การเรียนรู
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ไดศึกษามา ประกอบดวยงานวิจัยในประเทศ 8 เรื่องและงานวิจัยตางประเทศ 4 เรื่อง
รวม 12 เรื่อง จําแนกสาระของงานวิจัยไดเปน 4 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 3 เรื่อง เปนงานวิจัย
ในประเทศ 2 เรื่อง ไดแก 1) การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนภัทรดล จังหวัดรอยเอ็ด
2) การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรีย นชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเขต 2 และงานวิจัยตางประเทศ 1 เรื่อง ไดแก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของครูผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
กลุมที่ 2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการทําวิจัยจํานวน 4 เรื่อง เปนงานวิจันในประเทศ
2 เรื่อง ไดแก 1) การศึกษารูปแบบการสงเสริมการวิจัยในสถานศึกษา 2) การสงการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และงานวิจัยตางประเทศ 2 เรื่อง ไดแก 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเสนทางสําหรับ
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 2) ผลกระทบของการวิจัยปฏิบัติการที่มีตอความเปนผูนําการสอน
กลุมที่ 3 งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เปนงานวิจัยในประเทศจํานวน 3 เรื่อง ไดแก
1) การประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) สํานักงานเทศบาล
นครยะลา และการประเมินโครงการที่ใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model 2 เรื่อง ไดแก
1) การประเมินโครงการครอบครัวรวมทํานอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว
2) การประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรางครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการเรียนรู โครงการ
สายใยรักแหงครอบครัวจังหวัดราชบุรี
กลุมที่ 4 งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศ จํานวน 2 เรื่อง เปนงานวิจัยในประเทศ 1 เรื่อง
ได แ ก รู ป แบบการนิ เ ทศเพื่ อ ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ของครู สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 และงานวิจัยตางประเทศ 1 เรื่อง ไดแก การศึกษาผลกระทบของการใช
เทคนิ ค การนิ เ ทศแบบคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คลที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านในชั้ น เรี ย นและ
บุคคลผูรวมในการนิเทศ
งานวิจัยทั้ง 4 กลุม มีผลการวิจัยที่ชวยใหเห็นขอมูลการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู
เรื่ องการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติการ มี ทักษะในการทํ าวิจัย ในชั้น เรีย นที่ ส ามารถนํ ามาใช ป ระโยชน ในการ
ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรี ยนได รวมทั้งขอมู ล
เกี่ยวกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและประเมินโครงการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีขอมูล
เกี่ยวกับเทคนิคการนิเทศงานวิจัยในชั้นเรียนและการเรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวเปน
ขอมูลสําคัญในการศึกษาเพื่อการวิจัย เปนสวนอางอิงและยืนยันหลักการของการดําเนินงานที่ผานมา
อยางนาเชื่อถือ และเปนประโยชนยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้
โดยสรุ ป การประเมิ นโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model มีเอกสาร
ที่ไดทําการศึกษา ไดแก กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ ความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
และการประเมินโครงการ และขอมูลการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ไดดําเนินการ
มาตั้งแตปงบประมาณ 2557 รวมทั้งขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
จากแนวคิดหลักการที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและสังเคราะห ใชเปนขอมูลในการ
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วางแผนและสรางกรอบแนวคิดการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และใชเปนขอมูลยืนยัน
ผลการวิจัยที่ชวยใหสามารถตอบคําถามวิจัยไดอยางมั่นใจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประเมิ นโครงการปฏิบั ติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model เปนการประเมิน
ที่แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ คือประเมินกอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และ
หลังดําเนินโครงการ และแบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน คือ ประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context
Evaluation) ประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) และประเมินสวนขยายของผลผลิต ซึ่งไดแก ประเมิน
ผลกระทบ (Impact Evaluation) ประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation) ประเมินความยั่งยืน
(Sustainability Evaluation) และประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) ซึ่งสรุป
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัยการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model
ตามแนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield (2007)
การประเมิน
บริบท
(Context)

• ความตองการและ
ความจําเปน
• ความเหมาะสม
และความเปนไป
ไดของโครงการ
ในการปฏิบัติจริง
• ความสอดคลอง
กับนโยบายของ
หนวยงานและ
โรงเรียน

การประเมิน
ปจจัยนําเขา
(Input)

• ความพรอม
และความ
พอเพียงของ
บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ
• ความรูความ
เขาใจ
• การบริหาร
จัดการ
• ระบบขอมูล
สารสนเทศ

การประเมิน
กระบวนการ
(Process)

การประเมิน
ผลผลิต
(Product)

• การเตรียมการ
เพื่อพัฒนาครู
• การดําเนินการ
พัฒนาครู
• การสราง
เครือขาย
• การกํากับ
ติดตาม/การ
ประเมินผล
• การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสราง
ขวัญกําลังใจ

การพัฒนาครู
5 กิจกรรม
การประเมิน
ผลกระทบ (Impact)
การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness)
การประเมินความยัง่ ยืน
(Sustainability)
การประเมิน
การถายโยงความรู
(Transportability)

ประเมินกอนดําเนินโครงการ

ประเมินระหวางดําเนินโครงการ

ประเมินหลังดําเนินโครงการ

แผนภูมิที่ 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การประเมิ น โครงการปฏิบัติการวิจัย ในชั้น เรีย นเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ของสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model ครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชกรอบการประเมินแบบ CIPPIEST ของ
Stufflebeam and Shinkfield (2007) ใชร ะเบีย บวิธีวิจัย แบบผสม (Mixed Methodology)
ระหวา งการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย เชิง ปริมาณ (Quantitative
Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
กลุมเปาหมายที่ศึกษา
กลุมเปาหมายที่ศึกษา เปนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครและผูเกี่ยวของ โดยแบงตามระยะการประเมิน
1. การประเมินระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ และระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ จํานวน
232 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในเขต 37 โรงเรียน 37 คน ครู 195 คน (ครูแกน
นําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 158 คน)
2. การประเมินระยะที่ 3 หลังดําเนินโครงการ จํานวน 358 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา
37 คน ครู 286 คน (ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 28 คน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 133 คน
ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล 125 คน) และผูแทนชุมชน 35 คน
การดําเนินการวิจัย
1. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินผลครั้งนี้ ใชระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม 2557
ถึง เดือนธันวาคม 2560 โดยแบงการประเมินโครงการออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ มีการศึกษาและประเมิน เดือนกุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 2557
ระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ มีการศึกษาและประเมินเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2557
ระยะที่ 3 หลังดําเนินโครงการ มีการศึกษาและประเมินเดือนตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2561
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2.1 ศึกษา นโยบาย โครงการ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎี รูปแบบและวิธีการประเมินโครงการ
และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้งคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ปการศึกษา 2555 ถึง 2556 ในเดือนมีนาคม 2557
2.2 กําหนดการดําเนินงานเปนการวิจัยเชิงประเมิน โดยใชกรอบการประเมิน CIPPIEST
ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 กรอบการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model จําแนกตาม ขอบเขตการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน และผูประเมิน/ผูตอบขอมูล
ขอบเขตการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ (ดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2557)
1. การประเมินดานบริบท
1) หลักการเหตุผล วัตถุประสงค ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
(Context Evaluation : C )
Interview) สําหรับผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับความตองการ
และแผนปฏิบัติกิจกรรม
ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการ
โครงการ
2) นโยบายของหนวยงาน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ความตองการของหนวยงาน/ ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สังคม
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความตองการ ของผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557
2. การประเมินปจจัยนําเขา 1) คน/บุคลากร
เปนการประเมินความพรอมและความพอเพียง จากการวาง
( Input Evaluation : I ) 2) งบประมาณ
กรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจําป 2557 โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา
3) วัสดุอุปกรณ
งบประมาณ และกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ

ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล
ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 37 คน

ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 37 คน
และครู จํานวน 195 คน
ผูวิจัยเปนผูประเมิน
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ขอบเขตการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ (ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2557)
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการ
3. การประเมินกระบวนการ 1) การเตรียมการ
วิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอ
( Process Evaluation : P ) 2) การดําเนินการพัฒนา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการ
3) การพัฒนาครูผูนําการ
ปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ ป 2557
4) การนิเทศ กํากับติดตาม
5) การนําเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของครู
6) การสรางขวัญกําลังใจใหแกครู
ระยะที่ 3 หลังดําเนินโครงการ (ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2561)
ฉบับที่ 4 แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการ
4. การประเมินดานผลผลิต 1) ผลงานวิจัยของครู
ทําวิจัยในชั้นเรียน (แบบประเมินผลงาน) ของครูแกนนําการ
(Product Evaluation : P) 2) ผลการเรียนรูของนักเรียน
วิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และ
ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน ที่วิเคราะหจาก
ผลงานครู

ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล
ครูแกนนําการวิจัย
ในชั้นเรียน และครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
จํานวน 195 คน

ผูวิจัยเปนผูประเมิน
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ขอบเขตการประเมิน
5. การประเมินดาน
ผลกระทบ
(Impact Evaluation : I)

ประเด็นการประเมิน
1) การมีสวนรวมของบุคลากร
ภายในและภายนอกโรงเรียน
2) ระดับความรูความเขาใจ/
สภาพการดําเนินงานตาม
โครงการที่เกิดกับผูเกี่ยวของ
3) คุณภาพโครงการ
(การพัฒนา/ การรวมกิจกรรม
ของผูเกี่ยวของ)
คุณภาพนักเรียน และครูที่
เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค
ของโครงการ

เครื่องมือประเมิน
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ป 2558
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูแทนชุมชน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวาง
ป 2557 - 2560

ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล
ผูบริหารสถานศึกษา ครูแกน
นําการวิจัย ในชั้นเรียน ครู
ผูนําการขับเคลื่อนวิจัย ใน
โรงเรียน และครูผูสอนที่
ไดรับการขยายผล จํานวน
323 คน
ผูแทนชุมชน
จํานวน 35 คน
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ขอบเขตการประเมิน
6. การประเมิน
ดานประสิทธิผล
(Effectiveness
Evaluation : E )

1)
2)
3)
4)

7. การประเมินดาน
ความยั่งยืน
(Sustainability
Evaluation : S )

1)
2)
3)
4)

ประเด็นการประเมิน
ประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการโครงการ
ประสิทธิภาพดานการสราง
องคความรูใหแกครู
ประสิทธิภาพดานการ
ดําเนินงาน ที่คุมคาและรางสรรค
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน
ของผูเกี่ยวของ
การนําความรูที่ไดจากการศึกษา
มาใชในการพัฒนางาน
การประยุกตองคความรูที่ไดจาก
โครงการไปสูงานอื่น
การทํางานเปนทีม
ขอเสนอแนะ วิธีการ แนวปฏิบัติ
ที่ไดจากโครงการ ที่นําไปสูความ
สําเร็จเพื่อใหโครงการดําเนินตอไป

เครื่องมือประเมิน
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียนที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560

ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล
ครูแกนนําการวิจัย ในชั้น
เรียน และครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
จํานวน 195 คน

เปนการประเมินโดยการจัดประชุมติดตามการนําผล
การวิจัยไปใชในโรงเรียน และประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเปนระบบ

ผูวิจัยเปนผูประเมิน
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ขอบเขตการประเมิน
8. ดานการถายโยงความรู
(Transportability
Evaluation : T)

1)
2)
3)

4)

ประเด็นการประเมิน
การเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน
การปรับปรุงงานและการนํา
ความรูไปใชในเรื่องใหม
การขยายผลหรือตอยอดแนวคิด
จากการปฏิบัติงานวิจัยในชั้น
เรียน โดยการนําความรูไปใช
ในเรื่องอื่น
การปรับความรูใหเหมาะสม
กับองคกรภายนอก

เครื่องมือประเมิน
ฉบับที่ 8 แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล เกี่ยวกับการถายโยง
ความรู หรือการถายทอดสงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน

ผูประเมิน/ผูตอบขอมูล
ครูแกนนําการวิจัย
ในชั้นเรียน ครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียนและครูผูสอน
ที่ไดรับการขยายผล
จํานวน 320 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ มี 8 ฉบับ ประกอบดวยแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบ
ประเมินผลงาน มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินโครงการ แนวคิด
การประเมิน CIPPIEST Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อกําหนดโครงสรางการประเมิน
ขั้นที่ 2 สรางขอคําถามในแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงานวิจัยในชัน้ เรียน
ใหครอบคลุมตามโครงสรางการประเมิน ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(structured Interview) แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ ประกอบดวย 5 ประเด็น ที่เกี่ยวกับความสอดคลอง
เชื่อมโยงและความเหมาะสมของหลักการเหตุผล วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
กับนโยบายของโรงเรียน นโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และการนําไปปฏิบัติ
ไดจริง รวมทั้งขอเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา และครู ที่มีตอโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้น เรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความตองการของผูบริหาร และครู ประกอบดวยรายการประเมิน 3 ดาน คือ
ดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ รวม 20 รายการ
แตละรายการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักของ
ความตองการ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ความตองการระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความตองการระดับมาก
3 หมายถึง ความตองการระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความตองการระดับนอย
1 หมายถึง ความตองการระดับนอยที่สุด
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ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557 แบงเปน 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการ
ปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยรายการประเมิน
3 ดาน คือดานการวางแผน ดานการดําเนินการนิเทศ และดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช ซึ่งมี
รายการประเมิน 20 รายการ แตละรายการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยกําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
ฉบับที่ 4 แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน (แบบ
ประเมินผลงาน) ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครู ผูสอน
ที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลของครูผูทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประกอบดวยรายการประเมิน
2 สวน รวม 7 ดาน คือ สวนที่ 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน มี 6 ดาน ไดแก 1) ชื่อเรื่องและบทนํา
2) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) วิธีดําเนินการวิจัย 4) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
5) ผลการวิจัยและการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ และ 6) บรรณานุกรม สวนที่ 2 ประโยชนและ
คุณคาของงานวิจัย ไดแก 7) ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสิ้น 28 รายการ แตละ
รายการมีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดคาน้ําหนักของระดับ
คุณภาพ ดังนี้
5 หมายถึง มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความรูความเขาใจและมีทักษะ ระดับมาก
3 หมายถึง มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับนอย
1 หมายถึง มีความรูความเขาใจและมีทักษะระดับนอยที่สุด
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ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยใน
ชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวยรายการประเมิน 3 ดาน คือ ดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการจัด
การเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ รวม 20 รายการ ซึ่งแตละรายการมีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจเชนเดียวกับ
แบบสอบถามฉบับที่ 3
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นํา
ผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 - 2560 แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย
รายการประเมิน 2 ดาน คือ ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน และดานการสงเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน มีรายการประเมิน 14 รายการ แตละรายการ
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และกําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจ
5 ระดับ เชนเดียวกับแบบสอบถามฉบับที่ 3
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีตอที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตาม
โครงการ ปฏิ บัติการการวิ จั ยในชั้นเรี ยนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด วยรายการ
ประเมิน 3 ดาน คือดานการวางแผน ดานการดําเนินการนิเทศและดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการ
นําไปใช รวม 20 รายการ แตละรายการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ และ
กําหนดคาน้ําหนักของความพึงพอใจ 5 ระดับ เชนเดียวกับแบบสอบถามฉบับที่ 3
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
ฉบับที่ 8 แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล เกี่ยวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอด
สงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน แบงเปน 2 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 สภาพการดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครู ดานการถายโยงความรู
ประกอบดวยรายการคําถามเกี่ยวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ 4 รายการ แตละรายการ
มีลักษณะเปนผลการดําเนินการใหเลือกตอบ (ดําเนินการ, ไมดําเนินการ)
ตอนที่ 2 ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ
2. การพัฒนาเครื่องมือ
ผูว ิจัยดําเนินการพัฒนาเครื่องมือทั้ง 8 ฉบับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 นําแบบสัมภาษณ (เครื่องมือฉบับที่ 1) แบบสอบถาม (เครื่องมือฉบับที่ 2, 3, 5, 6,
7 และ 8 ) และแบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน (เครื่องมือฉบับที่ 4)
ใหผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยวัดผลและการนิเทศการศึกษา จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC)
ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคและเนื้อหานั้น ๆ ตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton (1977 :
49 - 60) ซึ่งกําหนดคะแนนไวดังนี้
+ 1 เมื่อเห็นวาขอคําถามตรงกับจุดประสงคที่ระบุไว
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามตรงกับจุดประสงคที่ระบุไว
- 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกับจุดประสงคที่ระบุไว
คาเฉลี่ยที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือทุกฉบับมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.60
ขึ้นไป (รายชื่อผูเชี่ยวชาญปรากฏในภาคผนวก ง หนา 207 รายละเอียดของขอมูล IOC ระบุไวใน
ภาคผนวก จ หนา 211 - 220)
ขั้นที่ 2 นําแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินความรูความเขาใจฯ จากขั้นที่ 1
ไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 ทดลองใชและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (เครื่องมือ
ฉบับที่ 2, 3, 5, 6 และ 7) ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมาย จากนั้นนํา
ข อมู ลมาวิ เคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
(Cronbact’s Alpha Coefficient) มีผลการทดลอง ดังนี้
เครื่องมือฉบับที่ 2 แบบสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา และครู ที่มีตอ
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 ไดนําไปทดลองใชกับบุคลากรของโรงเรียนที่ผูวิจัย
เปนศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียน
สายน้ําทิพย โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนทุงมหาเมฆ และโรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โดยมีผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 4 คน รวม 20 คน ประกอบดวย 1) รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
2) ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หรือมัธยมศึกษาปที่ 1 3) ครูผูสอนระดับอนุบาล และ 4) ครูผูสอน
นักเรียนพิการเรียนรวม โดยผูวิจัยนําไปทดลองดวยตนเอง ระหวางวันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2557
ในโอกาสการนิเทศเชิงลึกเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 20 ฉบับ
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จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหขอมูล และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความเชื่อมั่น .9829 (ผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏในภาคผนวก ค หนา 203 - 204)
เครื่องมือฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และ
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557 ไดนําไปทดลองใช
กับครูโรงเรียนในเขต 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ในโอกาสการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหวางวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2557 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมอบใหครูที่เขาประชุมนําไปใหครูในโรงเรียนของตน
ที่ไมไดเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนตามคําสั่งของสํานักงานเขตฯ เปนผูตอบแบบสอบถาม
และสงแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไดรับแบบสอบถามคืน 40 ฉบับ จากนั้นผูวิจัย
ไดวิเคราะหขอมูลและคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความเชื่อมั่น .9928 (ผลการวิเคราะหขอมูล
ปรากฏในภาคผนวก ค หนา 205)
เครื่องมือฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 เครื่องมือฉบับนี้มีประเด็นคําถามเหมือนฉบับที่ 2 ซึ่งเปนการเก็บขอมูล
ความตองการของกลุมเปาหมาย แตฉบับที่ 5 เปนขอมูลความพึงพอใจ โดยใชประเด็นคําถามเดียวกัน
และเก็บขอมูลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว 1 ป มีกลุมเปาหมายขยายจํานวนมากขึ้น การทดลองใช
เครื่องมือจึงใชผลการทดลองเดียวกับแบบสอบถามฉบับที่ 2
เครื่องมือฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560 ผูวิจัยไดทดลองใชกับผูแทนชุมชนของ
โรงเรียน 3 แหง ไดแก โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ และโรงเรียนวัดชนะสงคราม โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย กรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน
ไดดําเนินการในโอกาสการประชุมผูบริหารสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยมอบใหผูบริหารสถานศึกษาที่มาประชุมนําไปดําเนินการทดลองให ไดรับ
แบบสอบถามคืน 17 ฉบับ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความ
เชื่อมั่น .9928 (ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในภาคผนวก ค หนา 206)
เครื่องมือฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและ
ครูผูนําการขับ เคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 เครื่องมือ
ฉบับนี้มีประเด็นคําถามเหมือนฉบับที่ 3 ใชเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายเดียวกันแตตางระยะเวลา ผลการ
ทดลองเครื่องมือจึงใชขอมูลของการทดลองฉบับที่ 3
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ขั้นที่ 4 จัดทําแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบประเมินผลงานฉบับสมบูรณ และนําไป
เก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือทุกฉบับ ตามระยะเวลาการประเมินดังนี้
ระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ
1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินความตองการของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยเก็บขอมูล 2 ครั้ง คือ
1.1.1 สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กอนทําการสัมภาษณ ผูวิจัยได
ขอความรว มมือ จากศึกษานิเ ทศกป ระสานงานประจํา โรงเรีย น ของสํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษากรุงเทพมหานคร ใหเปนผูชวยนักวิจัย และประชุมทําความเขาใจในวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณ ประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ วิธีดําเนินการสัมภาษณ รวมทั้งวางแผนกําหนดระยะเวลา
ในการไปสัมภาษณ จากนั้นจึงดําเนินการสัมภาษณผูบริหารทั้ง 37 โรงเรียน ตามประเด็นคําถามในแบบ
สัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลวนําผลมาสรุปเปนความตองการโดยภาพรวม การประเมินนี้ไดดําเนินการ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2557
1.1.2 สอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครู ที่มีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 2 ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
ผูบริหารทุกโรงเรียน จํานวน 37 คน และครู จํานวน 195 คน (ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 158 คน) รวม 232 คน ดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2557
1.2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินความพรอมและ
ความพอเพียง จากการวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2557 โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ และกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ
ระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
2.1 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากรายงาน และผลการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
โครงการ (ดังปรากฏในบทที่ 2 ของรายงานวิจัยฉบับนี้) ประกอบดวยผลการเตรียมโครงการ ผลการพัฒนา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ผลการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาครู 195 คน รวมทั้งผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู และการนําเสนอผลงานของครูในงานสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ
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ป 2557 โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครู
ผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 195 คน ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2557
ระยะที่ 3 หลังดําเนินโครงการ เปนการเก็บขอมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
และสวนขายของผลผลิต
3.1 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง คือ
3.1.1 วิเคราะหจากรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของครู และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.1.2 ประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูแกนนําการ
วิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยโรงเรียนและครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล โดยใชเครื่องมือ
ฉบับที่ 4 ซึ่งเปนการประเมินจากผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกโรงเรียนจํานวน 37 เรื่อง โดยผูวิจัยเปน
ผูประเมิน ดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2559
3.2 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง
3.2.1 สอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้น เรีย นเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ของสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 5 ผูตอบแบบสอบถาม
ไดแกผูบริหารโรงเรียน จํานวน 37 คน และครู 286 คน (ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 28 คน ครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน 133 คน ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน 125 คน ) รวม 323 คน
ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2559
3.2.2 สอบถามความพึงพอใจของที่ผูแทนชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560 โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 6
ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 35 คน ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ 2561
3.3 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เก็บขอมูลจากการสอบถาม
ความพึงพอใจของครู ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 โดยใชแบบสอบถาม
ฉบับที่ 7 ผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
จํานวน 195 คน (ไดรับแบบสอบถามคืน 161 คน) ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2561
3.4 การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) เก็บขอมูลจากการจัดประชุม
ติดตามผลการนําการวิจัยไปใชในโรงเรียน โดยการวิเคราะหจากผลการดําเนินงานดานการวิจัยใน
ชั้นเรียนของกลุมครูที่ไดรับการพัฒนา และมีผลงานนําเสนอเผยแพร และประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดําเนินการในเดือนมีนาคม 2561
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3.5 การประเมินการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) เก็บขอมูลจากการ
สอบถามการดํ าเนิ นกิ จกรรมของครู เกี่ย วกับการถายโยงความรู หรือการถายทอดสงตอ เรื่องการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใชแบบสอบถามฉบับที่ 8 ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ครูแกนนําการวิจัย
ในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล จํานวน 320 คน
ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2561
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การสัมภาษณ ( Interview) ใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามประเด็นการสัมภาษณ
2. แบบสอบถามความตองการ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินผลงาน ทุกฉบับ
ใชการวิเคราะหเชิงสถิติ มีสถิติสําหรับการวิเคราะห คือ
2.1 สถิติที่ใช ในการพั ฒนาเครื่องมือ คือ ดัช นีความสอดคล องระหวา งขอคําถามกับ
จุดประสงค (Index of Objective Congruence : IOC) และคาความเชื่อมั่น (Reliability)
2.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยของประชากร (µ) คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (X)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง (SD) และคารอยละ
การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามและแบบประเมินผลงานทุกฉบับ ผูวิจัยไดนําขอมูลไปตรวจสอบ
เบื้องตน ลงรหัส แลวนําไปคํานวณหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS 11.5 for Windows) สรุปขอมูลเปนรายดานและเปนภาพรวม พรอมทั้ง
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นในแตละฉบับ สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
เกณฑการวัดระดับความตองการ ความพึงพอใจ และระดับคุณภาพ
กําหนดเกณฑตามคาเฉลี่ย (µ / x ) คะแนนระดับความตองการ ระดับความพึงพอใจ
และระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูว ิจัยสรุปขอมูลจากการศึกษาผลที่ไดจากการสัมภาษณ การสอบถามความตองการ
ความพึงพอใจ และการประเมินผลงาน โดยนําเสนอผลการวิจัยทั้งเชิงพรรณนาและเชิงสถิติ แลวสรุป
อภิปรายผลและเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model ตามแนวคิด
การประเมินของ Stufflebeam and Shinkfield (2007) ไดผลการประเมินจากการใหขอมูลของ
กลุมเปาหมายที่ศึกษา ซึ่งเปนบุคลากรจากโรงเรียนกลุมเปาหมาย 37 โรงเรียน และผูเกี่ยวของ ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 3 ระยะ
โดยระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ และระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ ศึกษาจากกลุมเปาหมายซึ่ง
เปนครูที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการโดยตรง สวนระยะที่ 3 หลังดําเนินโครงการ ศึกษาจากกลุมเปาหมาย
เปนครูที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการโดยตรงและครูที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน รวมทั้งผูมีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ย น ซึ่ ง ในระยะที่ 3 จํ า นวนคนลดลงบางกลุ ม
เนื่องจาก ตอบขอมูลไมสมบูรณ ยายโอนตําแหนง และเกษียณอายุราชการ ดังขอมูลในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมเปาหมายที่ศึกษา
กลุมเปาหมาย
ผูบริหารโรงเรียน
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ผูแทนชุมชน
รวม

ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
กอนและระหวางดําเนินโครงการ
จํานวน
รวม รอยละ
(คน)

37
37

158
232

37

15.95

195

84.05

232

100

ระยะที่ 3
หลังดําเนินโครงการ
จํานวน
รวม
รอยละ
(คน)

37
28

133
125
35
358

37

10.34

161

44.97

125
35
358

34.91
9.78
100

จากตารางที่ 4.1 กลุมเปาหมายที่ศึกษา ระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ และระยะที่ 2 ระหวาง
ดําเนินโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 232 คน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 37 คน คิดเปนรอยละ 15.95
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 37 คน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 158 คน รวม 195 คน คิดเปนรอยละ 84.05
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ระยะที่ 3 หลังดําเนินโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 358 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 37 คน
คิดเปนรอยละ 10.34 ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 28 คน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 133 คน รวม 161 คน คิดเปนรอยละ 44.97 ครูผูสอนที่ไดรับ
การขยายผล จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 34.91 และผูแทนชุมชน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.78
ผลการวิจัยประเมินโครงการ
ตอนที่ 1

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 : เพื่อประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ
(Process) ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact) ดานประสิทธิผล
(Effectiveness) ดานความยั่งยืน (Sustainability) และดานการถายโยงความรู
(Transportability)

การวิจัยประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model ผูวิจัยได
เสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน ตามลําดับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ ดังนี้
ผูวิจัยไดทําการประเมินโครงการ โดยแบงตามระยะเวลา 3 ระยะ คือประเมินกอนดําเนิน
โครงการ ประเมินระหวางดําเนินโครงการ และประเมินหลังดําเนินโครงการ และกําหนดสิ่งที่ถูกประเมิน
ตามรูปแบบ CIPPIEST ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4.2 การประเมินโครงการ โดยใชรูปแบบ CIPPIEST จําแนกตามระยะเวลาการประเมิน
และสิ่งที่ถูกประเมิน
ระยะเวลาการประเมิน

ระยะที่ 1
ประเมินกอนดําเนินโครงการ

ระยะที่ 2
ประเมินระหวางดําเนินโครงการ
ระยะที่ 3
ประเมินหลังดําเนินโครงการ

สิ่งที่ถูกประเมิน
C : Context Evaluation
การประเมินบริบท
I : Input Evaluation
การประเมินปจจัยนําเขา
P : Process Evaluation
การประเมินกระบวนการ
P : Product Evaluation
การประเมินผลผลิต
I : Impact Evaluation
การประเมินผลกระทบ
E : Effectiveness Evaluation
การประเมินประสิทธิผล
S : Sustainability Evaluation
การประเมินความยั่งยืน
T : Transportability Evaluation
การประเมินการถายโยงความรู
หรือการถายทอดสงตอ

การประเมินทั้ง 3 ระยะ มีผลการประเมินปรากฏดังนี้
ระยะที่ 1 ผลการประเมินกอนดําเนินโครงการ
การประเมินกอนดําเนินโครงการ เปนการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) และ
การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ไดผลการประเมินดังนี้
1.1 ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินความสอดคลอง
เชื่อมโยงและความเหมาะสมของหลักการเหตุผล วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
กับนโยบายของโรงเรียน นโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษากรุงเทพมหานคร แนวทางการสงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และการนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้งขอเสนอแนะหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดผลการประเมิน
จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และการสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาจํานวน
37 คน ครูจํานวน 195 คนโดยใชแบบสอบถาม พบขอมูลดังนี้
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1.1.1 ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารทุกคน (รอยละ 100) กลาววากอนทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
คณะผูบริหาร ซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนาระดับชั้นเรียนหรือหัวหนาสายชั้นเรียน ไดศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 วิเคราะหนโยบายและกรอบทิศทาง
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 –
2560) และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แลวนํามาพิจารณา
ความสอดคล องกั บนโยบายของโรงเรี ยน เมื่อมี โครงการปฏิ บัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขามาในโรงเรียน คณะผูบริหาร
ไดพิจารณาโครงการดังกลาวโดยละเอียด ไดลงความเห็นสอดคลองกันวา หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและ
แผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีเหมาะสม ความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและกรอบทิศทางวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 – 2560)
และตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
จึงมีความตองการที่จะใหเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2557 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม
(สุภาวดี อึ้งพานิช, 2557 : สัมภาษณ) ใหความเห็นวา “วิจัยในชั้นเรียนเปนงานที่สําคัญของครูในการ
พัฒนาการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ หรือปรับแกพฤติกรรมของนักเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค จึงเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองสงเสริมสนับสนุนและสรางแรง
บันดาลใจใหครูไดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการสอน” ความเห็นโดยรวมไดขอใหมีคณะทํางาน
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําการนิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน เพราะโดยปกติโรงเรียนไดใหครูปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนตามความสนใจของครู ซึ่งบางแหงไดรับการสนับสนุนดูแลชวยเหลือจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบาง แตก็ไมมากเทาที่ควร
จากการใหผูบริหารประเมินความสอดคลองของหลักการเหตุผล วัตถุประสงคและ
แผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ กับกฎหมายและนโยบายตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยใหประเมินวามี
ความสอดคลองกันและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงระดับใด ใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด พบวา ผูบริหารทุกคน (รอยละ 100) ประเมินในระดับมากที่สุด
1.1.2 ผลการสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่ดําเนินการในป 2557 ดานการเรียนรูของนักเรียน
ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ ปรากฏขอมูลโดยสรุปเปนรายดาน
ดังตารางที่ 4.3 และ 4.4
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ตารางที่ 4.3

ที่

ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 ( n=37)
รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม
การวิจัยในชั้นเรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครู
จัดใหตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการ
จัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
รวม
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูเกิดจากปญหาหรือความตองการ
ของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการเรียน
การสอนใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสม
กับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.46

.64

89.20

มาก

4.62

.49

92.40

มากที่สุด

4.51

.50

90.20

มากที่สุด

4.59

.59

91.80

มากที่สุด

4.73
4.60

.45
.53

94.60
92.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

.56

94.40

มากที่สุด

90.80

มากที่สุด

4.54

.50

4.70

.57

94.00

มากที่สุด

4.84

.37

96.80

มากที่สุด

4.70

.46

94.00

มากที่สุด

4.57

.50

91.40

มากที่สุด
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รายการ

12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับครู
มีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
รวม
ดานที่ 3 การบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
18 การสงเสริม สนับสนุนครู ใหไดรับการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
20 การมีขอกําหนด ใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
รวม
รวมทั้งสิ้น

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.78
4.65

.41
.48

95.60
93.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54
4.68
4.67

.50
.47
.48

90.80
93.60
93.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

.34

97.20

มากที่สุด

4.70

.46

94.00

มากที่สุด

4.68

.47

93.60

มากที่สุด

4.78

.41

95.60

มากที่สุด

95.20
95.00
93.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76
4.75
4.67

.43
.42
.43

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ ตารางที่ 4.3-1 หนา 221 – 222
จากตารางที่ 4.3 ความตองการของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรีย นเพื่อการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
4.67 คิดเปนรอยละ 93.40) เมื่อพิจารณาความตองการแตละดานจากมากไปนอยพบวา ผูบริหาร
ตองการใหดําเนินงานดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.75 คิดเปนรอยละ 95.00) ดานการจัด
การเรียนการสอนของครู (คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40) และดานการเรียนรูของนักเรีย น
(คาเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00)

81
เมื่อพิจารณาความตองการของผูบริหารในแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เปนดานการบริหารจัดการ ไดแกการสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20) รองลงมาเปนดานการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ไดแกครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได (คาเฉลี่ย 4.84 คิดเปน
รอยละ 96.80)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2 รายการ เปนดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแก นักเรียน
ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู (คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20) และนักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปน
รอยละ 90.20)
ตารางที่ 4.4 ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร ที่ดําเนิน การในป 2557
(n=195 คน)
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดให
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
รวม

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.69

.46

93.80

มากที่สุด

4.50

.50

90.00

มากที่สุด

4.57

.49

91.40

มากที่สุด

4.55

.49

91.00

มากที่สุด

4.63
4.59

.48
.45

92.60
91.80

มากที่สุด
มากที่สุด
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ที่

รายการ

ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู เกิดจากปญหาหรือ
ความตองการของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัด
การเรียนการสอนใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช.
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสม
กับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง
นักเรียนกับครูมีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
รวม
ดานที่ 3 การบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
18 การสงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.58

.49

91.60

มากที่สุด

4.62

.48

92.40

มากที่สุด

4.47

.58

89.40

มาก

4.62

.48

92.40

มากที่สุด

4.52

.50

90.40

มากที่สุด

4.51

.50

90.20

มากที่สุด

4.52
4.57

.50
.49

90.40
91.40

มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.64
4.58

.44
.51
.46

94.60
92.80
91.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.63

.48

92.60

มากที่สุด

4.67

.47

93.40

มากที่สุด

4.53

.50

90.60

มากที่สุด
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19 การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
รวม
รวมทั้งสิ้น

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.51

.50

90.20

มากที่สุด

4.72
4.61
4.59

.44
.43
.45

94.40
92.20
91.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ ตารางที่ 4.4-1 หนา 223 - 224
จากตารางที่ 4.4 ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่ดําเนินการในป 2557 โดยภาพรวมพบวา
ครูมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80) เมื่อพิจารณาความตองการ
แตละดานจากมากไปนอยพบวา ครูแกนนําวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําขับการเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ตองการใหดําเนินงานดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20) ดานการเรียนรู
ของนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80) และดานการเรียนการสอนของครู (คาเฉลี่ย 4.58
คิดเปนรอยละ 91.60)
เมื่อพิจารณาความตองการแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการจัด
การเรียนการสอน ไดแก ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
(คาเฉลี่ย 4.73 คิดเปนรอยละ 94.60) รองลงมาเปนดานการบริหารจัดการ ไดแกการมีขอกําหนดให
ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจ กรรมการเรีย นรู โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรีย นอยางตอเนื่อง
(คาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40) และดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแกนักเรียนไดเรียนรูจากการ
จัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู (คาเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 รายการสุดทาย เปนดานการจัดการเรียนการสอนของครู
ไดแก ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรมพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอย
ละ 89.40) ด านการเรี ยนรู ของนั กเรียน ไดแก นั กเรี ยนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดใหตาม
กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียนของครู (คาเฉลี่ย 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00) และดานการบริหารจัดการ
ไดแก การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20)
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1.2 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation)
จากการประเมิน ความพรอมและความพอเพียง ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา มีการวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียม
กิจกรรมตามโครงการ การดําเนินการโครงการ และการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ ไวไดพรอม
ดังนี้
1.2.1 มีการวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรีย มกิจ กรรมตามโครงการไวใ น
แผนปฏิบัติการประจํา ป2557 ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร
โดยระบุกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ไวอยางชัดเจน สวนกิจกรรมไดระบุขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่องกัน และผูเกี่ยวของทุกคนสามารถปฏิบัติไดทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
ในแผนดังกลาว รวมทั้งมีการกําหนดบุคลากรไวในคําสั่งการดําเนินงานโครงการ ทั้งระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และระดับโรงเรียนอยางชัดเจน (โครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
โครงการระบุไวในภาคผนวก ก หนา 142 - 149)
1.2.2 มีการกําหนดบุคลากรการดําเนินงานโครงการ ไวในคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษากรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
และศึกษานิเทศกประสานงานประจําโรงเรียน เพื่อทําหนาที่นิเทศ ติดตามและประเมินผล พรอมทั้ง
สนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนในความรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย เปาหมายและเจตนารมณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และของกระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ มีครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนครูที่มี
ความสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เขารับการพัฒนาจากโครงการ และมี
ศึกษานิเ ทศกของสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พรอมทั้งครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน เปนผูนิเทศติดตามใหความชวยเหลือและสนับสนุนครูอยางใกลชิด
ดังนั้น การวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการ การดําเนินการ
โครงการ และการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ ที่ปรากฏเชิงประจักษในแผนปฏิบัติการ
ประจําปและในคําสั่งแตงตั้งของหนวยงาน ยอมแสดงถึงความพรอมและความพอเพียง ที่จะดําเนินงาน
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครดังกลาว
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ระยะที่ 2 ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ
การประเมินระยะที่ 2 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน
การนําโครงการสูการปฏิบัติ โดยมีผลการประเมินเกี่ยวกับ 1) การเตรียมการโครงการ 2) การพัฒนาครู
แกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 3) การพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4) การนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม และ5) การนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ไดผลการประเมินปรากฏในตาราง 4.5 ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation)
ที่

รายการกิจกรรม

1 การเตรียมการ
ในการดําเนินงาน
โครงการ
2 การพัฒนาครู
แกนนําการวิจัยใน
ชั้นเรียน และการ
สานสรางตองาน

3 การพัฒนาครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
และกอเกิดผลงาน
การวิจัยในชั้นเรียน
4 การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน
หรือนวัตกรรม

ผลการประเมิน
ดีมาก

ดี

ปรับปรุง

หมายเหตุ

/

มีความพรอมทุกรายการ

/

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน นําความรู
ที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช
ในโรงเรียนไดดีและสานสรางตองานโดย
สรางเครือขายครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ไดตามเปาหมาย
และมีผลงานปรากฏทุกคน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไปใชในโรงเรียนไดดีและสรางความสนใจ
ใหกับครูผูสอนในโรงเรียนไดจํานวนหนึ่ง
และมีผลงานวิจัยของตนเองปรากฏทุกคน

/

/

มีการนําเสนอผลงานของครูแกนนําการวิจัย
ในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียนและครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ในโรงเรียนไดเกินจํานวนตามเปาหมายของ
โครงการ (เปาหมายกําหนดไว 37 ผลงาน )
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ที่

รายการกิจกรรม

ผลการประเมิน
ดีมาก

ดี

ปรับปรุง

/

5 การนิเทศ กํากับ
ติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ
ปฏิบัติการวิจัย

การนิเทศติดตามชวยใหกิจกรรมทั้ง 4 เรื่อง
ดําเนินไปดวยดีเนื่องจากมีเอกสารชุดนิเทศ
การวิจัยในชั้นเรียนและคูมือการใช มีการ
นิเทศติดตามอยางตอเนื่องโดยผูวิจัยและ
ศึกษานิเทศกประสานงานประจําโรงเรียน
และครูมีความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศ
ของศึกษานิเทศกระดับมาก (ปกเอกสารชุด
นิเทศระบุไวในภาคผนวก ข หนา 152)

ในชั้นเรียน

สรุป

3

2

หมายเหตุ

-

จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ประกอบดวย
กิจกรรม 5 กิจกรรม มีกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดในระดับดีมาก 3 กิจกรรม คือ การเตรียมการ
ในการดํ า เนิ น งานโครงการ การพั ฒ นาครู แกนนํ าการวิจั ยในชั้ นเรี ยนและการนํ าเสนอผลงานวิ จั ย
ในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมของครู สวนการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการนิเทศ
กํากับติดตาม เปนกิจกรรมที่ดําเนินการไดในระดับดี ทั้งนี้โดยมีขอมูลอางอิงดังนี้
2.1 ผลการประเมินการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ
จากการประเมินการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ พบวามีการเตรียมการพัฒนา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน โดยผานกระบวนการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและของโรงเรียน รวมทั้งมี
การจัดทําหลักสูตร การกําหนดกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนไดอยางชัดเจน มีการเตรียมวิทยากร เอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ใหสามารถดําเนินการพัฒนาครูไดอยางรัดกุมและรอบคอบ และอาศัยความ
รวมมือของบุคลากรทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และของโรงเรียน
โดยมุงใหครูสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนาไปใชในโรงเรียนได (โครงการ
คําสั่ง ระบุไวในภาคผนวก ก หนา 142 - 149 สวนรายการสื่อเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
ระบุไวในภาคผนวก ข หนา 151)
ดัง นั้น ผลการประเมิน การเตรีย มการในการดํา เนิน งานโครงการปฏิบัติก ารวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนครั้งนี้ จึงเปนการเตรียมการที่ดีมาก และมี
ความพรอมที่จะดําเนินโครงการได
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2.2 ผลการประเมินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการสานสรางตองาน
2.2.1 ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครู แกนนําการวิ จัยในชั้นเรียน
จากการประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนระหวางวันที่ 9 -10 เมษายน 2557
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนตามเนื้อหาสาระ
ที่ผูวิจัยจัดเตรียมไวในการประชุมปฏิบัติการ ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนไดฝกปฏิบัติจริงทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุม (แบงกลุมตามเครือขายกลุมโรงเรียน) มีการเรียนรูและฝกวิเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนจาก
ผลการวิจัยที่นํามาใหศึกษาเปนตัวอยาง วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลสอบ O-NET ปการศึกษา
2554, 2555 และ 2556) การสร า งเครื่องมือวิจัย การเขีย นรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอยางงาย
การเขียนแผน การนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน และการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ
ในระหว า งการประชุ มปฏิ บั ติการ และมอบหมายใหครูแกนนําการวิจัย ในชั้น เรี ย นนํากระบวนการ
ทางวิจัยที่ไดเรียนรูจากการอบรมไปใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น ไดผลจากการพัฒนาดังนี้
2.2.1.1 ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 37 คน มีผลการทดสอบความรูกอน
การประชุม ไดคะแนนเฉลี่ย 7.26 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และผลการทดสอบความรูหลังการประชุม
ไดคะแนนเฉลี่ย 9.32 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการประชุมเพิ่มขึ้นกอนการประชุม เทากับ 2.06
2.2.1.2 ความคิดเห็นตอการจัดการประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.31)
2.2.1.3 การประเมินของวิทยากรโดยการสังเกต พบวา สมาชิกมีความตั้งใจในการรับ
ความรูเ ปนอยางมาก ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุมเปนอยางดี
2.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการสานสรางตองาน
จากกิจกรรมที่ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน นํากระบวนการวิจัยที่ไดเรียนรูจากการ
ประชุมปฏิบัติการไปใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน และไดผลการดําเนินงานคือ ครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียนทุกคน (จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 100) ไดนําความรูไปใชและขยายผลใหแกครู
ที่มีความสนใจใชกระบวนการทางวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน มีจํานวนครูที่สนใจ
ไดเรียนรูจากครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและสมัครใจเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 158 คน ซึ่งตอมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไดแตงตั้งใหเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน รวมจํานวนครู
ทั้งสิ้น 195 คน
2.3 ผลการประเมินการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และการกอเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
2.3.1 ผลการประเมินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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จากการที่มีครูสมัครใจเขารวมโครงการเพื่อเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ในกิจกรรมที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระหวางวันที่ 13-15
มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูใหเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และนํา
กระบวนการวิจัยไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ไดรับการพัฒนาความรูตามเนื้อหาสาระ
ที่ผูวิจัยจัดเตรียมไวในการประชุมปฏิบัติการ ดวยการฝกปฏิบัติจริงทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม (แบงกลุม
ตามโรงเรียน) ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อน
การวิจัยรวมกับครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย การเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยผานเครือขาย Internet ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร http://www.edbkk1.go.th/ การพัฒนาการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการสอนใหเปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) พรอมทั้งผูวิจัยไดรวมกับครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนในการวางแผน การดําเนินงานนิเทศติดตาม
ความกาวหนาในการนําวิจัยไปสูการปฏิบัติ และการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ไดแผนการนิเทศและกําหนดการนิเทศที่ชัดเจนและปฏิบัติได ผลการพัฒนาครูดังกลาวเปนการ
สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
อยางดี
2.3.2 ผลการประเมินกิจกรรมกอเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
การกอเกิดผลงาน พิจารณาจากการพัฒนางานวิจัยของครูในโรงเรียน และไดนํา
ผลการวิจัยมานําเสนอรวมกันเปนระดับกลุมเครือขายโรงเรียน รวม 6 เครือขาย และมีการคัดเลือกตาม
ขั้นตอนและเกณฑการพัฒนาที่กําหนดโดยคณะทํางานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนผลงานการวิจัย
ในชั้นเรียนที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับคือ ผลงานการปฏิบัติที่ดีระดับ
โรงเรียน (Good Practices) ผลงานการปฏิบัติที่ดีระดับกลุมเครือขายโรงเรียน (Best Practices) และ
ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Best of the Best Practices) ผลงาน
ทั้ง 3 ระดับไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกผลงาน
(ภาพเกียรติบัตรระบุไวในภาคผนวก ข หนา 182) การกอเกิดผลงานของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน มีผลการดําเนินงานดังนี้
2.3.2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนคัดเลือกผลงานของครู สงเขากลุมเครือขายโรงเรียน
โดยโรงเรียนคัดเลือกผลงาน 2 ลักษณะคือ ผลงานดานการวิจัยที่พัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางปการศึกษา 2556 - 2557 และผลงานการพัฒนานวัตกรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งเปน
งานในป 2556 - 2557 มีครูสงผลงานที่เปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) นําเสนอในกลุม
เครือขายโรงเรียน 6 กลุม จํานวนรวมทั้งสิ้น 320 เรื่อง
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2.3.2.2 กลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม คัดเลือกผลงาน คณะกรรมการกลุมเครือขาย
ทุกกลุมไดทําการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนทุกโรงเรียน สงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑคือ ผลงานตองกระจายครอบคลุมทุกโรงเรียน และจํานวนผลงานใหเปน
เอกสิทธิ์ของคณะกรรมการกลุมเครือขาย ผลการตัดสินหรือการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ
ระดับกลุมเครือขายถือเปนเอกฉันท กลุมเครือขายโรงเรียนทั้ง 6 กลุม คัดเลือกผลงานไดรวม 148 ผลงาน
ผลงานระดับที่กลุมเครือขายคัดเลือกจัดเปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับกลุมเครือขาย
และสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจัดใหไปนําเสนอในงาน
สัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาเดือนสิงหาคม 2557
2.4 ผลการประเมินการประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากการประชุมสัมมนานําเสนองานวิจัยและนวัตกรรมในชื่อ“เปดบานวิจัยและนวัตกรรม”
ในงานสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษา “ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด : Simply The Best” ระหวาง
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงคใหครู
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และมีการนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ผลงานการนําเสนอสรุปไดดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จํานวนผูนําเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นําเสนอในงาน
เปดบานงานวิจัยและนวัตกรรม "ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด : Simply The Best”
สถานที่หองประชุม
ผลงาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ ที่ไดรับ
เฉลิมพระเกียรติ
การคัดเลือก
หองนําเสนอที่ 1
หองนําเสนอที่ 2
หองนําเสนอที่ 3
หองนําเสนอที่ 4
รวม

37
37
37
37
148

จํานวนครู
นําเสนอ

จํานวนครู
ไมนําเสนอ

32
29
31
35
127

5
8
6
2
21

สรุปผล
Best of
the Best
Practices
12
11
18
15
56

จากตารางที่ 4.6 มีจํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่เปนผลงานการปฏิบัติที่ดี
(Best Practices) ระดับกลุมเครือขายโรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 148 ผลงาน ในการนี้มีจํานวนครูที่มา
นําเสนอจํานวน 127 ผลงาน และไดรับการคัดเลือกเปนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาที่เปนผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best of the best Practices) จํานวน 56 ผลงาน คิดเปน
รอยละ 44.10 ของจํานวนผลงานที่นําเสนอ (รายชื่อครูและชื่อผลงานวิจัยระบุไวในภาคผนวก ข
หนา 165 - 174)
โดยสรุป การประเมินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ทั้ง 5 กิจกรรม แสดงใหเห็นกระบวนการดําเนินงานที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ
ตามวั ตถุ ประสงค ของโครงการได เป นอยางดี ช วยให ครูที่ไดรับการพั ฒนามี ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
มีจํานวนเกินเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ
2.5 ผลการประเมินการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน
การนิเทศติดตาม ตามแนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ผูวิจัยและคณะศึกษานิเทศกไดดําเนินการโดย
2.5.1 ปการศึกษา 2557 นิเทศ ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ
โรงเรียน และการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เนนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการวิจัย
2.5.2 ปการศึกษา 2558 นิเทศ ติดตามการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียน
การสอนของครู และดําเนินการจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน การสงเสริมใหครูมีทักษะในการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher) โรงเรียนและครูสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยกระบวนการวิจัยและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และนําผลการวิจัย
ไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได การนิเทศดังกลาวไดใชเอกสาร “ชุดนิเทศ
การวิจัยในชั้นเรียน” ที่ผูวิจัยไดผลิตขึ้น และทดลองใชในการอบรมครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน แลวนํามา
ปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณ จัดทําเปนชุดเอกสาร 8 เลม ประกอบดวยคูมือการใชชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน
1 เลม และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งแบงออกเปน 7 หนวย ไดแก
หนวยที่ 1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
หนวยที่ 2 การวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน
หนวยที่ 3 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
หนวยที่ 4 การสรางนวัตกรรม
หนวยที่ 5 การนํานวัตกรรมไปใช
หนวยที่ 6 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล
หนวยที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
(ภาพปกชุดนิเทศระบุไวในภาคผนวก ข หนา 152 และชุดนิเทศที่แนบมาพรอมนี้)
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2.5.3 ปการศึกษา 2559 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช
การนิเทศทางไกลในระบบออนไลน ติดตอสื่อสารทางเว็บไซต E-mail, Facebook, Line และทางโทรศัพท
ตามวัตถุประสงคเดิมของโครงการ คือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน
อนึ่ง การนิเทศติดตามการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดใช
แนวทาง “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ประกอบดวยกิจกรรมการประชุมศึกษานิเทศก และศึกษานิเทศก
ที่เปนคณะทํางานไดดําเนินการนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบ และนิเทศโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายใหไป
ติดตามงานอื่น ๆ รวมทั้งนิเทศติดตามการวิจัยในชั้นเรียนรวมดวย ซึ่งการนิเทศดังกลาว ผูวิจัยได
สอบถามและประเมินความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียนอีกครั้งกอนที่จะเสร็จสิ้นโครงการปงบประมาณ 2557 โดยใชแบบสอบถาม มีผลการประเมิน
ดังขอมูลในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอ
กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557 (n = 195)
ที่

รายการ

ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูมีความ
ตอเนื่อง และเปนแผนที่สามารถปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ
เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
คาเฉลี่ย
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรูเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอ
ผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ
ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.22
4.10

.75
.74

84.40
82.00

มาก
มาก

4.44
4.26

.60
.66

88.80
85.20

มาก
มาก

4.02

.83

80.40

มาก

4.41

.52

88.20

มาก

4.38

.53

87.60

มาก
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ที่

รายการ

7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียน
มีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน
การประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถม
กรุงเทพ ดีที่สุด”
11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนา
ของโรงเรียน เกี่ยวกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ
รวม
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช
12 การนําความรูที่ไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ
และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียน
การสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการ
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และนักเรียนที่ตนสอน

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.11

.80

82.20

มาก

4.07

.86

81.40

มาก

3.99

.92

79.80

มาก

4.18

.78

83.60

มาก

4.08
4.16

.83
.72

81.60
83.20

มาก
มาก

4.05

.75

81.00

มาก

4.06

.80

81.20

มาก

4.15

.75

83.00

มาก

3.90

.98

78.00

มาก
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รายการ
ที่
16 ความสําเร็จของการนําความรู เรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน
17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแกปญหา
การเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ

µ

σ

รอยละ ความหมาย

3.76
3.82

.94
.82

75.20
76.40

มาก
มาก

4.11

.78

82.20

มาก

4.46

.52

89.20

มาก

3.98
.85 79.60
มาก
4.03
.76 80.60
มาก
4.11
.72 82.20
มาก
ตารางที่ 4.7-1 หนา 225 – 227

จากตารางที่ 4.7 ความพึ งพอใจของครูแกนนําการวิจัย ในชั้น เรีย น และครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัย ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีต อ
กระบวนการดํ าเนิ นงานของศึ กษานิ เทศก ตามโครงการปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557 โดยภาพรวม พบวา ครูมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.20) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวา
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนพึงพอใจดานการวางแผน (คาเฉลี่ย 4.26 คิดเปนรอยละ 85.20) ดาน
การดําเนินงานนิเทศ (คาเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.20) และดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการ
นําไปใช (คาเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานผลที่ไดรับ
จากการนิเทศและการนําไปใช ไดแก ผลการวิจัยในชั้น เรียนสามารถแกปญหาการเรีย นการสอนได
(คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20) รองลงมาเปนดานการวางแผน ไดแก การสงเสริมและออกแบบให
โรงเรียนจัดการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80) และ
ดานการดําเนินการนิเทศ ไดแกความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสารและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
(คาเฉลี่ย 4.41 คิดเปนรอยละ 88.20)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 5 รายการสุดทาย เปนดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและ
การนําไปใช 4 รายการ ไดแก ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพื่อนครู
ในโรงเรียน (คาเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.20) ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
(คาเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.40) การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการมาประยุกตใชให
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เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนที่ตนสอน (คาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00) และผล
จากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (คาเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ
79.60)
และด า นการดํ า เนิ น การนิ เ ทศ ไดแ ก การกําหนดกิ จกรรมให โรงเรี ยนมี โอกาสเผยแพร
ประชาสั มพั นธผลงานวิ จัยและนวั ตกรรม ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน (คาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนรอยละ 79.80)
ขอเสนอแนะ ผูตอบขอมูลใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับ
การวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดดังนี้
1. การสรางนวัตกรรมควรดูจากปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน จะชวยใหไดแนวทางการ
แกปญหาที่ชัดเจน และตรงจุด
2. สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นใชสอนเพื่อแกปญหา ตองเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับ
ของนักเรียน และตองหาประสิทธิภาพของสื่อ
3. การทําวิจัยในชั้นเรียนควรเลือกใชวิธีการและใชสถิติใหเหมาะสม
4. เพื่อนครูควรนําแนวคิดในการทําวิจัยในชั้นเรียนที่ไดทําแลว ไปปรับใชในการทําวิจัย
เรื่องใหมในจุดประสงคหรือตัวชี้วัดอื่นตอไป
5. การขยายผลใหเพื่อนครูในโรงเรียน ควรใชวิธีการจับคู หรือจับกลุมเล็ก 2-3 คน ชวยกัน
วางแผนการสอน สังเกตการสอน แกปญหาการสอน และใหขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน จะชวยใหเกิด
ความไววางใจและเห็นประโยชนของการทําวิจัยในชั้นเรียน
6. ควรจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยทุกภาคเรียน เพื่อใหทั้งผูฟงและผูนําเสนอนําความรู
และประสบการณที่ไดไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ระยะที่ 3 ผลการประเมินหลังดําเนินโครงการ

การประเมินหลังดําเนินการโครงการ เปนการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation)
ตามวัตถุประสงคของโครงการ และการประเมินผลสําเร็จของโครงการซึ่งเปนภาคขยายผลผลิตตาม
กรอบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ผูวิจัยไดใชวิธีการประเมินผลผลิตและประเมินผลสําเร็จของ
โครงการในดานการประเมินผลงานวิจัยของครู การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในการรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดผลการประเมินดังนี้
3.1 ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) เปนผลการประเมินตาม
วัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่กําหนดไว 3 ขอ คือ เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น จากการสังเกตการสอน
ของครูโดยผูวิจัยและศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน และการนําเสนอผลงานวิจัยของครู รวมทั้งการายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
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3.1.1 ผลการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากผลการอบรมครูตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในป 2557 ปรากฏผลการ
ดําเนินงานเปนงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน รวม 320 เรื่อง ซึ่งเปน
ผลงานวิจัยที่เกิดจากการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานดังกลาวไดมีการคัดเลือกให
เปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของ
เขตพื้นที่การศึกษา
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการป 2557 ครูที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว ไดนําความรูไปใช
พัฒนาการเรียนการสอนควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานดานการสงเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน ผูวิจัยไดทําการประเมินความรูความเขาใจและทักษะของครูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยการวิเคราะหจากผลงานของครูทุกโรงเรียน (37 โรงเรียน) กลุมตัวอยางงานวิจัยที่นํามาวิเคราะห
เปนผลงานของครูโรงเรียนละ 1 เรื่อง รวม 37 เรื่อง ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตามเงื่อนไข 3 ขอ คือ 1) เปนผลงานที่ครูนําเสนอในระหวางการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนตั้งแตปการศึกษา 2557 – 2559 และครูผูสอนสมัครใจสงให
วิเคราะห 2) เปนผลงานของครูที่โรงเรียนเสนอใหทําการวิเคราะห 3) เปนผลงานของครูที่ศึกษานิเทศก
ประจําโรงเรียนเสนอใหทําการวิเคราะห (รายชื่อผลงาน 37 เรื่อง ระบุไวในภาคผนวก ข หนา 178 -181)
เมื่อวิเคราะหผลงานที่ไดทั้ง 37 เรื่องแลวพบวา เปนผลงานของครูแกนนําการวิจัย
ในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 17 เรื่อง และ
ผลงานของครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลจํานวน 20 เรื่อง ผูวิจัยไดวิเคราะหและประเมินผลงานของครู
ทั้ง 37 เรื่อง โดยใชเกณฑการประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยประเด็นการประเมิน
7 ดาน แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือองคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 6 ดาน ไดแก 1) ชื่อเรื่องและ
บทนํา 2) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) วิธีดําเนินการวิจัย 4) การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล 5) ผลการวิจัยและการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 6) บรรณานุกรม และสวนที่ 2 คือ
ดานที่ 7) ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการ
ขยายผล ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่วิเคราะหจากผลงานครู (n = 37)
ที่
รายการประเมิน
สวนที่ 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อเรื่อง และบทนํา
1.1 ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย
1.2 ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย
1.3 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เกิดจากปญหาหรือสิ่งที่ตองการแกไขในชั้นเรียน
1.4 การเสนอความสําคัญและความจําเปนของปญหา
มีความชัดเจน
1.5 วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง
และวิธีการ
1.6 วัตถุประสงคสามารถวัดและประเมินผลไดจริง
หรือเปนไปไดในการหาคําตอบ
รวม
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เอกสารมีความสัมพันธกับงานวิจัยอยางแทจริง
และเปนประโยชนตองานวิจัย
2.2 เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของมีความทันสมัย
และเชื่อถือได
รวม
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร /กลุมตัวอยาง มีการระบุอยางชัดเจน
และอธิบายวิธีการไดมาซึ่งกลุมเปาหมาย
3.2 การเลือกใชเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสม
3.3 เครื่องมือสามารถวัดไดครบตามวัตถุประสงค
การวิจัย
3.4 นวัตกรรมที่ใชแกปญหาสอดคลองกับปญหา
และมีกระบวนการสรางถูกตองตามหลักการ/
ทฤษฎี

X

SD

รอยละ ความหมาย

4.72
4.64

.60
.67

94.40
92.80

มากที่สุด
มากที่สุด

4.29

.90

85.80

มาก

4.21

.94

84..20

มาก

4.67

.62

93.40

มากที่สุด

4.48
4.50

.76
.71

89.60
90.00

มาก
มากที่สุด

4.32

.78

86.40

มาก

4.29
4.31

.81
.78

85.80
86.20

มาก
มาก

4.40
4.72

.76
.56

88.00
94.40

มาก
มากที่สุด

4.64

.63

92.80

มากที่สุด

4.43

.68

88.60

มาก
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รายการประเมิน
3.5 เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
และเชื่อถือได

รวม

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
4.1 วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
มีความชัดเจน
4.2 ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
4.3 สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใชไดเหมาะสม
กับปญหาการวิจัย
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง
รวม
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
5.1 ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงค
หรือครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย
5.2 การสรุปมีสาระสําคัญทั้งหมด และเปนไปตาม
ขอเท็จจริงที่คนพบ
5.3 การอภิปรายมีความครอบคลุมและมีหลักเกณฑ
หรือเหตุผลที่เชื่อถือได
5.4 ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรม สามารถนําไปใช
ไดจริง ทั้งในเรื่องการนําผลการวิจัยไปใช
และการทําวิจัยในครั้งตอไป
รวม
6. บรรณานุกรม
6.1 บรรณานุกรมเขียนไดถูกตองตามระเบียบ
การเขียน
6.2 รายการเอกสารในบรรณานุกรมครบถวน
ตามที่อางอิงในเนื้อหาการวิจัย
รวม
สวนที่ 2 ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย
7. ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน
7.1 งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง
7.2 งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู
และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น

X

SD

รอยละ ความหมาย

3.97
4.43

.92
.66

79.40
88.60

มาก
มาก

4.51

.76

90.20

มากที่สุด

4.32

.78

86.40

มาก

4.35
4.29
4.37

.78
.77
.75

87.00
85.80
87.40

มาก
มาก
มาก

4.54

.73

90.80

มากที่สุด

4.29

.81

85.80

มาก

4.13

.85

82.60

มาก

4.24
4.30

.83
.77

84.80
86.00

มาก
มาก

4.37

.79

87.40

มาก

4.27
4.32

.83
.78

85.40
86.40

มาก
มาก

4.86

.34

97.20

มากที่สุด

4.83

.37

96.60

มากที่สุด
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7.3 งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
และของเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอื่น
เชน การนําเสนอผลงาน/เผยแพร การประกวด
ผลงาน
7.5 งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทุน
รวม
รวมทั้งสิ้น

X

SD

รอยละ ความหมาย

4.64

.63

92.60

มากที่สุด

4.56
4.32
4.64
4.44

.68
.81
.52
.68

91.20
86.40

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

92.80
88.80

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ ตารางที่ 4.8-1 หนา 228 – 230
จากตาราง 4.8 ผลการประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ที่วิเคราะหจากผลงานครูทั้ง 37 เรื่อง โดยมีประเด็นการประเมิน 7 ดาน ประกอบดวย 2 สวน สวนที่ 1
คือ องคประกอบของงานวิจัยที่แสดงถึงความรูความเขาใจและทักษะของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
6 ดาน ไดแก 1) ชื่อเรื่องและบทนํา 2) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 3) วิธี ดําเนินการวิจัย 4) การเก็บ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 5) ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
6) บรรณานุกรม และสวนที่ 2 คือดานที่ 7) ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย ผลการประเมินทั้ง 2 สวน
พบวาโดยภาพรวมครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.44 คิดเปนรอยละ 88.80) ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.97 – 4.86
คิดเปนรอยละ 79.40 - 97.20)
เมื่อพิจารณาแตละรายการในสวนที่ 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน 6 ดาน ที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด พบวามี 4 ดานคือ
ดานชื่อเรื่องและบทนํา มีรายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 3 รายการ ไดแก ชื่อเรื่อง
สอดคลองกับปญหาการวิจัย (คาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40) วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อ
เรื่องและวิธีการ (คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40) และชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย
(คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80)
ดานวิธีดําเนินการวิจัย มีรายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 2 รายการ ไดแกการเลือก
ใชเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40) และเครื่องมือสามารถวัดไดครบ
ตามวัตถุประสงคการวิจัย (คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80)
ดานการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 1 รายการ
ไดแก วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20)
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ดานผลการวิจัยและการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด 1 รายการ ไดแก 1 ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย
(คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80)
ผลการประเมินในสวนที่ 2 ดานประโยชนและคุณคาของงานวิจัยพบวา มีรายการที่มี
คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 4 รายการ ไดแก งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง (คาเฉลี่ย
4.86 คิดเปนรอยละ 97.20) งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น
(คาเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.60) งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและของเขตพื้นที่
การศึกษา (คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.60) และงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอื่น
เชน การนําเสนอผลงาน/เผยแพร การประกวดผลงาน (คาเฉลี่ย 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เปนดานการดําเนินการวิจัย ไดแก เครื่องมือวิจัยไดรับ
การตรวจสอบคุณภาพและเชื่อถือได (คาเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.40)
3.1.2 ผลการพัฒนาผูเรียน ศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการ
พัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย และผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม
3.1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
ในปการศึกษาที่ดําเนินโครงการ และปหลังเสร็จสิ้นโครงการ (ปการศึกษา 2557 – 2559) ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.9 และ 4.10
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557- 2559
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู (n = 37 โรงเรียน)
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวม
รวมระดับสังกัด
รวมระดับประเทศ

ปการศึกษา
2557
48.85
56.87
43.20
46.76
47.00
48.53
40.74
42.35

คะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา
2558
55.97
54.60
50.90
54.22
48.19
52.78
43.19
44.98

ปการศึกษา
2559
59.10
52.19
42.70
49.97
45.93
49.98
41.42
43.19

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลผลการทดสอบระบุไวในภาคผนวก ฉ หนา 240 - 241

100
จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ถึงปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 48.57,
52.78 และ 49.98 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัดและระดับประเทศพบวา
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสูงกวา
ทั้ง 3 ป
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา ปการศึกษา 2558 ทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีคะแนนพัฒนาขึ้น สวนปการศึกษา 2559 มีเพียงกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกลุม
เดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาขึ้น
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557- 2559
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู (n = 5 โรงเรียน)
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวม
รวมระดับสังกัด
รวมระดับประเทศ

ปการศึกษา
2557
34.47
45.19
26.10
27.74
37.03
34.11
35.56
35.54

คะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา
2558
42.28
44.92
30.94
31.15
36.12
37.08
37.95
37.91

ปการศึกษา
2559
45.94
48.75
31.44
28.45
34.42
37.80
38.44
38.29

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลผลการทดสอบระบุไวในภาคผนวก ฉ หนา 242
จากตาราง 4.10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 ถึงปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
34.11, 37.08 และ 37.80 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัดและระดับประเทศ
พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ต่ํากวาทั้ง 3 ป
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เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระการเรียนรู พบวา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาขึ้นทุกป สวนปการศึกษา 2559 มีเพียงกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุมเดียวที่มีคะแนนพัฒนาขึ้น
3.1.2.2 ผลการพัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเปนอยางดีเสมอมา ครูไดใชหลักสูตรปฐมวัย
ปพุทธศักราช 2546 ในการจัดประสบการณการเรียนรู และใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนา
การจัดการเรียนรู เด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางเปนองครวมทุกดาน และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยูในระดับที่นาพอใจ
จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาปการศึกษา
2559 และปการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2560ค : 32 ; 2561 : 31 ) มีผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
ซึ่งสอดคลองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดแก มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
สมวัย มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดาน
สังคมสมวัย และมาตรฐาน ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา พบวาผลการ
พัฒนาความพรอมของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม สรุปไดดังนี้
1) เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย มีพัฒนาการในระดับดีมากทุกดานคือ
ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา มีความราเริง ยิ้มแยม แจมใส เคลื่อนไหว
ไดคลองแคลว และมีทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัย
2) มีสุขนิสัยที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค เรื่องการไหว การทําความเคารพ
การทักทาย การกราบพระ แสดงความเคารพไดถูกตองสวยงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจดีงาม
มีจิตสาธารณะ มีวินัยและความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรียนและ
ของสถานศึกษาไดอยางถูกตอง
3) มีทักษะการใชชีวิตพื้นฐาน ชวยเหลือตนเองไดตามวัย กลาแสดงออก และ
เขากับสังคมไดสมวัย
4) มีความสนใจใฝรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน สามารถ
คิดแกปญหาตาง ๆ ได มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีผลงานกิจกรรมศิลปะ Art land ที่โดดเดน
สรางสรรคผลงานไดหลากหลาย ทั้งผลงานจากกิจกรรมสงเสริมการรักการอาน และมีหนังสือทํามือที่
หลากหลายรูปแบบ
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ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจัด
ประสบการณสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ โดยการบูรณาการการเรียนรูผานการ
เลนและการจัดหนวยการเรียนรูตามกิจกรรมหลัก รวมทั้งการสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็กและ
ครอบครัว ทําใหเด็กทุกคนมีความพรอมที่จะศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตอไป
3.1.2.3 ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการจําเปนของความบกพรองแตละประเภทและบุคคล จึงมีนโยบายให
โรงเรียนจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงไดรับการดูแลจากครูในการปฏิบัติงาน
เรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2558 - 2559 ที่ไดสรุป
รายงานไว (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 2559 : 8 ; 2560ก : 11) เมื่อได
สังเคราะหภาพรวมของการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม ตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลวพบวา นักเรียนพิการเรียนรวม ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา บกพรอง
ทางการเรียนรู (Learning Disabilities : LD) และออทิสติก มีความรูความสามารถตามมาตรฐาน ที่ 1
(ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ) ตัวบงชี้ที่ 1 คือผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามที่
กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) กลาวคือ
นักเรียนมีความรูความสามารถและบรรลุวัตถุประสงคในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและมีทักษะ
ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวในแผน มีผลการพัฒนาตามแผนเปนไปตามเปาหมาย ที่วางไว
นักเรียนมีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุก ๆ ทักษะ ไดแก ทักษะกลามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญ ทักษะการชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ตลอดจน
ทักษะทางวิชาการ รวมทั้งมีผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีสวนรวมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใหแกนักเรียนตั้งแตเริ่มประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล วางแผน
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน โดยใหผูปกครองและโรงเรียนมีสวนรวมในการ
วางแผน จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลายและแตกตางไปจากการสอนนักเรียนปกติ
มีการปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความพิเศษแตละคน ใชอุปกรณการสอนและวิธีการประเมินผล
ที่เหมาะสม สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษา (IEP) และความสามารถของแตละบุคคลสงเสริมให
นักเรียนแสวงหาความรูและเรียนรูโดยผานแหลงเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย ที่สามารถนําความรูไป
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ใชประโยชนได และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ตามมาตรฐาน
ดานการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 8 (ครูใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล) จึงทํา
ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษพัฒนาไดอยางเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้น ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จึงไดผลการประเมินเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบ
ผลสําเร็จทุกขอคือ ครูมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัย หรือใชนวัตกรรมที่เกิดจาการวิจัยชั้นเรียนในการจัดการ
เรียนการสอน ดังกลาว จนมีผลงานวิจัยปรากฏ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา มีการพัฒนาสูงขึ้น
3.2 ผลการประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนผลการประเมินเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ระดับความรูความเขาใจ สภาพการดําเนินงานตามโครงการที่เกิดกับผูเกี่ยวของ คุณภาพโครงการ
ในประเด็นการพัฒนาและการรวมกิจกรรมของผูเกี่ยวของ และคุณภาพนักเรียนและครูที่เพิ่มเติมจาก
วัตถุประสงคของโครงการ ในการนี้ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของโดยใชแบบสอบถาม
หลังจากที่โรงเรียนไดมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงป 2560 โดยประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และครูผูสอนที่ไดรับการ
ขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมิน
ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน (ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชน) ของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีตอการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนา
งานระหวาง ป 2557- 2560 ปรากฏผลการประเมินดังนี้
3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งไดแกผูบริหารสถานศึกษา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และครูผูสอน
ที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในป
หลังเสร็จสิ้นโครงการ (ปการศึกษา 2558) มีผลความพึงพอใจในดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการ
จัดการเรียนการสอนของครู และดานการบริหารจัดการ ปรากฏขอมูลดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558
( n = 323)
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดให
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
รวม
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูเกิดจากปญหาหรือความตองการ
ของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการเรียน
การสอนใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรมมีความเหมาะสม
กับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของครู

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.40

.67

88.00

มาก

4.50

.55

90.00

มากที่สุด

4.13

.84

82.60

มาก

4.25

.76

85.00

มาก

4.53
4.36

.55
.67

90.60
87.20

มากที่สุด
มาก

4.65

.47

93.00

มากที่สุด

4.46

.61

89.20

มาก

4.52

.50

90.40

มากที่สุด

4.63

.48

92.60

มากที่สุด

86.60

มาก

4.33

.65
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ที่
รายการ
µ
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
4.46
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียน
กับครูมีความเปนมิตรที่ดี
4.38
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน
4.42
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
4.57
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
4.24
รวม 4.47
ดานที่ 3 การบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4.64
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4.52
18 การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
4.56
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4.30
20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
4.67
รวม
4.54
รวมทั้งสิ้น
4.46
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รอยละ ความหมาย
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89.20

มาก
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มาก
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90.40
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.61
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.50

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ ตารางที่ 4.11-1 หนา 231 - 233
จากตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 โดยภาพรวมพบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20)

106
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูทุกกลุมพึงพอใจ
ดานการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80) ดานการจัดการเรียนการสอนของครู
(คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40) และดานการเรียนรูของนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ
87.20)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละรายการพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการ
บริหารจัดการ ไดแกการมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 4.67 คิดเปนรอยละ 93.40) รองลงมาเปนดานการจัดการเรียน
การสอนของครู ไดแก ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย
4.65 คิดเปนรอยละ 93.00) และดานบริหารจัดการ ไดแก การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (คาเฉลี่ย 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 รายการสุดทาย เปนดานการเรียนรูของนักเรียน ไดแก
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน (คาเฉลี่ย
4.13 คิดเปนรอยละ 82.60) ดานการจัดการเรียนการสอนของครู ไดแกครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรู
ใหแกนักเรียน (คาเฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80) และดานการบริหารจัดการ ไดแกการใหโอกาสครูได
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
(คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00)
3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูแทนชุมชน
การประเมินดานผลกระทบของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ไดมีการศึกษา
ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 - 2560
ใหเกิดความกาวหนา มีผลการประเมินดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12

ที่

ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 -2560 ( n = 35 )
รายการ

ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดเหมาะสม
กับบริบทหรือสภาพของโรงเรียน

µ

σ

รอยละ ความหมาย

4.17

.61

83.40

มาก
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µ
σ
ที่
รายการ
2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรูอยางตอเนื่องทันสมัยทันเหตุการณ
4.11
.63
3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนนําผลงาน
มาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3.88
.75
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะ
วิชาการ เพื่อสงเสริมความสามารถและความถนัด
ของนักเรียน
4.11
.75
5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
4.09
.85
6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูแทนชุมชน
เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4.20
.63
7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนา
4.34
.48
ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
รวม
4.13
.62
ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย
4.31
.63
9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย แปลกใหมและทันสมัย
4.25
.65
10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4.11
.63
11 ครูในโรงเรียนที่มีการปรับปรุงวิธีการสอน
มีจํานวนมากขึ้น
3.97
.74
12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของครูสามารถแกปญหาการเรียนการสอนได
4.20
.67
13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดีจนมี
ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
เปนที่ยอมรับของผูอื่น
4.25
.56

รอยละ ความหมาย
82.20

มาก

77.60

มาก

82.20

มาก

81.80

มาก

84.00
86.80

มาก
มาก

82.60

มาก

86.20

มาก

85.00

มาก

82.20

มาก

79.40

มาก

84.00

มาก

85.00

มาก
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14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ 3.97
ครูชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รวม 4.16
รวมทั้งสิ้น 4.14

σ

.78
.62
.62

รอยละ ความหมาย
79.40
มาก
83.20
82.80

มาก
มาก

หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ ตารางที่ 4.12-1 หนา 234 - 235
จากตาราง 4.12 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่นําผลจากการ
นิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 - 2560 โดยภาพรวมพบวา ผูแทนชุมชนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ 82.80)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวาผูแทนชุมชนมีความพึงพอใจ
ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน (รวม 4.16 คิดเปนรอยละ 83.29)
และดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน (รวม 4.13 คิดเปนรอยละ 82.73)
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
(คาเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.94) รองลงมาเปนดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคู
กับการวิจัยในชั้นเรียน ไดแก โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ
อยางหลากหลาย (คาเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.38)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2 รายการสุดทาย เปนดานการพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนนําผลงานมาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญ
ตาง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.60) และผลจากการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (คาเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.40)
ขอเสนอแนะ ผูแทนชุมชนมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สรุปไดดังนี้
1. โรงเรียนควรมีการประสานหรือเชิญผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของในชุมชนเขามารวม
กิจกรรมและมีสวนรวมในการชวยเหลือโรงเรียนใหมากขึ้น
2. โรงเรียนควรฝกใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยการปฏิบัติจริงใหมากขึ้น เพื่อจะไดมีทักษะ
ในการทํางานชวยผูปกครองได
3. นักเรียนบางสวนยังมีคะแนนสอบไมถึงเกณฑที่ตั้งไว ครูควรจัดการเรียนการสอนให
นักเรียน เกิดความรูความเขาใจบทเรียน โดยใชกิจกรรมหลาย ๆ แบบ จะชวยใหนักเรียนมีคะแนนดีขึ้น
4. การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ครูควรจัดทําอยาง
สม่ําเสมอจะชวยแกปญหาการเรียนของนักเรียนได
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3.3 ผลการประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เปนผลการประเมิน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู และประสิทธิภาพ
ดานการดําเนินงานที่คุมคาและสรางสรรค รวมทั้งความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
3.3.1 ผลการบริหารจัดการโครงการ เปนผลจากการประเมินการบริหารจัดการและ
ดําเนินงานโครงการของผูวิจัยและคณะทํางาน รวมทั้งกลุมเปาหมายในการวิจัย ในระยะที่ 1 กอนเริ่ม
ดําเนินโครงการ ไดผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทและปจจัยนําเขาที่สงผลตอการบริหาร
จัดการหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการไดดี และการประเมินระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ
ตั้งแตการเตรียมโครงการ การดําเนินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน รวมทั้งการนิเทศกํากับติดตาม และการนําเสนอผลงาน รวมกิจกรรมที่ดําเนินการ
ทั้งหมด 5 กิจกรรม ทําใหงานบรรลุเปาหมายไดทุกกิจกรรม
3.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู เปนผลการประเมิน
ที่ปรากฏในระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ จากการที่ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ไดนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในการแกปญหา
หรือการพัฒนาการเรียนการสอน จนเกิดผลงานวิจัยหรือวัตกรรม รวมทั้งไดเรียนรูจากประสบการณของ
ตนเอง สามารถนําไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการดําเนินงานที่คุมคาและสรางสรรค
เมื่อพิจารณาจากงบประมาณโครงการที่ใชจํานวน 70,000 บาท ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่จัดสรรงบประมาณ การไดรับอนุมัติเงินงบประมาณและตรวจสอบการนําไปใชตลอดโครงการ พบวาไมมี
ปญหาในการเบิกจาย และใชจายทุกรายการ เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยรายบุคคลของผูไดรับผลประโยชน
ไดแก ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการ
ขยายผลและมีผลงานวิจัย จํานวน 320 คน คิดเปนคาใชจายโดยเฉลี่ยคนละ 220 บาทโดยประมาณ
(218.75 บาท) ผูรับผิดชอบโครงการสามารถบริหารจัดการโดยใชวิธีบูรณาการกับโครงการอื่น ซึ่งชวย
ใหครูไดรับการพัฒนาจนมีทักษะมากขึ้น
3.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ในป 2560 หลังจากโรงเรียนดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนควบคูกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียน ผูวิจัยไดสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนการขับเคลื่อนวิจัยโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จากบุคลากร 195 คน และไดรับขอมูลคืน 161 คน มีผลการ
ประเมินดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13

ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 (n = 161)

ที่
รายการ
ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูมีความ
ตอเนื่อง และเปนแผนที่สามารถปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ
เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ทีไ่ ดปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบัน
รวม
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ
นําเสนอผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสารและแนวทาง
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ
ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค
7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียน
มีความชัดเจน มีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน
การประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถม
กรุงเทพ ดีที่สุด”
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ที่
รายการ
11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของ
โรงเรียน เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนให
สาธารณชนรับทราบ
รวม
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช
12 การนําความรูที่ไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ
และการนําเสนองาน มาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการ
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และนักเรียนที่ตนสอน
16 ความสําเร็จของการนําความรู เรื่องการวิจัยในชั้น
เรียน ขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน
17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถแกปญหา
การเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ รายละเอียดของขอมูลระบุไวในภาคผนวก จ
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ตารางที่ 4.13-1 หนา 236 - 238

จากตาราง 4.13 ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียนที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2560 โดยภาพรวมพบวาครูมีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23 คิดเปน
รอยละ 84.60)
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละดานจากมากไปนอยพบวา ครูพึงพอใจดานการวางแผน
(คาเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00) ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช (คาเฉลี่ย 4.23
คิดเปนรอยละ 84.60) และดานการดําเนินงานนิเทศ (คาเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.39)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนดานการ
วางแผน ไดแก การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนที่ไดปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบัน (คาเฉลี่ย 4.49 คิดเปนรอยละ 89.80) รองลงมาเปนดานผลที่ไดรับ
จากการนิเทศและการนําไปใช ไดแก ผลการวิจัยในชั้น เรียนสามารถแกปญหาการเรีย นการสอนได
(คาเฉลี่ย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40) และดานการดําเนินการนิเทศ ไดแก กระบวนการนิเทศ/เทคนิค
การนิเทศ ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัย ในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค (คาเฉลี่ย 4.45
คิดเปนรอยละ 89.00)
สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 รายการสุดทาย เปนดานการดําเนินการนิเทศ
2 รายการ ไดแก การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวด
แขงขัน (คาเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.20) การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ (คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 82.40) และดาน
ผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช 1 รายการ ไดแก ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (คาเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.60)
ขอเสนอแนะ ผูตอบขอมูลใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับ
การวิจัยในชั้นเรียน สรุปไดดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในชั้นเรียน ยอมพบปญหาที่เปนภาพรวมและ
ปญหาเฉพาะนักเรียนบางคน ครูควรหาสาเหตุเพื่อวางแผนแกปญหาใหตรงจุด และทําวิจัยในชั้นเรียน
ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน
2. ผลงานวิจยั ในชั้นเรียนของครูที่ทําไว ควรเผยแพรและขยายผลแกเพื่อนครูในโรงเรียน
ตนเองและโรงเรียนอื่น จะชวยใหเพื่อนเห็นตัวอยางและเปนแนวทางนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับนักเรียน
ของตน
3. ครูควรศึกษาผลงานวิจัยในชั้นเรียน หรือสื่อ/นวัตกรรมที่มีผูจัดทําไว แลวนํามาประยุกต
ใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
4. ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนควรขยายความรูแกเพื่อนครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
อยางทั่วถึง โดยสรางเครือขายในโรงเรียนใหเพิ่มขึ้นมากกวาที่เปนอยู และมีการนิเทศติดตามกันอยาง
ตอเนื่อง ทั้งจากบุคลากรในโรงเรียน (นิเทศภายใน) และจากเขตพื้นที่การศึกษา
5. การจัดเวทีวิชาการนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเปนสิ่งที่ดีมาก เปนกิจกรรมที่กระตุนให
ครูสนใจนําความรูและแนวคิดที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนไดจริงจึงควรจัดกิจกรรมแบบนี้ตอเนื่องทุกป
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การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จึงจัดเปนการประเมินที่ตอบสนอง
และครอบคลุมความตองการจําเปนของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ ทั้งดานการบริหารจัดการและการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา
3.4 ผลการประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) เปนผลการประเมิน
ที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลงานของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน ซึ่งนําความรูที่ไดรับดังกลาวมาใชในการพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง รวมทั้งประยุกตองคความรูที่ไดจากการศึกษาไปสูงานอื่น ๆ และมีการทํางานเปนทีมดังนี้
3.4.1 ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน ที่ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดังตัวอยาง เชน ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2558 ผูวิจัยไดจัดการประชุมติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน และทบทวนความรูให
ครูเรื่องการใช Growth Mindset (คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต) ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนรวมนําเสนอผลงานวิจัย 14 เรื่อง (ชื่อผลงานระบุไวในภาคผนวก ข หนา
175-176) เปนงานวิจัยที่นําแนวคิดหลักการของ Growth Mindset มาพัฒนาตอยอดกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียน โดยทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนของตนเอง วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557
มีการประชุมครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจและทักษะดานการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู ดังรายละเอียดในบทที่ 2 หนา 43 - 44
3.4.2 ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งระบบ
ตัวอยาง เชน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ไดมีการสงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน แลวสงผลงาน
เขาประกวดภายในโรงเรียนเปนประจําทุกป ตั้งแตป 2557 ที่บุคลากรไดรับการพัฒนาเรื่องการทําวิจัย
ในชั้นเรียน เชน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 มีการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียน
การสอน รับความรูและขอแนะนําจากวิทยากรที่ฟงการนําเสนอผลงาน สําหรับในป 2561 โรงเรียน
ไดจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยเชิญ
ผูวิจัยและบุคลากรจากหนวยงานภายนอกมาเปนกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเปน
ผูใหความรูเสริมเพื่อการพัฒนางานวิจัยของครูแตละคน รวมทั้งตัดสินมอบรางวัล การประชุมครั้งนี้มีครู
ทุกกลุมสาระการเรียนรูสงผลงานเขาประกวด ซึ่งผลงานนั้นไดมีการคัดกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ
ของโรงเรียนมาแลวระดับหนึ่ง ไดผลงานของครูเพื่อนําเสนอในวันประชุม จํานวน 8 เรื่อง (รายชื่อครู
และผลงานระบุไวในภาคผนวก ข หนา 177) สวนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ไดมีการอบรมเพื่อพัฒนา
การทําวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยประเภทอื่น ๆ และนวัตกรรมการเรียนการสอนตามความตองการของครู
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อยางตอเนื่องทุกป นอกจากนี้ยังพบผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
ตาง ๆ ในโอกาสที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจําป และพบวาทุกโรงเรียนมีผลงาน
วิจัยในชั้นเรียนของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมาแสดงเปนหลักฐานในการประเมิน ซึ่งเปนรองรอย
หลักฐานที่เชื่อถือได
ผลการประเมินที่ปรากฏทั้งการประเมินผลการดําเนินงานของกลุมครูแกนนําการวิจัยใน
ชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน รวมทั้งผล
การดําเนินงานของโรงเรียนที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งระบบ เปนผลที่แสดงถึงความยั่งยืนของการ
พัฒนางานดานการจัดการเรียนการสอนที่ควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนไดเปนอยางดี
3.5 ผลการประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) เปนการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการนําโครงการที่ประสบผลไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในที่อื่น ๆ ไดแก การเปน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน การปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการ
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหม การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนโดยการนํา
ความรูไปใชใหเปนประโยชนกับบุคคลอื่น และการปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก ไดผลการ
ประเมินการถายโยงความรูของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน ดังตาราง 4.14
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ตารางที่ 4.14 จํานวนครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครู
ผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอ
ดานการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จําแนกตามกิจกรรมและกลุมบุคคล ( n=320)
กิจกรรมการถายโยงความรู

1. การเปนทีป่ รึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วิจัยในชัน้ เรียน
2. การปรับปรุงหรือพัฒนา
งานวิจยั และนําความรู
ไปใชในการทําวิจยั
ในชั้นเรียนเรื่องใหม
3. การขยายผลหรือ
ตอยอดแนวคิดโดยการ
นําความรูไ ปใชใหเปน
ประโยชนกับบุคคลอื่น
4. การปรับความรู
ใหเหมาะสมกับองคกร
ภายนอก

ครูผูนําการ
ครูแกนนําการ
วิจัยในชั้นเรียน ขับเคลื่อนวิจัย
( 37 คน)
ในโรงเรียน (158)
คน รอยละ
คน รอยละ

ครูผูสอนที่ไดรับ
การขยายผล
(125 คน)
คน รอยละ

คน

รอยละ

37

100

158

100

75

60.00

270

84.38

35

94.59

150

94.93

110

88.00

295

92.19

30

81.08

150

94.93

98

78.40

248

77.50

30

81.08

125

79.11

90

72.00

245

76.56

รวม
(320 คน)

จากตารางที่ 4.14 โดยภาพรวมพบวาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอโดยการปรับปรุง
หรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหมมากที่สุด จํานวน 295 คน คิดเปน
รอยละ 92.19 รองลงมาคือการเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 270 คน
คิดเปนรอยละ 84.38 การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดโดยการนําความรูไปใชใหเปนประโยชนกับบุคคลอื่น
จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 77.50 และการปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอกจํานวน 245 คน
คิดเปนรอยละ 76.56
เมื่อพิจารณาแยกตามกลุมบุคคลพบวา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 37 คน
และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน 158 คน มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอ โดย
การเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนจํานวนมากที่สุด รอยละ 100 เทากัน รองลงมา
คือครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนมีการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเรื่องใหมจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 94.59 สวนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนจํานวน
158 คน มีการถายโยงความรูหรือถายทอดสงตอโดยการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไป
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ใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหม และมีการขยายผลหรือตอยอดแนวคิด โดยการนําความรูไปใชให
เปนประโยชนกับบุคคลอื่น คิดเปนรอยละ 94.93 เทากัน สวนครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลจํานวน 125 คน
มีการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูไปใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องใหมมากที่สุด จํานวน
110 คน คิดเปนรอยละ 88.00 รองลงมาเปนการขยายผลหรือตอยอดแนวคิดโดยการนําความรูไปใชให
เปนประโยชนกับบุคคลอื่น จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 78.40
ขอเสนอแนะ ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และ
ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล มีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ สรุปไดดังนี้
1. การทําหนาที่เปนที่ปรึกษาชวยใหตนเองมีความแมนยําในเรื่องวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
เพราะตองเตรียมการและทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง กอนที่จะถายทอดใหกับผูอื่นหรือชวยผูอื่นแกปญหา
2. ยังไมสามารถเปนที่ปรึกษาใหกับผูอื่นได เนื่องจากเปนครูที่ไดรับการขยายผลยังไม
ชํานาญในการทําวิจัยในชั้นเรียน แตไดนําความรูมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อแกปญหานักเรียนที่ไม
สนใจเรียน ทําใหสนใจเรียนมากขึ้นได
3. นําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาตนเอง โดยการขยายกลุมที่ตองการศึกษา
ไปยังนักเรียนหองอื่น ๆ และทําการแกปญหาเรื่องอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจและทําวิจัยในชัน้ เรียน
ไดจํานวนมากขึ้น
4. ไดนําแนวคิดที่ไดรับจากการอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และประสบการณจากที่
ไดชมการนําเสนอผลงานวิจัย ไปทดลองใชแกปญหาในชั้นเรีย นที่ตนเองสอน สามารถแกปญ หาได
บางเรื่องตองกลับมาทบทวนและปรับวิธีการใหม ปรับสื่อใหม ปรับกิจกรรมใหม จึงไดผลดีขึ้น
5. ในการขยายผลความรูความเขาใจเรื่องวิจัยในชั้นเรียน ไดนําชุดฝกการทําวิจัยและแนวคิด
ไปถายทอดใหครูในโรงเรียนที่สนใจ ไดรับการตอบรับดีมาก
6. การขยายผลเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนใหกับเพื่อนครู ตองใชทักษะในการเชิญชวนจูงใจ
ใหเห็นประโยชนในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง บางครั้ง/บางคนตองใชระยะเวลาและความพยายาม
จึงจะประสบผลสําเร็จ
7. การใชสื่อและนวัตกรรมที่สรางขึ้นใชในการเรียนการสอน ชวยใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีคุณภาพมากขึ้น และชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่กลาวมาขางตน เปนการประเมินตามแบบ
CIPPIEST Model มีผลการประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ
(Process) ดานผลผลิต (Product) และประเมินสวนขยายของผลผลิต ซึ่งไดแก การประเมินผลกระทบ
(Impact) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability) และประเมิน
การถายโยงความรูหรือการถายทอดสงตอ (Transportability) ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการขอที่ 1 ทุกประการ
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ตอนที่ 2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 : เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model พบเปนปญหา
และแนวทางการพัฒนาในดานตอไปนี้
2.1 ดานการบริหารจัดการ
2.1.1 ปญหาที่พบ
จากผลการประเมินความตองการของโรงเรียน ที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารพบวา
โดยปกติโรงเรียนไดใหครูป ฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรีย น
ตามความสนใจของครู ซึ่งบางแหงไดรับการสนับสนุนดูแลชวยเหลือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
บางแตก็ไมมากนัก ประกอบกับขอมูลดานความตองการของครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ที่ดําเนินงานในป 2557 (ตารางที่ 4.4) และความพึงพอใจของผูบริหารและครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 (ตารางที่ 4.11) พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยของความตองการ
และความพึงพอใจนอยที่สุดเหมือนกันทั้งสองป คือ การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (ความตองการป 2557
คาเฉลี่ย 4.51 และความพึงพอใจป 2558 คาเฉลี่ย 4.30)
2.1.2 แนวทางการพัฒนา
จากข อมู ล ความตองการและความพึงพอใจของผูบ ริห ารและครูในการประเมิ น
ตามชวงเวลาที่ตางกัน แตยังคงมีคาเฉลี่ยของความตองการและความพึงพอใจนอยที่สุดในเรื่องเดียวกัน
แนวทางการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ควรตองดูแลชวยเหลือใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางทั่วถึง และสงเสริมหรือกําหนดใหโรงเรียนมีการ
เผยแพรผลงานครู จัดประกวดผลงาน หรือประเมินคุณภาพการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนทุกภาคเรียน และทุกกลุมสาระการเรียนรูหรือทุกคน รวมทั้งจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ โดยมุงเนนกระบวนการจัดการเรียนสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนที่สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นจริง มีผลการพัฒนาเปน
รูปธรรมและมีขอมูลเชื่อถือได
2.2 ดานการนิเทศ กํากับติดตาม
2.2.1 ปญหาที่พบ
จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดานความตองการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน ไดขอใหมีคณะทํางานจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําการนิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิด
และตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
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ขอมูลจากความพึงพอใจของครูที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ที่มี
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการดําเนินการนิเทศ และดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและ
การนําไปใช ซึ่งเปนรายการที่มีสาระตรงกันทั้งขอมูลกอนสิ้นโครงการป 2557 (ตารางที่ 4.7) และหลัง
เสร็จสิ้นโครงการป 2560 (ตารางที่ 4.13) ไดแก การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงาน
และประชาสัมพันธ ผลงาน วิจัยและนวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน (ป 2557 มีคาเฉลี่ย 3.99, ป 2560 มีคาเฉลี่ย
4.06) และขอมูลความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 (ตารางที่ 4.13) มีรายการที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียนเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ใหสาธารณชนรับทราบ (คาเฉลี่ย 4.09 คิดเปนรอยละ 82.40)
2.2.2 แนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการของศึกษานิเทศกในเรื่องดังกลาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ ตองนํามาพิจารณาปรับปรุงโดยมีแนวทางตอไปนี้
1) วางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนางานของโรงเรียน และการนิเทศติดตามใหความ
ชวยเหลือ หลังการอบรมหรือประชุมปฏิบัติการ โดยทบทวนความรูและเพิ่มพูนทักษะในการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนใหมากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยในชั้นเรียน
ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) เผยแพรผลงานของครูและผลงานของโรงเรียน เพื่อใหสาธารณชนรับทราบ โดย
ดําเนินในโอกาสการประชุมผูบริหารระดับเขต และประชาสัมพันธผลงานครูและความกาวหนาดานการ
วิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนใหมากขึ้น โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ดานผลที่เกิดกับครูและนักเรียน
2.3.1 ผลที่ เกิ ดกั บครู ปญหาที่พบจากขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน กอนสิ้นโครงการป 2557 (ตารางที่ 4.7)
ซึ่งเปนความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 รายการ เปนดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช
ไดแก ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน (คาเฉลี่ย
3.76) ครูในโรงเรียนมีการมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น (คาเฉลี่ย 3.82) การนําแนวคิดที่ไดจากการ
ประชุมปฏิบัติการมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนที่ตนสอน (คาเฉลี่ย 3.90)
ขอมูลความพึงพอใจทั้งกอนสิ้นโครงการป 2557 (ตารางที่ 4.7) และหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560
(ตารางที่ 4.13) ที่เปนขอมูลตรงกัน ไดแก ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น (ป 2557 มีคาเฉลี่ย 3.98, ป 2560 มีคาเฉลี่ย 4.08) และจากผลการประเมิน
ความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ที่วิเคราะหจากผลงานครู พบวารายการที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพและเชื่อถือได ทั้ง 5 ประเด็นเปนเรื่อง
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ที่ตองปรับปรุงพัฒนาใหเกิดผลดีมากขึ้น แนวทางหรือทางเลือกที่ควรดําเนินการทั้งตัวครู บุคลากรใน
โรงเรียน และศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา กลาวคือ
2.3.1.1 ครูตองหมั่นทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษา
จากเอกสาร ชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน และใชกระบวนการวิจัยเปนขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู หรือศึกษาตัวอยางการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากผลงานวิจัยของผูอื่นที่คนควาไดจากหนังสือหรือเว็บไซต ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหกับตนเอง
2.3.1.2 บุคลากรในโรงเรียน ควรตองใหความสนใจและรวมมือกัน ระดมจัดการเรียน
การสอนที่ควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน ครูในโรงเรียนควรใหความสนใจการถายโยงความรูและขยายผลของครูแกนนําการ
วิจัยในชั้นเรียน หรือครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในชั้นเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชวยกันพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสงผลถึงนักเรียนไดอยางแทจริง
2.3.1.3 ศึกษานิเทศกและบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ชวยนิเทศกํากับติดตาม
เปนที่ปรึกษาดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด เพื่อสรางความมั่นใจใหกับคณะครู และใหขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของทุกคนในโรงเรียน สงเสริมใหครูวางแผนการทําวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถ
แกปญหาไดตรงจุด มีการหาคุณภาพเครื่องมือ และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชพัฒนาการจัดกระบวน
การเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน ปญหาที่พบมาจากขอมูลความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558 (ตารางที่ 4.11) ซึ่งเปนความ
พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ครู
กําหนดไวจนเกิดผลงาน (คาเฉลี่ย 4.13) จากปญหาดังกลาวครูผูสอนจึงควรวางแผนการจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเปนประจําและสม่ําเสมอจะชวยใหนักเรียนรูจักวิธีเรียน และสงผลใหเกิด
ความรูความเขาใจบทเรียนไดอยางรวดเร็วและสามารถสรางผลงานที่เปนผลจากการเรียนรูไดสําเร็จตาม
จุดประสงคการเรียนรู
ผลการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model มีขอมูล
หลายดา นที่ เป นข อสั งเกตและช ว ยใหเห็น ปญ หาและแนวทางในการปรับ ปรุ งพัฒนาการดําเนินงาน
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีประโยชนและมีความคุมคากับการดําเนินงาน
ผลการประเมินนี้จึงเปนตัวบงชี้ และเปน ขอมูลในการตัดสิน ใจใหตองดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหโรงเรียนมีการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนที่ยั่งยืนตอไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model เปนการวิจัย
เชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชกรอบการประเมินแบบ CIPPIEST ของ Stufflebeam
and Shinkfield (2007) และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานบริบท (Context) ปจจัย นําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness)
ความยั่งยืน (Sustainability) และการถายโยงความรู (Transportability)
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยใน
ชั้น เรีย น เพื่อการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1
ผลการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปเปน 3 ดาน ไดแก ผลการประเมิน
กอนดําเนินโครงการ ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ และผลการประเมินหลังดําเนินโครงการ
ดังนี้
1. ผลการประเมินกอนดําเนินโครงการ ประกอบดวยการประเมินดานบริบท และดานปจจัย
นําเขา ไดแก
1.1 ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนเห็นวาหลักการเหตุผล วัตถุประสงค และแผนการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้ น เรี ย นเพื่ อการพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน ตอบสนองนโยบายทางการศึกษาระดับ
ตาง ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในระดับมากที่สุด
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ดานความตองการของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวมพบวามีความตองการอยูในระดับมากที่สุด โดยมุงเนนดาน
การบริหารจัดการเปนลําดับที่หนึ่ง สวนความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมพบวามีความตองการ
อยูในระดับมากที่สุด และมุงเนนที่ดานการบริหารจัดการเชนกัน
1.2 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) จากการประเมินความพรอม
และความพอเพียง ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน พบวา มีการวางกรอบแผนงานโครงการ การเตรียมกิจกรรมตามโครงการ การดําเนินการโครงการ
และการกําหนดบุคลากรในการดําเนินงานโครงการไวอยางชัดเจน แสดงถึงความพรอมและความพอเพียง
ที่จะดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี
2. ผลการประเมินระหวางดําเนินโครงการ เปนผลการประเมินดานกระบวนการ (Process
Evaluation) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม มีกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดในระดับดีมาก
3 กิจกรรม คือ การเตรียมการโครงการ การพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการนําเสนอผลงาน
วิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมของครู สวนการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการนิเทศ
กํากับติดตาม มีผลการดําเนินการไดในระดับดี มีขอมูลอางอิง ดังนี้
2.1 ผลการประเมินการเตรียมโครงการ พบวามีการเตรียมการพัฒนาครูแกนนําการวิจัย
ในชั้นเรียน และการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน โดยผานกระบวนการการบริหารจัดการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและของโรงเรียน มีการจัดทําหลักสูตร
กําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาครูไดอยางชัดเจน มีการเตรียมการดานตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการ
พัฒ นาครูได อย างรั ดกุ มและรอบคอบ โดยอาศัยความรว มมือของบุคลากรทั้ งในสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาและโรงเรียน ผลการประเมินการเตรียมการโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เปนการ
เตรียมการที่ดีและมีความพรอมที่จะดําเนินโครงการได
2.2 ผลการประเมินการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ไดผลการประเมินดังนี้
2.2.1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูจํานวน
37 คน มีความรูความเขาใจเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน มีผลการประเมินจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนโดยรวมพัฒนาขึ้น ผลการประเมินความคิดเห็นโดยภาพรวมหลังการประชุมปฏิบัติการ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการประเมินจากการสังเกตของวิทยากรพบวาสมาชิกมีความตั้งใจในการรับ
ความรูเปนอยางมาก ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุม เปนอยางดี

122
2.2.2 กิจกรรมที่ 2 การสานสรางตองาน โดยครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 37 คน ไดนํา
กระบวนการวิจัยที่ไดเรียนรูจากการประชุมปฏิบัติการไปใชแกปญ หาและพัฒ นาการเรีย นการสอน
และขยายผลใหแกครูที่มีความสนใจในโรงเรียน มีครูเขารวมโครงการ 158 คน ซึ่งตอมาสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาฯ ได แ ต ง ตั้ ง ทุ กคนใหเ ป น ครูผู นํา การขับ เคลื่อ นวิจั ย ในโรงเรีย นระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษา รวมจํานวนครูทั้งสิ้น 195 คน
2.3 ผลการประเมินการประชุมปฏิบัติการครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และการกอเกิดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
2.3.1 ผลการประเมิน กิจ กรรมการประชุมปฏิบัติการครูผูนํา การขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามเนื้อหา
สาระที่ผูวิจัยจัดเตรียมไวในการประชุมปฏิบัติการดวยการฝกปฏิบัติจริงทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม ไดเรียนรู
เกี่ยวกับการเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการสอนใหเปน
ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ผลการพัฒนาครูดังกลาวเปนการสรางบุคลากรใหมีคุณภาพและ
ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางดี
2.3.2 ผลการประเมินกิจกรรมกอเกิดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกโรงเรีย น
สงผลงานวิจัยในชั้นเรียน และโรงเรียนคัดเลือกผลงานของครูที่เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สงเขากลุมเครือขายโรงเรียน 6 กลุม จํานวนทั้งสิ้น 320 ผลงาน กลุมเครือขายโรงเรียนทั้ง 6 กลุม คัดเลือก
ผลงานครูสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดจํานวน 148 ผลงาน เพื่อสงไป
นําเสนอในงานสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาในเดือนสิงหาคม 2557
2.4 ผลการประเมิน กิจ กรรมการประชุมสัมมนานํา เสนอผลงานวิจัย และนวัต กรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา“ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด : Simply The Best”
มีครูที่ไดรับการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากเขตพื้นที่การศึกษา (148 ผลงาน)
ไปรวมนําเสนอผลงานจํานวน 127 ผลงาน คณะกรรมการในงานคัดเลือกผลงานวิจัยที่เปนผลงานการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best of the Best Practices) ได 56 ผลงาน
การยกยองเชิดชูเกียรติ ครูที่มีผลงานไดรับการคัดเลือกไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกผลงาน ไดแก ผลงานที่ไดรับคัดเลือกจากโรงเรียน
ทุกผลงานที่สงใหกลุมเครือขาย ไดรับเกียรติบัตร Good Practices ผลงานที่ไดรับคัดเลือกจากกลุม
เครือขายโรงเรียนที่ไปนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่ฯ ไดรับเกียรติบัตร Best Practices
และผลงานที่ไดรับคัดเลือกจากเวทีสัมมนาวิชาการของเขตพื้นที่ฯ ไดรับเกียรติบัตร Best of the best
Practices
2.5 ผลการประเมินการนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ผูวิจัยไดทําการนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง โดยปการศึกษา 2557 นิเทศ
ติด ตามการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย น ที่เนนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นดว ย
กระบวนการวิจัย ปการศึกษา 2558 นิเทศกํากับติดตามใหครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียน
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การสอนจนเกิดเปนวัฒนธรรมการในการปฏิบัติงาน การสงเสริมใหครูมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครูสูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher) โดยใชเอกสาร “ชุดนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน” ที่ผูวิจัย
ไดผลิตขึ้น สวนในปการศึกษา 2559 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชการ
นิเทศทางไกล ในระบบออนไลน ติดตอสื่อสารทางเว็บไซต E-mail, Facebook, Line และทางโทรศัพท
ตามวัตถุประสงคเดิมของโครงการ คือพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน
จากผลการดําเนินงานนิเทศดังกลาว มีผลการประเมินความพึงพอใจของครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียนและครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
กอนจะเสร็จสิ้นโครงการป 2557 โดยภาพรวม พบวา ครูมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานที่มีความ
พึงพอใจในระดับมากอันดับแรก ไดแกดานการวางแผน รองลงมาคือ ดานการดําเนินงานนิเทศ และ
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช
3. ผลการประเมินหลังดําเนินโครงการ ประกอบดวยผลการประเมินดานผลผลิต และสวนขยาย
ผลผลิต ไดแก ผลการประเมินดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และดานการถายโยง
ความรู ดังนี้
3.1 ผลการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) มีผลการประเมินที่ดําเนินการ
ไดตามวัตถุประสงคของโครงการ
3.1.1 ผลการพัฒนาครู ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากการนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนพบวา ครูที่ ไดรับการพัฒนา ไดนําความรูไปใชพัฒนา
การเรียนการสอนควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น และจากผลการประเมินความรูความเขาใจและทักษะของครู
เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน ที่วิเคราะหจากผลงานของครูทุกโรงเรียน (37 โรงเรียน) รวม 37 เรื่อง ในป
2559 พบวา โดยภาพรวมครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก
ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด องคประกอบของงานวิจัยที่แสดงถึงความรูความเขาใจ
และทักษะของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏรายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 7 รายการ ไดแก
1) ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย 2) ชื่อเรื่องกระชับชัดเจนและสื่อความหมาย 3) วัตถุประสงค มีความ
สอดคลองกับชื่อเรื่องและวิธีการ 4) การเลือกใชเครื่องมือวิจัยมีความเหมาะสม 5) เครื่องมือสามารถวัด
ไดครบตามวัตถุประสงคการวิจัย 6) วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความชัดเจน 7) ผลการ
วิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย
ผลการประเมินดานประโยชนและคุณคาของงานวิจัย พบวา มีรายการที่มีคาเฉลี่ย
ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ไดแก 1) งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง 2) งานวิจัยเปน
ประโยชนตอนักเรียน ครู และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น 3) งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
และของเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอื่น เชน การนําเสนอ
ผลงาน/เผยแพร การประกวดผลงาน สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก เครื่องมือวิจัยไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพและเชื่อถือได
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3.1.2 ผลการพัฒนาผูเรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการพัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย และผล
การพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม
3.1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปที่ 3 พิจ ารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2557,
2558 และ 2559 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเฉลี่ย 48.57,
52.78 และ 49.98 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัด และระดับประเทศ
พบวา นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวาทั้ง 3 ป สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวม 5 วิชา มีคะแนนเฉลี่ย 34.11, 37.08
และ 37.80 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัดและระดับประเทศ พบวา นักเรียน
ของโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาทั้ง 3 ป
3.1.2.2 ผลการพัฒนาความพรอมของนักเรียนระดับปฐมวัย พบวาเด็กที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย มีพัฒนาการใน
ระดับดีมากทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีสุขนิสัยที่ดี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค มีทักษะการใชชีวิตพื้นฐาน ชวยเหลือตนเองไดตามวัย และมีความสนใจใฝรู สิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบตัว มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน สามารถคิดแกปญหาตาง ๆ ได มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ทุกคนมีความพรอมที่จะศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตอไป
3.1.2.3 ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนพิการเรียนรวม ไดแกนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities : LD) และออทิสติก
ปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 พบวา นักเรียนมีความรูความสามารถและบรรลุวัตถุประสงค
ในแผนการจั ดการศึกษาเฉพาะบุ คคล และมีทักษะตามจุดประสงค เชิ งพฤติ กรรมที่กําหนดไว ในแผน
มีผลการพัฒนาตามแผนเปนไปตามเปาหมาย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุก ๆ ทักษะ ไดแก ทักษะกลามเนื้อ
มัดเล็กมัดใหญ ทักษะการชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ตลอดจน
ทักษะทางวิชาการ รวมทั้งมีผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3.2 ผลการประเมินดานผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนผลการประเมินเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของบุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ที่เพิ่มเติมจากวัตถุประสงคของโครงการ
และเกินกวาเปาหมายที่กําหนด โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 2 กลุม มีผลการประเมิน
ดังนี้
3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน ที่มีตอโครงการปฏิบัติ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปหลังเสร็จสิ้นโครงการ (ปการศึกษา 2558)
ไดแกผลความพึงพอใจในดานการเรียนรูของนักเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนของครู และดานการ
บริหารจัดการ รวมทั้ง 3 ดาน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานที่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดคือการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
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3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ซึ่งประกอบดวยผูปกครอง
กรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการนิเทศ
ไปใชพัฒนางานระหวางปการศึกษา 2557 – 2560 ในดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
และดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมพบวา คาเฉลี่ย
รวมทั้ง 2 ดานของความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด ไดแกดานการ
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
3.3 ผลการประเมินดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เปนผลการประเมิน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู และประสิทธิภาพ
ดานการดําเนินงานที่คุมคาและสรางสรรค
3.3.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการโครงการ ดานบริบทและปจจัยนําเขาสงผล
ตอการบริหารจัดการหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการไดดี สวนผลการประเมินดานกระบวนการ
ไดแก การเตรียมโครงการ การดําเนินการพัฒนาครู การนิเทศกํากับติดตาม และการนําเสนอผลงาน
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวทําใหงานบรรลุเปาหมายไดทุกกิจกรรม
3.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการสรางองคความรูใหแกครู พบวาครูผูเขา
ประชุมปฏิบัติการไดรับความรู และนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนา
การเรียนการสอน จนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเกิดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนําผลงานไปเผยแพร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได
3.3.3 ผลการประเมิน ประสิทธิภ าพดา นการดํา เนิน งานที่คุมคา และสรา งสรรค
เมื่อพิจารณาจากงบประมาณโครงการที่ใชจํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) เฉลี่ยรายบุคคล
ของผูไดรับผลประโยชน จํานวน 320 คน คิดเปนคาใชจายโดยเฉลี่ยคนละ 218.75 บาท
3.3.4 ผลการประเมิน ความพึงพอใจครูแ กนนํา การวิจัยในชั้น เรียนและครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศกในโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 ในดานการวางแผน ดานการดําเนินการนิเทศ และดานผล
ที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช ผลการประเมินโดยภาพรวมพบวา คาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดานของ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุดคือการดําเนินงานดานการวางแผน
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จึงแสดงใหเห็นวาโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนโครงการที่ตอบสนองความตองการ
จําเปนของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งดานการบริหารจัดการ และการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่ใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา
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3.4 ผลการประเมินดานความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) โดยพิจารณาจาก
3.4.1 การประเมินผลการดําเนินงานของกลุมครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผลในโรงเรียน ที่ดําเนินการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยไดจัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียน ในการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนในโรงเรียนทั้งโรงเรียน มีการเพิ่มพูนความรูตอจากการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช Growth
Mindset (คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต) และประชุมพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียนใหกับครูในกลุมเปาหมาย
3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งระบบ
โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน แลวสงผลงานเขาประกวดภายในโรงเรียน
เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2557 มีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการสอน
โดยเชิญกรรมการจากหนวยงานภายนอกและผูวิจัยเปนวิทยากร เปนผูใหความรูเสริม เพื่อการพัฒนา
งานวิจัยของครูแตละคน และตัดสินมอบรางวัล
3.5 การประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability Evaluation) เปนการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการนําโครงการที่ประสบผลไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในที่อื่น ๆ โดยภาพรวมพบวา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
มีการถายโยงความรูและสงทอดขยายผลโดยการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูที่ไดจาก
งานวิจัยไปใชในเรื่องใหมจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือการเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัย
ในชั้นเรียน การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดและนําไปใชในเรื่องอื่น และการปรับความรูใหเหมาะสม
กับองคกรภายนอกตามลําดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 ปญหาและแนวทางการพัฒนา
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช CIPPIEST Model พบขอที่เปน
ปญหาและแนวทางการพัฒนาในดานตอไปนี้
1. ปญหาและแนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
จากขอมูลที่ศึกษาพบปญหา 2 ประเด็นคือ 1) ครูในโรงเรียนมีการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามความสนใจของครู และไดรับการดูแลชวยเหลือจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมทั่วถึง และ 2) ขอมูลดานความตองการและความพึงพอใจของผูบริหาร
และครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน รายการที่มีคาเฉลี่ยของความตองการและความพึง
พอใจนอยที่สุด คือการใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ปญหาทั้ง 2 ประเด็นดังกลาว คือแนวทางที่จะตองปรับปรุง
แกไขหรือพัฒนา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ควรตองดูแลชวยเหลือ
ครู และให ครู มี การทํ า วิ จั ยในชั้ น เรี ยนอย างทั่ วถึ ง และส งเสริ ม ให โรงเรี ยนมี การเผยแพร ผ ลงานครู
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จัดประกวดผลงาน หรือประเมินคุณภาพการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทุกภาค
เรียน และทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ปญหาและแนวทางการพัฒนาดานการนิเทศ กํากับติดตาม
ปญหาที่พบมี 3 ประเด็น 1) ขอใหมีคณะทํางานจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําการ
นิเทศ กํากับติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่องจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 2) ขอมูลจากความพึง
พอใจของครู ที่มี ตอการดํ าเนิ นงานของศึกษานิเทศกที่ อยูในระดั บนอย ได แก การกําหนดกิจกรรมให
โรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธผ ลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน และ 3) การเผยแพรประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของโรงเรียน เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ
แนวทางการพัฒนาคือปรับปรุงและเพิ่มเติมกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
งานของโรงเรีย น และการนิเทศติดตามใหความชว ยเหลือหลังการอบรมหรือประชุมปฏิบัติการให
มากขึ้น และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยในชั้นเรียนระดับโรงเรียน
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง เผยแพรผลงานของครูและผลงานของโรงเรียนใน
โอกาสการประชุมผูบริหารระดับเขต และประชาสัมพันธผลงานครูและความกาวหนาดานการวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียนใหมากขึ้น โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซตของสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา
3. ปญหาและแนวทางการพัฒนาดานผลที่เกิดกับครูและนักเรียน
ผลที่เกิดกับครูพบปญหา 4 ประเด็น ไดแก 1) ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัย
ในชั้น เรีย นขยายผลใหกับ เพื่อ นครูใ นโรงเรีย น 2) ครูใ นโรงเรีย นมีก ารทํา วิจัย ในชั้น เรีย นมากขึ้น
3) การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ
นักเรียนที่ตนสอน และ 4) ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แนวทางการพั ฒ นา คื อ ครู ตองหมั่ น ทบทวนความรูความเขาใจเกี่ย วกับ การวิจัย ในชั้นเรีย นและใช
กระบวนการวิจัยเปนขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากรในโรงเรียนควรใหความสนใจ
และรวมมือกันจัดการเรียนการสอน ที่ควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ครูในโรงเรียนควรให
ความสนใจการถายโยงความรูและขยายผลของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ของเขตพื้นที่การศึกษาชวยนิเทศกํากับติดตาม เปนที่ปรึกษาดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด
ผลที่เกิดกับนักเรียน พบปญหาจากประเด็นซึ่งเปนความพึงพอใจของครูในระดับนอยคือ
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน แนวทาง
การพัฒนาคือครูผูสอนควรวางแผนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเปนประจําและสม่ําเสมอ
จะชวยใหนักเรียนรูจักวิธีเรียน และสงผลใหเกิดความรูความเขาในบทเรียนไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน
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อภิปรายผล
การประเมินโครงการตามรูปแบบของ CIPPIEAT Model เปนการประเมินที่ใชระยะเวลาตอเนื่อง
โดยประเมินกอนดําเนินโครงการและระหวางดําเนินโครงการภายในปงบประมาณ 2557 เปนการประเมิน
ดานบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) และประเมินหลังดําเนิน
โครงการในป 2558 - 2561 เปนการประเมินผลผลิต (Product) และภาคขยายผลผลิต ซึ่งจําเปนตองใช
เวลารอผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ไดแก ผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความยั่งยืน
(Sustainability) และการถายโยงความรู (Transportability) การวิจัยครั้งนี้มีขอมูลจากผลการ
ประเมินที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. ผลการประเมินระยะที่ 1 กอนดําเนินโครงการ ซึ่งประกอบดวยการประเมินดานบริบทและ
ดานปจจัยนําเขา ทั้งสองดานมีขอมูลที่แสดงถึงการเตรียมการเพื่อการดําเนินโครงการไวอยางรอบคอบ
โดยการศึกษาปญหาความตองการจําเปน การศึกษาขอมูลสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ และการสอบถาม
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงจากโรงเรียน
ผลการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ที่พบจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
เห็นวาหลักการเหตุผล วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความ
เหมาะสมสอดคลอง และตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูส อนสามารถวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรีย นรูที่เหมาะสม
กับผูเ รีย นในแตล ะระดับ การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,
2546 : 13-15) และสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน และเปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความชัดเจน เหมาะสมและความเปนไปไดของเปาหมายที่มุงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไดเปนอยางดี
ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ไดมีการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของสําหรับ
ดําเนินงานเพื่อไปสูเปาหมายไวอยางรอบคอบรัดกุม ไดแก แผนการดําเนินงาน บุคลากร งบประมาณ
และขอมูลอื่น ๆ ที่จะชวยใหการดําเนินโครงการบรรลุผลตามเปาหมาย โครงการที่กําหนดขึ้นเปนการ
ตอบสนองนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในการเรงรัดพัฒนา
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นในป 2557 โดยใชกระบวนการวิจัยเปน
แรงขับเคลื่อน ในการนี้ไดมีการสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตและครูผูเปน
กลุมเปาหมาย เกี่ยวกับการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ พบวา ทั้งผูบริหารและครูมีความ
ตองการใหดําเนินโครงการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อประมวลขอมูลดานบริบท และปจจัยนําเขา
ตาง ๆ แลว จึงเห็นวามีความเปนไปไดมากที่สุดที่จะตองดําเนินโครงการดังกลาว
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ผลการประเมินดานบริบท (Context) และปจจัยนําเขา (Input) ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัย
ของ กัตติกา ศรีมหาวโร (2557 : 112 – 121) ที่ไดประเมินโครงการครอบครัวรวมทํานอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบานสระบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชแนวคิดของการประเมินแบบ
CIPPIEST Model ซึ่งพบวา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และดานปจจัยนําเขามีผลการประเมินอยูในระดับมาก ในขณะที่
ศิริพร ศิริรัตน (2558 : 2243 - 2248) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรรสราง
ครอบครัวตนแบบสายใยรักของศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดราชบุรี โดยใช
รูปแบบของ CIPPIEST Model ซึ่งผลการประเมินพบวา ดานบริบท และดานปจจัยนําเขามีความ
เหมาะสมในระดับมากเชนกัน
สวนดานความตองการในการทําวิจัย ทั้งผูบริหารและครูมีความตองการใหดําเนินโครงการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุดและเปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เปนขอมูลยืนยันไดตรงกับ
ผลการวิจัยของ นิรันดร กากแกว (2560 : 81 – 86) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแกน เขต 1 ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ความตองการของครูในดานการทําวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก และรูปแบบการนิเทศ
มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติในสถานศึกษา
2. ผลการประเมินระยะที่ 2 ระหวางดําเนินโครงการ เปนผลการประเมินดานกระบวนการ
(Process Evaluation) ซึ่งประกอบดวย 1) การเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ 2) การพัฒนา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน 3) การพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4) การนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู และ 5) การนิเทศกํากับติดตาม ผลการประเมินพบวา
ใน 5 กิจกรรม มีกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดในระดับดีมาก 3 กิจกรรม คือ การเตรียมการในการ
ดําเนินงานโครงการ การพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครู สวนการพัฒนาครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และการนิเทศกํากับติดตาม เปนกิจกรรม
ที่ดําเนินการไดในระดับดี
จากผลการประเมินที่พบวา กิจกรรมที่ดําเนินการไดในระดับดีมาก 3 กิจกรรม มีขอมูลที่เปน
เหตุผลสนั บสนุนคือ ดานการเตรียมการในการดําเนินงานโครงการ พบวามีการเตรียมการดานตาง ๆ
ใหสามารถดําเนินการพัฒนาครูไดอยางรัดกุมและรอบคอบโดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรหลายฝาย
ดานการพัฒนาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและการนําเสนอผลงานวิจัยของครู ที่ดําเนินการไดในระดับ
ดีมาก เปนเพราะครูแกนนําทั้ง 37 คน นอกจากจะนําความรูไปใชแลวยังสามารถสานสรางตองาน โดยการ
ขยายผลหาเครือขายเพื่อนครูในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไดอีก 158 คน และเสนอใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งเปนครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้
ครูแกนนํายังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับเพื่อนครูที่เปนเครือขายและครูอื่น ๆ ในโรงเรียน จนสามารถ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนได และมีผลงานการปฏิบัติที่ดีสงเขานําเสนอระดับโรงเรียน (Good Practices)
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ระดับกลุมเครือขายโรงเรียน (Best Practices) และระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Best of the Best Practices)
ซึ่งจัดใหนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการ “เปดบานวิจัยและนวัตกรรม” ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติภารกิจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน สะทอนใหเห็นกระบวนการปลูกฝงให
บุค ลากรมีค วามรู ทัก ษะและความสามารถในการพัฒ นางานในหนา ที่ของตนเองใหเ กิดผลดีแ ละ
ชวยเหลือเพื่อนครูดวยกันใหดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนไดอีกดวย นับเปนรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร
ที่ตอเนื่องและเกิดผลงานอยางเปนรูปธรรม ผลการประเมินดังกลาวยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ
จริยา เอียบสกุล (2554 : 204 - 205) ที่ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งพบวา รูปแบบการสงเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา
สวนหนึ่ง ไดแก การจัดบมเพาะนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยพี่เลี้ยง การจัดใหมีการพัฒนานักวิจัยและ
นักวิจัยพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง และการจัดใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กลั่นกรองผลงานวิจัย
ผลจากการดําเนินงานโครงการตามกระบวนการดังกลาว ทําใหเห็นถึงความพรอมในการ
ดําเนินงานที่เกิดจากการวางแผนที่ดี มีระบบ สามารถปฏิบัติไดจริง มีกระบวนการดําเนินงานตอเนื่อง
เชื่อมโยงไปสูเปาหมาย และไดผลตามเปาหมายที่กําหนด กระบวนการดําเนินงานกอใหเกิดผลดีแก
ผูปฏิบัติงานและครูที่ไดรับการพัฒนาทุกกลุม และเปนผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับทิศทางวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 – 2560)
ในดานการวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และดานการวิจัยเชิง
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งดูไดจากผลงานวิจัยในชั้นเรียน
หรือนวัตกรรมการสอนของครูที่จัดทําขึ้น
การประเมิ นดานกระบวนการดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนอยางเปนระบบ กอนเสร็จสิ้ น
โครงการป 2557 ไดมีการสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนการใหขอมูลยอนกลับแกผูดําเนินโครงการในการปรับปรุงกระบวนการ
หรือหาแนวทางการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จากผลการประเมินที่พบวา ครูมีความพึงพอใจ
ในกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีระดับเฉลี่ยมากที่สุด
คือดานการวางแผน ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงในดานนี้คือ การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ
เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาเปนดานการดําเนินการนิเทศ ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยสูงคือ ความถูกตองชัดเจนของเอกสารและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการนิเทศ
เทคนิคการนิเทศชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค ขอมูลดังกลาว
ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัย ของ สเปเซ (Speace, 2003 : 1486 - A) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของ
การใชเทคนิคการนิเทศแบบคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ที่มีตอการปฏิบัติงานในชั้นเรียนและ
บุคลากรผูเขารวมในการนิเทศ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยคือใหตระหนักวาการนิเทศเปนแหลงทรัพยากร
สําหรับการเพิ่มระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ควรสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกัน
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อยางทั่วถึง รวมทั้งควรรายงานผลสะทอนกลับอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ หลังจากที่มีการดําเนินการ
นิเทศ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ บิลกิลิ (Bilgili, 2005 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของครูผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวาการวิจัยในชั้นเรียน
สนับสนุนความรูพื้นฐานในการสอน ชวยปรับปรุงครูเปนรายบุคคล และชวยใหคําแนะนําแกครูในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทําใหครูแตละคนสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ครูตองไดรับ
การปรับปรุง การวิจัยในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน และเปนทางเลือกในการพัฒนาครู
ใหเปนครูมืออาชีพ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพัฒนา
3. ผลการประเมินระยะที่ 3 หลังการดําเนินโครงการ เปนการประเมินดานผลผลิต (Product
Evaluation) ตามวัตถุประสงคของโครงการ และการประเมินผลสําเร็จของโครงการซึ่งเปนภาคขยาย
ผลผลิตตามแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST Model ซึ่งประกอบดวย ผลการประเมินดานผลกระทบ
(Impact Evaluation) ผลการประเมินดานประสิทธิผล ( Effectiveness Evaluation) ผลการประเมิน
ดานความยั่งยืน ( Sustainability Evaluation) และผลการประเมินดานการถายโยงความรู (Transportability
Evaluation)
การประเมินผลผลิตหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในป 2558 จากขอมูลความพึงพอใจของผูบริหาร
และครู ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนที่ดําเนินการมาตั้งแตป 2557 พบวาผูบริหารและครู
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับ มาก และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการบริหารจัดการ
ในประเด็นการมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง และดานการจัดการเรียนการสอนของครู ในประเด็นครูมีความใสใจในการ
จัด กิจ กรรมการเรีย นรู โ ดยใชก ระบวนการวิจ ัย ในชั้น เรีย น ขอมูลนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ
สุกัญญา วีระจันทร (2558 : 181-182) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนชุมชนกุงเการาษฎรประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 ซึ่ง
ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา การประเมินความพึงพอใจในการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูที่เขา
รับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลจากการประเมินความรูความเขาใจและทักษะของครูเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนที่วิเคราะห
จากผลงานของครูทุกโรงเรียน (37 โรงเรียน) รวม 37 เรื่อง ในป 2559 พบวา โดยภาพรวมครูมีความรู
ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด องคประกอบของงานการวิจัยที่แสดงถึงความรูความเขาใจและทักษะของครูในการทําวิจัย
ในชั้นเรียน รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ไดแก ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย กระชับ
ชัดเจนและสื่อความหมาย วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่องและวิธีการ การเลือกใชเครื่องมือ
วิจัยมีความเหมาะสม สามารถวัดไดครบตามวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูลมีความชัดเจน และผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย
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ดานประโยชนและคุณคาของงานวิจัย งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดจริง เปนประโยชน
ตอนักเรียน ครู และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและของ
เขตพื้นที่การศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับบริบทอื่น เชน การนําเสนอ ผลงาน/เผยแพร
การประกวดผลงาน
จากขอมูลการประเมินผลงานครูดังกลาวแสดงใหเห็นวาครูไดมีการศึกษาทบทวนหลักการ
และวิธีดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน จากเอกสารประกอบการฝกอบรมในชุดนิเทศเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ตามที่ บุญญลักษณ พิมพา (2558 : 9 – 13) ไดใหแนวทางไว ตั้งแตการสํารวจและวิเคราะหปญหา
การเรียนการสอน การกําหนดวิธีการในการแกปญหา การสรางนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใช และ
การเขียนรายงานการวิจัย ที่สะทอนใหเห็นวาครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยและ
สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดจริง
ผลการประเมินนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ พัชนี ยุรชัย (2552 : 129 – 142) ที่ทําการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนภัทรดล อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียนในระดับมาก และสามารถทํา
วิจัยในชั้นเรียนได นอกจากนี้ยังยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ แวมือแย ดาราแม (2554 : ออนไลน)
ที่ทําการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) สํานักการศึกษา
เทศบาลนครยะลา ที่พบวาครูมีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัยในระดับดี
สําหรับผลการประเมินสวนขยายของผลผลิต ดานผลกระทบ (Impact) ขอมูลจากผลการ
ประเมิ นความพึ งพอใจของผู บริ หารสถานศึกษา ครู แกนนําการวิ จัยในชั้ นเรียน ครู ผูนํ าการขั บเคลื่ อนวิจั ย
ในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการดําเนินงานของศึกษานิเทศกตามโครงการ ขอมูลความพึงพอใจของทุกกลุม
มีความสอดคลองกันในดานการสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน และการมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ขอมูลนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัย
ของ วุฒิภัทร แกวกลึงกลม (2558 : 28 – 29) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ที่พบวา บทบาทผูบริหารในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน ในขณะที่ มอยนิฮาล
(Moynihan, 2005 : ออนไลน) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการวิจัยปฏิบัติการที่มีตอความเปน
ผูนําการสอน ผลการวิจัยพบวา การที่ผูบริหารมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สงผลกระทบเชิงบวก
ตอความเปนผูนําของผูบริหาร ผูบริหารมีความรูสึกที่ดีตอการวิจัยในชั้นเรียน ทําใหสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
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ผลการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ดานการสรางองคความรูใหแกครูที่พบวา
ครูผูเขาประชุมปฏิบัติการไดรับความรูและนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในการแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนจนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเกิดผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไป
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได ผลการประเมินนี้ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ แวมือแย
ดาราแม (2554 : ออนไลน) ที่ทําการประเมินโครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
(ธนวิถี) สํานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูเขาอบรมมีความรูทางทฤษฎีเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้น
สวนดานการถายโยงความรู (Transportability) ที่พบวาครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล มีการถายโยงความรูและสงทอด
ขยายผลโดยการปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยและนําความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชในเรื่องใหมจํานวนมาก
ที่สุด รองลงมาคือการเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน การขยายผลหรือตอยอดแนวคิด
และนําไปใชในเรื่องอื่น แสดงวาครูไดรับการพัฒนาใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยในลักษณะอื่นได
สะทอนใหเห็นถึงความยั่งยืน (Sustainability) ของการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ที่ครูสามารถดําเนินการ
ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน และมีแนวคิดที่จะทําการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนไดตอไป ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการพัฒนาครูตามโครงการของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สนองตอเปาหมายของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 94 -139)
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันระดับประเทศ เปาหมายขอ 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู เปาหมายขอ 6) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน ซึ่งการถายโยงความรูดังกลาวหากไดมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะทําใหเกิด
ความยั่งยืนและสงผลตอคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี
ดานปญหาที่พบจากผลการประเมินครั้งนี้ เปนปญหาที่สอดคลองกันทั้งดานการบริหาร
จัดการ ดานการนิเทศ และดานผลที่เกิดกับครู ดานการบริหารจัดการพบจากขอมูลความตองการของ
ผูบริหารและครูผูสอน ในการดําเนินโครงการป 2557 และความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดตรงกัน ไดแก การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช กระบวนการวิจัยในชั้น เรีย น สวนดานการนิเทศ พบวา ความพึงพอใจที่ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดกอนสิ้นโครงการป 2557 และหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 ไดแก การกําหนดกิจกรรม
ใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงานและประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือ
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กลุมโรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน ซึ่งเปนขอมูล
ที่ยืนยันไดตรงกับผลการวิจัยของ จอหนสัน และ บัตตอน (Johnson and Button, 1998 : 48 – 51)
ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสนทางสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะ
วา ควรหาวิธีการใหครูที่ทําวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานซึ่งกัน
และกัน และจัดใหมีโครงการวิจัยปฏิบัติการ ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนโครงการระยะยาว
สว นป ญ หาด า นผลที่ เ กิ ด กั บ ครู พบว า เป น ข อ มู ล ความพึง พอใจที่ มี ค าเฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด
ที่เปนขอมูลตรงกันทั้งกอนสิ้นโครงการป 2557 และหลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 ไดแก ผลจากการทํา
วิจัยในชั้นเรียนชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับความพึงพอใจของ
ผูแทนชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่นําผลจากการนิเทศไปพัฒนางานระหวาง
ป 2557 – 2560 พบวารายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตองการในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตองอาศัยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาชวยใหมากขึ้น โดยทําอยาง
สม่ําเสมอจนเปนงานปกติ ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ สุรพงษ คงสัตย และธีรชาติ ธรรมวงค (2551 :
ออนไลน) กลาวไววา การวิจัยในชั้นเรียนเปนการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเปนหนาที่หลักของครู
เปนงานที่ตองใชเวลาและทําเปนประจํา การวิจัยในชั้นเรียนไมใชการวิจัยที่ทําเพียงครั้งเดียว แตควรทํา
อยางตอเนื่องจนเปนปกติของงานในหนาที่ เพราะการแกปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการ
วิจัยที่ครูผูสอนเปนผูปฏิบัติ เปนสิ่งที่จะใหผลดีแกนักเรียนมากกวาที่ครูแกปญหาในชั้นเรียนของตนตาม
ผลการวิจัยของผูอื่น เนื่องจากครูผูสอนเปนผูที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด แตครูตองพยายามศึกษา
คน คว าหาแนวทางแกป ญหาการเรีย นการสอนที่ผูอื่นทําไว เพื่อนํามาเปนฐานความคิดในการปรับ
นําไปใชใหเหมาะสมกับผูเรียนของตน
ผลการประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงถือเปนขอมูลที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
และความสําเร็จของการดําเนินโครงการดังกลาว ที่ชวยใหเกิดการตัดสินใจในการที่จะดําเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตอไปไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ผลการประเมินดานความยั่งยืน เปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะสภาพปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนไป
ตามระยะเวลา ทั้งดานตัวบุคคลและกระบวนการ บุคลากรของโรงเรียนจึงควรไดรับการนิเทศแนะนํา
จากเขตพื้นที่การศึกษา หรือการนิเทศภายในของโรงเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ประโยชนของการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ ควรมีการถายโยงความรูหรือสงทอดขยายผล
ใหเกิดประโยชนตอผูอื่นอยางคุมคา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อื่น ๆ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรนําขอมูลจากผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานของเขตใหไดผลดีมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการมาใน ป 2557 เพื่อดูความกาวหนาและเปนการกระตุนให
โรงเรียนเรงรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยางยั่งยืน
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนานวัตกรรมการสอน
ที่เปนผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของครูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะในการสอน และเผยแพรผลงานที่จะเปนประโยชนแกโรงเรียนอื่นไดตอไป
3. ควรมีการวิจัยประเมินโครงการตาง ๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา และ/หรือ ของโรงเรีย น
โดยใชแนวคิดของการประเมินรูปแบบตาง ๆ เชน รูปแบบการประเมินกระบวนการ ของเคิรกแพทริก
(Kirkpatrick) รูปแบบการประเมินเชิงพฤติกรรมของ ไทเลอร (Tyler) ทั้งนี้โดยพิจารณาใหเหมาะสม
กับวัตถุประสงคที่ตองการดําเนินการ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฯ และคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ภาคผนวก ข ขอมูลประกอบการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ภาคผนวก ค เครื่องมือวิจัย และผลการหาคุณภาพเครื่องมือ
ภาคผนวก ง รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 2, 3 และ 4
ภาคผนวก ฉ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคผนวก ช ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ภาคผนวก ก
ชื่อโครงการ

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ลักษณะโครงการ ใหม
สนองกลยุทธ สพฐ.ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพป.กทม.  ผลสัมฤทธิ์
ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร
บริหารจัดการดวย ICT
บริการดีประทับใจ
กลุมรับผิดขอบโครงการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวบุญญลักษณ พิมพา และคณะ
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และ 24 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดบรรยากาศและสภาพ
แวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ตลอดจน
ใหเกิดความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ และในมาตรา 30 ระบุวา“ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้ งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา”
จุดเนนที่สําคัญประการหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินภายในประเทศซึ่งเปนผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
(O-NET) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2555 ลดลงทุกวิชา จากขอมูลดังกลาวสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําเปนตองเรงพัฒนาและสงเสริมใหสถานศึกษาไดมีการ
วิเคราะหและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน และสอดคลองกับแนว
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
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ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงไดจัดทํา
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. เพื่อใหครูนํากระบวนการทางวิจัยไปแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการใหสูงขึ้น
เปาหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู/บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และคณะทํางาน รวม 45 คน
1.2 สรุปผลการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Action Research ) ของ
โรงเรียน จํานวน 37 ชิ้นงาน
2, เชิงคุณภาพ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสามารถนํากระบวนการวิจัยไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูไดอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยกระบวนการวิจัยและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
3. นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของโรงเรียนได
4. ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สูความเปนครูมืออาชีพ (Professional Teacher)
งบประมาณ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)
กิจกรรม/รายละเอียดในการดําเนินงาน
กิจกรรม/รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
1. วางแผน เตรียมงานเอกสารใบงาน สื่อประกอบ
การเรียนรู
2. ประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
3. นิเทศ ติดตาม ตามแนวทางการวิจัย

คาใชสอย
39,000
3,000

คาตอบแทน
5,800
-

คาวัสดุ
-
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4. ประชุมประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน
5. จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. จัดสรุปทํารายงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อเผยแพรใน website และ CD มอบใหโรงเรียน
รวม
รวมทั้งสิ้น

18,200

3,000

-

-

-

1,000

60,200
8,800
1,000
70,000 (เจ็ดหมื่นบาทถวน)

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ
แผนการดําเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีดําเนินงาน
ระยะเวลา
พ.ศ. 2556
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปงบประมาณ 2557
พ.ศ. 2557
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
2. ขออนุมัติ
3. ประสานแผนการ
จัดประชุมปฏิบัติการ
4. ประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน
6. ประชุมสรุปความกาวหนาในการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
7. จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
8. จัดพิมพเอกสารเพื่อการเผยแพร
9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวบุญญลักษณ พิมพา
2. วาที่รอยตรีอมร ชัยประสงคสุข
3. นางสุพร รักบํารุง
สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ทางราชการ หรือ สถานที่เอกชนที่เห็นวาเหมาะสม

9-10

13-15

14-15

กย
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การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ครูมีกระบวนการวิจัยในการพัฒนา
การเรียนการสอนและเปนวัฒนธรรม
การในการปฏิบัติงาน
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสูงขึ้น โดยกระบวนการวิจัยและ
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
3. นําผลการวิจัยไปใชในการกําหนด
นโยบาย และมาตรการตางๆ ของ
โรงเรียนได
4. ครูมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครู
มืออาชีพ (Professional Teacher)

วิธีการประเมิน
นิเทศ ติดตามใหคําปรึกษา
ชวยแกปญหาและพัฒนางาน
รวมกับครู
ประเมินจากการวัดผลสัมฤทธิ์
ของสถานศึกษาและการสอบ
ระดับชาติ
ตรวจสอบจากกิจกรรมและการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
-ประเมินจากการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
-ประเมินจากผลการพัฒนา
วิชาชีพครู

เครื่องมือที่ใช
- แบบนิเทศ ติดตาม
การวิจัยในชั้นเรียน
- การทดสอบของสถานศึกษา
- การทดสอบระดับเขต
- การทดสอบระดับชาติ
- แบบนิเทศ ติดตามผล

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
2. ครูมีความรู และทักษะในการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวบุญญลักษณ พิมพา)
ลงชื่อ....................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลงชื่อ...................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางอรฤดี พูลศรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ข
ขอมูลประกอบการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาพเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ภาพปกชุดนิเทศ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
คําสั่งแตงตั้งคณะครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกเปน Best of the Best Practices
ของ สพป.กรุงเทพมหานคร 56 ผลงาน และบุคลากรผูนําเสนอ
รายชื่อโรงเรียนและผูนําเสนอผลงานวิจัย โดยใชแนวคิด Growth Mindset
รายชื่อผูนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560
รายชื่อ รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ใชในการประเมินความรูความเขาใจ
และทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ภาพเกียรติบัตร
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1. ภาพเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
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2. ภาพปกชุดนิเทศ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารประกอบ
ผลงานทางวิชาการ
เรื่องการประเมินโครงการ
ปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนฯ
ฉบับปรับปรุง
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158

159

160

161

162

163

164
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4. รายชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกเปน
Best of the Best Practices ของ สพป.กรุงเทพมหานคร 56 ผลงาน
และบุคลากรผูนําเสนอ
ที่
1

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กออทิสติก
โดยใชเรื่องราวทางสังคม โรงเรียนวัดโสมนัส
โดย นางสาวฐิติมา ดวงแกว

ผูจัดทํา

นางสาวฐิติมา ดวงแกว
2

การใชสื่อแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียนสะกดคําสระเดี่ยว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1/1 โรงเรียนมหาวีรานุวตั ร
โดย นางมณีรัตน โฮมละคร
นางมณีรัตน โฮมละคร

3

4

การใชแบบฝกพัฒนาความสามารถการอานจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3 โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ STAD กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม
โดย นางณัฐกรณ สายพิมพ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา(Constructionism) โดยใช
กระบวนการ MSAKE ในหนวยการเรียนรูบูรณาการ
เรื่อง “สองมือนี้ ที่สืบสานภูมิปญญา พัฒนาสิ่งแวดลอม”
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบางบัว
(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โดย นางเพ็ญพร สกุลรักษธรรม

นางณัฐกรณ สายพิมพ

นางเพ็ญพร สกุลรักษธรรม
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ที่
5

6

7

8

9

10

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
พิบูลอุปถัมภ โดย นางโนรี ประจําคาย
รายงานผลการใชแบบฝกพัฒนาการเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน พระ
ยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
โดย นางสาวฐานิตา บุญปลูก
รายงานผลนวัตกรรมการศึกษาการสอนแผนผังความคิด
โดยใชแบบฝกหัดอาน พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
เปนสื่อพัฒนาการเริ่มตนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 โดย นางจารุพรรณ ประดับหยิ่ว
เกมการสอนแบบซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรค ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
โดย นางสาวศุภผล ตาเทพ
การพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อมือ ประสาน
สัมพันธกับประสาทตา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน
ราชวินิตประถมบางแค โดย นางสิวิมล นางาม
การใชสื่อเกมส Microsoft Excelเพื่อสรางแรงจูงใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานบาน) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องอาหาร
และโภชนาการ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โดย นางสาวสรัลรัตน ราหมาน

ผูจัดทํา

นางโนรี ประจําคาย

นางสาวฐานิตา บุญปลูก

นางจารุพรรณ ประดับหยิ่ว

นางสาวศุภผล ตาเทพ

นางสิวิมล นางาม

นางสาวสรัลรัตน ราหมาน

167
ที่
11

12

13

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานทักษะภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม
โดย นางสาวเขมณิจ อ่ําแห
ผลการจัดกิจกรรมสรางสรรคที่มีผลตอการลดพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาลปที่ 2/1
โรงเรียนโฆสิตสโมสร โดย นางสาววิไลลักษณ ทองดวง
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/1 โดยใชแนววิธีการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร (CLT) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ) โดย นางกมลทิพย เพงผล

ผูจัดทํา

นางสาวเขมณิจ อ่ําแห

นางสาววิไลลักษณ ทองดวง

นางกมลทิพย เพงผล
14

15

16

17

การพัฒนาแบบฝกทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูลโดยใชเทคนิค LT เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส
โดยนางเบญจวรรณ นาปุก
การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โดย นายสรศักดิ์ สะวะรัมย
การจัดการการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
เรื่องการสราง E-book ดวยโปรแกรม Flip Album 6
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โดย นางสาวจันทรเพ็ญ สังขอิ่ม
กิจกรรมการสอนซอมเสริมทางการเรียนวิทยาศาสตร ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง
ความหลากหลายในพืช โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม
โดย นายวชิรวิทย เมืองอินทร

นางเบญจวรรณ นาปุก

นายสรศักดิ์ สะวะรัมย

นางสาวจันทรเพ็ญ สังขอิ่ม

นายวชิรวิทย เมืองอินทร

168
ที่
18

19

20

21

22

23

24

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เรื่องการเขียนเว็บเพจดวยโปรแกรม ADOBE DREAM
WEAVER CS4 โรงเรียนสายน้ําทิพย
โดย นายอรุณ เปยซื่อ
การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เรื่องชาติไทยกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชา
ประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)
โดย นางกัลยา ช่ําชอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรเรื่องระบบของรางกายของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โดย นางจันตรี นันทกิจ
โปรแกรมกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
ของเด็กออทิสติกปฐมวัย โรงเรียนวัดสังขกระจาย
(แจมวิชาสอน) โดย นางสาวจินตรัตน มวงชุม
เสนทางภาพยนตรสั้น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจาง สิงหเสนี) โดย นายเรวัฒ โสดาพรหม

การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะ เรื่องการจําแนกประเภทพืช
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน โฆสิต
สโมสร โดย นางปยะมิตร เมธาธีระนันท
การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการคูณจํานวนที่ไมเกินสี่
หลัก โรงเรียนราชวินิต โดย นางประไพศรี เนาวบุตร

ผูจัดทํา

นายอรุณ เปยซื่อ

นางกัลยา ช่ําชอง

นางจันตรี นันทกิจ

นางสาวจินตรัตน มวงชุม

นายเรวัฒ โสดาพรหม

นางปยะมิตร เมธาธีระนันท

นางประไพศรี เนาวบุตร

169
ที่
25

26

27

28

29

30

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ ในการแกปญหาสมการ
โดยใชการซอมเสริมดวยแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดโสมนัส
โดย นางสาวจันทรเพ็ญ บุญกลา
การพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
โดย นางสาวพัชรา กลมลา
การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรเรียนราชวินิต โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะในการสอนซอมเสริม
โดย นางสาวลัดดาพร ดอกมะเดื่อ
ชุดกิจกรรมเกมคณิตศาสตรผานการละเลนไทย
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)
โดย นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพศิริ

ผูจัดทํา

นางสาวจันทรเพ็ญ บุญกลา

นางสาวพัชรา กลมลา

นางสาวลัดดาพร
ดอกมะเดื่อ

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม
พิมพศิริ

การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดชนะสงคราม โดย นางมาลาสี โกศัยพัฒน
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)
ในพระราชูปถัมภฯ
โดย นางเนาวรัตน ขจรเดชะ

นางมาลาสี โกศัยพัฒน

นางเนาวรัตน ขจรเดชะ

170
ที่
31

32

33

34

35

36

37

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการหารโดยใชชุดฝกกิจกรรมทักษะการ
หารของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โดย นางสาววาสนา นอยอุทัย
แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
การบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใชกระบวนการพัฒนาการ
แกโจทยปญหาของโพลยาและกลวิธี SQRQCQ โรงเรียน
ราชวินิตประถมบางแค
โดย นางสาวดวงพร จิรแพทยสกุล
ทักษะการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรง
จิตรวิทยาคาร) โดย นางกรรณิการ กําลังหาญ
ชุดกลองของเลนพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ โดย นางสาวสสิธร หิรัญ

ฝกทักษะการพัฒนากลามเนื้อขา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
โดย นายเวนิช โงกสูงเนิน
รายงานผลการฝกทักษะการคิดจากสื่อสิ่งพิมพ โดยใช
กระบวนการเทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6/2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
โดย นางพรทิพา คําแหง

ผูจัดทํา

นางสาววาสนา นอยอุทัย

นางสาวดวงพร
จิรแพทยสกุล

นางกรรณิการ กําลังหาญ

นางสาวสสิธร หิรัญ

นายเวนิช โงกสูงเนิน

นางพรทิพา คําแหง

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

171
ที่
38

39

40

41

42

43

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/3 ที่ไดรับการทบทวนความรู
เดิมดวยกิจกรรมที่เนนการคิดเลขในใจและคิดเลขเร็วอยาง
สม่ําเสมอ ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โดย นางสาวชาลินีย ธรรมไชยวัฒน
เจามูลหัตถกรรม โรงเรียนวัดเจามูล
โดย นางสุทธินันท พูลเกิด

การพัฒนาทักษะการคูณจํานวนนับของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การคูณดวยตารางทแยง โรงเรียนวัดหนัง
โดยนายศุภผล กุศลชู
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะคณิตคิดเร็ว
ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/2
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โดย นางสาววาสนา ปนไล
การพัฒนาการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคํานามนับ
ไมได ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1
โรงเรียนราชวินิต โดย นางสาวรุงอรุณ โชติสาร
ผลของการศึกษาการใชแบบฝกในการแกปญหานักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร เรื่องการ
เปรียบเทียบ และเรียงลําดับจํานวนนับที่ไมเกิน 1,000
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โดย นางสาวพัชรินทร รุมรวย

ผูจัดทํา

นางสาวชาลินีย ธรรม
ไชยวัฒน

นางสุทธินันท พูลเกิด

นายศุภผล กุศลชู

นางสาววาสนา ปนไล

นางสาวรุงอรุณ โชติสาร

นางสาวพัชรินทร รุมรวย

172
ที่
44

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องบันได 5 ขั้น
สูกําแพงเห็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม

ผูจัดทํา

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช

45

46

47

48

นายพงษวิทย แสงทองสวัสดิ์ นายสรศักดิ์ สะวะรัมย
โดย นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช นายพงษวิทย แสงทองสวัสดิ์
และ นายสรศักดิ์ สะวะรัมย
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชชุดฝก
เรื่องการอานคําศัพทจากสัญลักษณเสียง(Phonics)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โดย นางพูนพรรณ มากคุณ
การพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องการบอกตําแหนงดาว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบจําลอง
การบอกตําแหนงดาว โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โดย นางสาววรรณวีร เหมือนประยูร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปด(Lesson Study and Open Approach)
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
โดย นางรุจิเรข ดุลยสุข
การศึกษาการพัฒนาและการแกปญหาความคงทนในการจํา
ศัพท โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โดย นางประภาศรี พวงวงศตระกูล

นางพูนพรรณ มากคุณ

นางสาววรรณวีร
เหมือนประยูร

นางรุจิเรข ดุลยสุข

นางประภาศรี
พวงวงศตระกูล

173
ที่
49

50

51

52

53

54

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษดวย
เพลงโฟนิกส(Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2/4 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โดย นางสาวภัทรภร ทานาโชติ
ศึกษาทักษะ“การกรอ” โดยใชแบบฝกหัดการกรอ ของ
นักเรียนชุมนุม “วงวังเดิม” ประจําปการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
โดย นายวีระ ปรางครัตนศิลา
งานวิจัยเรื่องการใชแบบฝกแกปญหาการลบเลขที่ไมใช
การขอยืม โรงเรียนวัดหนัง
โดย นายปยะ อิศรางกูร ณ อยุธยา

การพัฒนาเกณฑสมรรถภาพทางรางกายเพื่อสุขภาพ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อายุ 15 ป
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
โดย นายธีระวัฒน หนูขาว
รายงานการใช น วั ต กรรมบทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป เรื่ อ ง ชุ ด
พัฒนาการเรียนรู การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษสวนอยางมีเหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
โดย นางเสาวนีย สนหอม
รานงานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดการสอนเรื่อง ASEAN
Community โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ)
โดย นางสาวพรทิพย จงรักษ

ผูจัดทํา

นางสาวภัทรภร ทานาโชติ

นายวีระ ปรางครัตนศิลา

นายปยะ อิศรางกูร
ณ อยุธยา

นายธีระวัฒน หนูขาว

นางเสาวนีย สนหอม

นางสาวพรทิพย จงรักษ

174
ที่
55

ชื่อผลงานนวัตกรรม/วิจัยในชั้นเรียน
ผลการจั ดการเรี ย นรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
วิ ช าคณิ ตศาสตร ที่ มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
เฉลิมพระเกียรติ โดย นางชุติมา ทิพวาที

ผูจัดทํา

นางชุติมา ทิพวาที
56

การพัฒนาความสามารถในการเสิรฟลูกวอลเลยบอล
ของนักเรีย นระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรี ยนวัดประยุรวงศาวาส โดยใชแบบฝกเสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
โดย นายชัยพล ยมจันทร

นายชัยพล ยมจันทร

175

5. รายชื่อโรงเรียนและผูนําเสนอผลงานวิจัย โดยใชแนวคิด Growth Mindset
ที่
โรงเรียน
1 วัดเจามูล

ชื่องานวิจัย
การใช Feedback เชิงบวก ตามแนวคิด
Growth Mindset

2 ราชวินิตประถม
บางแค

การพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยใชทฤษฎี Growth
Mindset ตอยอดนวัตกรรม REPIM
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนรวม
โดยใชทฤษฎี Growth Mindset
การวิจัยเพื่อพัฒนาการอานและการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใช Growth
Mindset

3 วัดชนะสงคราม
4 วัดชางเหล็ก

5 วัดชัยชนะสงคราม
(วัดตึก)
6 วัดพลับพลาชัย

7 วัดหนัง
8 สายน้ําทิพย
9 พิบูลอุปถัมภ
10 ไทยรัฐวิทยา 75
เฉลิมพระเกียรติ

การพัฒนาทักษะการแกปญหาเศษสวน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
การพัฒนาการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2
โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและ
ทฤษฎี Growth Mindset
โครงการโรงเรียนเนนใชผลวิจัยทั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดหนัง ปการศึกษา 2558
รายงานการใชแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคําที่ประสมสระ อี สระอือ สระไอ-ใอ
สระ โอ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (นวัตกรรม)
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในโรงเรียน
โดยใชทฤษฎีระบบ สู Growth Mindset
การสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน เพื่อนําไป
พัฒนาทักษะการคิด

ผูนําเสนอ
นางจิตติยา
มาชมสมบูรณ
นางสาวจุฑามาศ
ศรีจันทร
นางสาวดวงพร
จิรแพทยสกุล
นายพงษวิทย
แสงทองสวัสดิ์
นางสาวนันทกัญ
ชัยเวชยกุล
นางสาวสุภาณี
โพธิ์ถวิล
นางสาวมยุรา ชั้นเสมา
นางจันตรี นันทกิจ

นายศุภผล กุศลชู
นางสาวสารภี
ชูนุกูลพงษ
นายเฟองศักดิ์
ภัทรวาณิชย
นางโนรี ประจําคาย
นางสาวณิชาภัทร
ฟกคง
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ที่
โรงเรียน
ชื่องานวิจัย
11 พระยาประเสริฐ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สุนทราศรัย
นักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
(กระจาง สิงหเสนี) หองเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge
sharing room) และเทคนิค Growth
Mindset ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจาง สิงหเสนี)
12 ประถมนนทรี
การพัฒนาการสอนโครงงานของครูโรงเรียน
ประถมนนทรี โดยใชหลักการ Growth
Mindset
13 วัดเวตะวัน
การนําผลการวิจัยไปใชในกิจกรรมการเรียน
ธรรมาวาส
การสอน โดยใชทฤษฎี Growth Mindset
14 วัดอุทัยธาราม
การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ (BBL, Growth Mindset,
และคําถาม R-C-A)

ผูนําเสนอ
นางสาวอุมาพร
บุญเปยก
นายเมย เนาวรัตน

นางสาวสุภาวดี
อึ้งพานิช (ผอ.)
นางเบญจวรรณ
นาปุก
นางศรัณยา
ถนอมวงศ
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6. รายชื่อผูนําเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมการสอนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวน้ําฝน จวงไธสงค

2 นางธัญนันท ทองอรุณศรี
3 นายกิตติศัพท จอมพลเรือง

4 นางสาวสุภาพร สีเลิศ

5 นางสาวสุพรรษา ปาเมโด

6 นายศราวุธ รามศรี

7 นางสาวเบ็ญจรัตน ดอนสมจิตร

8 นายอมร นันทวิกร

ชื่อผลงานวิจัย / นวัตกรรม
ผลการจัดกิจกรรมรอยเศษวัสดุเหลือใชที่สงผลตอ
ความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการจําแนกและ
การเปรียบเทียบ สําหรับเด็กปฐมวัย
การสรางสื่อการสอน ชุด “สื่อทดลองควันบุหรี่”
สําหรับนักเรียนปฐมวัย
การพัฒนาชุดฝกทักษะการตีทอ PVC พาเพลิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ โดยใชนิทาน
เปนสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร รายวิชา 22102 : คณิตศาสตร
พื้นฐาน เรื่อง “การประยุกตของกรรมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแนวทางการจัดกิจกรรม
แบบ STEAM ที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหา
เชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการ
วาดภาพตามคําบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
ผลการใชสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented
Reality Code สําหรับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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7. รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ใชในการประเมินความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ที่
ชื่อผลงาน
1 โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล 1
ปการศึกษา 2558 เรื่อง การเขาแถวเรียงลําดับ
2 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โดยใช
กิจกรรมการประกอบอาหาร ( cooking )
3 ผลการจัดกิจกรรมรอยเศษวัสดุเหลือใชที่สงผล
ตอความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการ
จําแนกและการเปรียบเทียบ สําหรับเด็กปฐมวัย
4 การจัดกิจกรรม “หนูนอยกาวตามรอยพอ”
5 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อสงเสริม
ทักษะทางการพูดสําหรับเด็กปฐมวัย
6 การใช EARLY CHILDHOOD เพื่อปลูกฝง
ระเบียบวินัยใหกับเด็กปฐมวัย
7 การศึกษาแบบการเรียนรูตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
8 การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชสื่อประสม
9 การพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ตอบสนองตอสิ่งเราของพืชและสัตวของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียนโปรแกรม
10 ผลการใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุด อานออก
เขียนคลอง เพื่อพัฒนาการอานและเขียนสะกด
คาที่ประสมดวยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ชื่อครู
นางณปภัช เณรจาที

โรงเรียน
วัดสังขกระจาย

นางทําเนียบ เพียงตา มหาวีรานุวัตร
นางสาวน้ําฝน
จวงไธสงค

พิบูลอุปถัมภ

นางสาวจีราภา
วงศสิริฉัตรชัย
นางสาวดวงพร
ปญจมากร
นางสุรี ศรีสวัสดิ์
และ นางกฤตยา
เหมสมัน
นางอภิญญา
อภิธนบาล

วัดเวตวันธรรมาวาส
อนุบาลวัดปรินายก
บานหนองบอน
(นัยนานนทอนุสรณ)
ราชวินิต

นางสมพร มงคลพร วัดชัยชนะสงคราม
นางสาวปนัดดา
เรียนไธสง

วัดนาคปรก

นางวลัยพร
กนกแก้ ว

ดาราคาม
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ที่
ชื่อผลงาน
11 การพัฒนาทักษะการอานคําควบกล้ํา ร ล ว
โดยใชแบบฝกทักษะภาษาพาเพลินของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3
12 การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษา อังกฤษสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3
13 การพัฒนาความสามารถในการจดจําคําศัพท
และความหมาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนวัดเจามูล โดยใชเกมกระดาน
(Broad game) เปนสื่อการเรียนการสอน
14 การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
15 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทํางานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา 2557
โดยการใชการเสริมแรงทางบวก
16 การสอนซอมเสริมนาฏศิลป สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดฝกทักษะกิจกรรม
นาฏศิลป เรื่องเพลงรําวงมาตรฐานและความรู
นาฏศิลปไทยพื้นฐาน
17 การใชกระบวนการเรียนการอสนที่เนนการสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry Process) กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพญาไท
18 การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
19 ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิง
สรางสรรคโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนนิทาน
เชิงสรางสรรคดวยแผนภาพโครงการเรื่อง
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสายน้ําทิพย
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชทักษะ
คณิตคิดเร็วของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5/2 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

ชื่อครู
นางสาวรัตนาพร
จันทรพรหม
นางสาวอัญชลี
เกตุโชติ

โรงเรียน
อนุบาลสามเสน
สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลอุปถัมภ)
วัดโสมนัส

นางสาวจุฑามาศ
ศรีจันทร

โรงเรียนวัดเจามูล

นางธนัญญา
เจียมศรีพงษ
นางสาวชนินันท
คลายมณี

ประถมนนทรี

นางสาวสมใจ
นวลดี

วัดอมรินทราราม

นางสาวศศิธร
เขียวกอ

พญาไท

วัดประยุรวงศาวาส

นายสรศักดิ์
วัดชนะสงคราม
สะวะรัมย
นางสุนทรี ทองชิตร สายน้ําทิพย

นางสาววาสนา
ปนไล

ประถมทวีธาภิเศก
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ที่
ชื่อผลงาน
21 ผลของการใชสื่อ ICT ที่มีผลตอการพัฒนา
การอานและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
22 การจัดการเรียนรู โดยใชทักษะการเรียนรูสาระ
สนเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
23 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องโจทยปญหา
รูปวงกลมชั้นประถมศึกษาปที่ 6
24 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร โดยใชสื่อ Power Point ในเรื่อง
ระบบยอยอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
25 การพัฒนาการจดจําคําศัพทโดยใชกิจกรรมเกม
ภาษาอังกฤษ เกมหมู หมูชั้นประถมศึกษาปที่ 6
26 การพัฒนาการฝกทักษะการพิมพสําหรับผูเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยการใชโปรแกรมฝกพิมพสัมผัส
27 การใชแบบฝกทักษะการคูณเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
28 การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
29 รายงานการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
จับใจความ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
30 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด
(Mind Map) เรื่องภาวะโภชนาการที่มีผลตอ
สุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2
31 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการสื่อสารขอมูลสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
32 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เรื่อง ไฟฟา โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry Cycle หรือ 5E’s )

ชื่อครู
นางสาวธัญวลักษณ
กวางไพรศรี
นางพัทธธีราศิริ
ปริญญานันท

โรงเรียน
ทีปงกรวิทยาพัฒน
(วัดโบสถ) ในพระ
ราชูปถัมภฯ
ทุงมหาเมฆ

น.ส.สุวรรณี บุญทัน อนุบาลพิบูลเวศม
นายอนันต
นีรนาทธารา

โรงเรียนโฆสิตสโมสร

นายสมเกียรติ
นวลวันดี
นางสาววิวารัตน
กวางประสิทธิ์

วัดดาน
วัดพลับพลาชัย

นางประนอม
บุญมาเลิศ

วัดหนัง

นางสาวณัฐธนพร
เหมวิจิตร

วัดหงสรัตนาราม

นางวาสนา
เลื่อมสุทธิ
นางสาวมนตชนก
รื่นสุข

อนุบาลวัดนางนอง

นางบุปผา
มหาศะรานนท

บางบัว (เพงตั้งตรง
จิตรวิทยาคาร)

โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ

นางจารุภา หิรัญคํา ไทยรัฐวิทยา ๗๕
เฉลิมพระเกียรติ
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ที่
ชื่อผลงาน
33 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องเด็กขาดสมาธิ
ในการฟง
34 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียง การมีสุขภาพดี
35 การสรางสื่อ นวัตกรรมอาเซียน
“Praya ASEAN Shop”

ชื่อครู
นางทัศนีย
นอยนงเยาว
นางพรพรรณกมล
ผูปรารถนาสิทธิ์
นางสาววราภรณ
ชางอยู

โรงเรียน
ราชวินิตประถมบางแค

36 แบบฝกเสริมทักษะการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องการจําแนกประเภทของสัตว
37 การพัฒนาทักษะในการจําแนกกลุมของสัตว
มีกระดูกสันหลัง

นางวัลลภา
เปลี่ยนเดชา
นายขัตติยะ โคตรถา วัดชางเหล็ก

วัดมหาบุศย (พิทักษ
ถาวรคุณ)
พระยาประเสริฐ
สุนทราศรัย
(กระจาง (สิงหเสนี)
วัดอุทัยธาราม
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8. ภาพเกียรติบัตร
Good Practices, Best Practices, Best of the Best Practices

Good Practices

Best Practices

Best of the Best Practices
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1.1 แบบทดสอบเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (กอนและหลังการประชุมปฏิบัติการ)
1.2 แบบสอบถามความคิดของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฯ (หลังการประชุมปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน)
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ ป 2557
ฉบับที่ 4 แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนําการ
วิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2558
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 - 2560
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2560
ฉบับที่ 8 แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครู ฯ เกี่ยวกับการถายโยงความรูหรือการถายทอด
สงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
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1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1.1 แบบทดสอบเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (กอนและหลังการประชุมปฏิบัติการ)

แบบทดสอบ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
คําชี้แจง ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
1. จุดหมายที่ชัดเจนที่สุดของการวิจัยในชั้นเรียน คือขอใด
ก. เพื่อสํารวจปญหาในชั้นเรียน
ข. เพื่อทดลองนวัตกรรมในชั้นเรียน
ค. เพื่อพัฒนานวัตกรรมใชในการเรียนการสอน
ง. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. ในบทนําที่กลาวถึงที่มาของปญหานั้น ไดจากแหลงใด
ก. ขอมูลเชิงประจักษ
ข. การสํารวจของครูผูสอน
ค. การสังเคราะหงานวิจัยจากที่ตางๆ
ง. ถูกทุกขอ
3. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย มีประโยชนอยางไร
ก. ชวยกําหนดปญหาวิจัย
ข. หลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้ําซอนกับผูอื่น
ค. ชวยกําหนดกรอบความคิดและสมมุติฐานการวิจัย
ง. ชวยกําหนดแบบแผนการวิจัยและการดําเนินการวิจัย
4. “ขอบเขตของการวิจัย” ควรระบุในเรื่องใดบาง
ก. เนื้อหา
ข. ระยะเวลา
ค. กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ง. ทั้ง ก. ข. และ ค.
5. ในการออกแบบการวิจัย ควรคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนจากแหลงใด
ก. เครื่องมือวัด ผูวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย
ข. ผูวิจัย, เครื่องมือวิจัย, การเก็บรวบรวมขอมูล
ค. เครื่องมือวัด, การสุมกลุมตัวอยาง, การใชสถิติ
ง. กลุมตัวอยาง เครื่องมือวัด การนําเสนอผลงานวิจัย
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6. ขอใดคือเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ที่ใชในการวิจัยในชั้นเรียน
ก. แบบทดสอบ
ข. แบบสังเกต
ค. แบบสอบถาม
ง. ถูกทุกขอ
7. คา IOC ที่ใชได ควรมีคาเทาใดขึ้นไป
ก. 0.20
ข. 0.50
ค. 0.80
ง. 1.00
8. การเลือกใชสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล ตองพิจารณาสิ่งใด
ก. วัตถุประสงคของการวิจัย
ข. ลักษณะของขอมูลที่รวบรวมได
ค. ขอตกลงเบื้องตนของสถิตินั้น ๆ
ง. ทั้งวัตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะของขอมูลที่รวบรวมได
และขอตกลงเบื้องตนของสถิตินั้น ๆ
9. ในการอานรายงานการวิจัยอยางคราวๆ ควรอานสวนใดของรายงาน
ก. บทคัดยอ หรือ บทนํา
ข. บทคัดยอ หรือ บทสรุป
ค. บทสรุป หรือ ภาคผนวก
ง. วิธีดําเนินการวิจัย หรือ บทสรุป
10. ใครทําหนาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัย
ก. ครู
ข. ศึกษานิเทศก
ค. ผูบริหารโรงเรียน
ง. ถูกทุกขอ
..............................................................
เฉลยคําตอบ
ขอ 1 - ง

ขอ 6 - ง

ขอ 2 - ง

ขอ 7 - ข

ขอ 3 - ง

ขอ 8 - ง

ขอ 4 - ง

ขอ 9 - ข

ขอ 5 - ค

ขอ 10 - ง
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1.2 แบบสอบถามความคิดของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (หลังการประชุมปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน)
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 9-10 เมษายน 2557)
คําชี้แจง โปรดพิจารณาประเด็นคําถามตอไปนี้ แลวใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน
ระดับความคิดเห็น
รายการ
5 4 3 2 1
1. ทานไดรับความรูและประสบการณจากการ
ประชุมปฏิบัติการในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
1.1 พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ
1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1.3 การฝกปฏิบัติการสังเคราะหผลการเรียน
1.4 การนําเสนอผลงานการสังเคราะหzลการเรียน
และฝกสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.6 การวางแผนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
1.7 การเขียนรายงานการวิจัย
1.8 กรอบและแนวทางการนิเทศติดตามการนําการวิจัย
สูการปฏิบัติในโรงเรียน
2. เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการตรงกับ
ความตองการของทานมากนอยเพียงใด
3. ทานคิดวาจะนําความรูและประสบการณที่ไดรับครั้งนี้
ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน
ไดมากนองเพียงใด
4. การดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้มีความเหมาะสมเพียงใด
4.1 การชี้แจง/ประชาสัมพันธระหวางการประชุมปฏิบัติการ
4.2 กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามขัน้ ตอน
4.3 การบริการเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
4.4 การเลือกสถานที่จัดประชุมปฏิบัติการ
ขอเสนอแนะทั่วไป

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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2. เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ
ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความตองการ
ในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในดานความสอดคลองของโครงการกับนโยบายระดับตาง ๆ เพื่อนําไปพิจารณาความ
เหมาะสมของการ ดําเนินโครงการ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ...................................................................................................................
ตําแหนง.................................................................. โรงเรียน.....................................................
เบอรโทรศัพท ...................................................... e-mail ......................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ
2.1 หลักการเหตุผลและวัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม
สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนของทาน หรือไม อยางไร
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

2.2 แผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายดานการสงเสริม
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือแนวทาง
การสงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หรือไม อยางไร
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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2.3 ทานคิดวากิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
หรือไม เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

2.4 หากใหทา นประเมิ นโครงการนี้โดยภาพรวม ในดานความสอดคลองเหมาะสมของ
โครงการ กับนโยบายระดับตาง ๆ โดยแบงความคิดเห็นเปน 5 ระดับจากมากไปหานอย ทานคิดวา
ควรอยูในระดับใด
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.5 การดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในครั้งนี้ โรงเรียนมีความตองการใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ดําเนินการอยางไร หรือใหการสนับสนุนในเรื่องใดบาง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ................................................................ผูสัมภาษณ
(...............................................................)
................../......................./....................
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ฉบับที่ 2

แบบสอบถามความตองการ
ของผูบริหารสถานศึกษา และครู ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
.................................

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูบริหาร และครู ที่มีตอ
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 ประกอบดวย
ขอมูล 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียน..............................................................................................
ตอนที่ 2 ความตองการของผูบริหารและครู ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในฐานะที่ทานมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทานมีความตองการ
หรือความคาดหวังตอการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานตอไปนี้
มากนอยเพียงใด โดย
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจ ากการจัดกิจกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดให
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไว จนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการจัดกิจกรรม
ตามกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนของครู

5

ระดับความตองการ
4
3
2
1
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ที่

รายการ

ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ของครูเกิดจากปญหาหรือความตองการของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการ เรียนการสอน
ใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ที่เปนกลุมเปาหมายของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
เพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับครู
มีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
ดานที่ 3 การบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
18 การสงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงาน
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียน
20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง

ระดับความตองการ
5
4
3
2

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ฉบับที่ 3
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเสร็จสิ้นโครงการ ป 2557
.....................................................
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
และผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้น
โครงการป 2557
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามที่ทานไดรับการอบรม-ประชุมปฏิบัติการตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ
ในป 2557 และนําความรูมาดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน ทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน
ของศึกษานิเทศกในประเด็นตอไปนี้ มากนอยเพียงใด โดย
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ที่

รายการ

ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูมีความตอเนื่อง
และเปนแผนที่สามารถปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการเรียนรู
ควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ ชวยใหครูจัดการเรียนรู
หรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค
7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ที่

รายการ

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน
เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน
การประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”
11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช
12 การนําความรูที่ไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ
และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียนการสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถนํามาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการ มาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียนที่ตนสอน
16 ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน
17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ตอนที่ 2 ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียนอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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แบบประเมิน
ความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
วัตถุประสงค

ฉบับที่ 4

เพื่อประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูที่ไดรับ
การพัฒนาจากโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยการวิเคราะหจากผลงานครู

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครูผูรับการประเมิน
ชื่อ – สกุล............................................................ผูเสนอผลงาน
โรงเรียน ...................................................................................
ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน....................................................................................................
...........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 รายการประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ใหผูประเมินพิจารณาผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูตามรายการตอไปนี้ แลววิเคราะหวา
ครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑ
ระดับคุณภาพ ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
รายการพิจารณา
สวนที่ 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อเรื่อง และบทนํา
1.1 ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย
1.2 ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย
1.3 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เกิดจากปญหาหรือสิ่งที่ตองการแกไข
ในชั้นเรียน
1.4 การเสนอความสําคัญและความจําเปน
ของปญหามีความชัดเจน

5

ระดับคุณภาพ
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รายการพิจารณา
1.5 วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง
และวิธีการ
1.6 วัตถุประสงคสามารถวัดและประเมินผล
ไดจริง หรือเปนไปไดในการหาคําตอบ
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เอกสารมีความสัมพันธกับงานวิจัยอยางแทจริง
และเปนประโยชนตองานวิจัย
2.2 เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของมีความทันสมัย
และเชื่อถือได
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร /กลุมตัวอยางระบุไดชัดเจน
และอธิบายวิธีการไดมาซึ่งกลุมเปาหมาย
3.2 การเลือกใชเครื่องมือวิจัย มีความเหมาะสม
3.3 เครื่องมือสามารถวัดไดครบตาม
วัตถุประสงคการวิจัย
3.4 นวัตกรรมที่ใชแกปญหาสอดคลองกับ
ปญหาและมีกระบวนการสรางถูกตอง
ตามหลักการ/ ทฤษฎี
3.5 เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
และเชื่อถือได
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
4.1 วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
มีความชัดเจน
4.2 ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
4.3 สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใชได
เหมาะสมกับปญหาการวิจัย
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
5.1 ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงค
หรือครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย
5.2 การสรุปมีสาระสําคัญทั้งหมด และเปนไป
ตามขอเท็จจริงที่คนพบ
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รายการพิจารณา
5.3 การอภิปรายมีความครอบคลุมและ
มีหลักเกณฑหรือเหตุผลที่เชื่อถือได
5.4 ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรม สามารถนําไปใช
ไดจริง ทั้งในเรื่องการนําผลการวิจัยไปใช
และการทําวิจัยในครั้งตอไป
6. บรรณานุกรม
6.1 บรรณานุกรมเขียนไดถูกตองตามระเบียบ
การเขียน
6.2 รายการเอกสารในบรรณานุกรม
ครบถวนตามที่อางอิงในเนื้อหาการวิจัย
สวนที่ 2 ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย
7. ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน
7.1 งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียนการสอน
ไดจริง
7.2 งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู
และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น
7.3 งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
และของเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
บริบทอื่น เชน การนําเสนอผลงาน/เผยแพร
การประกวดผลงาน
7.5 งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทุน
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ฉบับที่ 5

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2558
.......................................................

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา
ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับ
การขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้น
โครงการ (ป 2558)

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน

ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามที่ทานและบุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ตั้งแตป 2557 และปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน (ป 2558) ทานมีความพึงพอใจ
ตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงาน เขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดย
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดใหตามกระบวนการ

วิจัยในชัน้ เรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ที่

รายการ

5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการจัดกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ตามกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนของครู
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ของครู เกิดจากปญหาหรือความตองการของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ที่เปนกลุมเปาหมายของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น
หรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับครู
มีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
ดานที่ 3 การบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
18 การสงเสริมสนับสนุนครูใหไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง

ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ฉบับที่ 6
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน
ระหวางป 2557 - 2560
.....................................................
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานใหเกิดความกาวหนา ระหวาง
ป 2557 - 2560
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ทานตอบแบบสอบถามในฐานะใด
กรรมการสถานศึกษา
ผูแทนชุมชน
ผูปกครองนักเรียน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระหวางป 2557 -2560 ครูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ไดรับการนิเทศในดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่ดําเนินการควบคูไปกับ
การวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการนิเทศมาใชพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในฐานะที่ทานเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทานมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานใหเกิด
ความกาวหนา ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดย
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ที่

รายการ

ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดเหมาะสมกับบริบท
หรือสภาพของโรงเรียน
2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง ทันสมัย ทันเหตุการณ
3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียนนําผลงานมาจัดแสดง
ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระดับความพึงพอใจ
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4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
เพื่อสงเสริมความสามารถและความถนัดของนักเรียน
5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูแทนชุมชน
เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียน
7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนา
ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย
9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
แปลกใหมและทันสมัย
10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
11 ครูในโรงเรียนที่มีการปรับปรุงวิธีการสอนมีจํานวนมากขึ้น
12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู
สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได
13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดี จนมีผลงานการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practice) เปนที่ยอมรับของผูอื่น
14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตอนที่ 3 ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ
บุญญลักษณ พิมพา
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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ฉบับที่ 7
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียนและผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเสร็จสิ้นโครงการ ป 2560
.....................................................
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจขอครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามที่ทานไดรับการพัฒนาตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ในป 2557 และนํา
ความรูมาดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนจนถึงปจจุบัน (ป 2560) ทานมีความพึงพอใจตอกระบวนการ
ดําเนินงานของศึกษานิเทศก ในประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดย
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
ที่

รายการ

ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูมีความตอเนื่อง
และเปนแผนที่สามารถปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการเรียนรูควบคูไปกับ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ที่ไดปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบัน
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ ชวยใหครูจัดการเรียนรู
หรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนไดตามวัตถุประสงค
7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนมีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจ
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9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน
เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอผลงาน
การประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในงาน“มหกรรมวิชาการ : ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”
11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนาของโรงเรียน
เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชนรับทราบ
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช
12 การนําความรูที่ไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ
และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียนการสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สามารถนํามาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการ มาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียนที่ตนสอน
16 ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน
17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหาการเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ตอนที่ 2 ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียนอยางไร
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ฉบับที่ 8

แบบสอบถาม
การดําเนินกิจกรรมของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
เกี่ยวกับการถายโยงความรูห รือการถายทอดสงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
...................................
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามการดําเนินงานดานการถายโยงความรู
หรือการถายทอดสงตอ (Transportability) ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียนและครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล เรื่องการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน ที่ไดดําเนินการมาในระหวางปการศึกษา 2557 – 2559

ตอนที่ 1 สภาพการดําเนินงานปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ควบคูไปกับการวิจัยในชั้นเรียน ในปการศึกษา 2557 – 2559 ทานไดมีการถายโยงความรูหรือถายทอด
สงตอดานการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ใหแกเพื่อนครูในโรงเรียนหรือผูสนใจอื่น ในกิจกรรมตอไปนี้
หรือไม โปรดใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติของทาน
ที่

รายการกิจกรรมถายโยงความรู

1

การเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัย
ในชั้นเรียนใหกับเพื่อนครูในโรงเรียนหรือผูสนใจทั่วไป
การปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
และนําความรูไปใชในเรื่องใหม
การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการปฏิบัติ
งานวิจัยในชั้นเรียนโดยการนําความรูไปใชในเรื่องอื่น
การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก

2
3
4

ดําเนินการ

ไมได
หมายเหตุ
ดําเนินการ

ตอนที่ 2 ทานมีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะอยางไร ในการดําเนินกิจกรรมที่ทานปฏิบัติ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองแบบสอบถามฉบับที่ 2
ความตองการของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ
และฉบับที่ 5
ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนฯ
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y
A N A L Y S I S
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

20.0

-

S C A L E

(A L P H A)

N of Items = 20

.9829

Descriptive Statistics

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17

N
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Minimum Maximum
3.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00

Mean
4.3500
4.6500
4.5000
4.5000
4.7500
4.7500
4.5500
4.7000
4.8500
4.7000
4.6000
4.7500
4.6500
4.5500
4.6500
4.8500
4.7000

Std.
Deviation
.74516
.48936
.51299
.68825
.44426
.55012
.51042
.57124
.36635
.47016
.50262
.44426
.48936
.51042
.48936
.36635
.47016
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W18
W19
W20
TOTAL
Valid N (listwise)

20
20
20
20
20

4.00
4.00
4.00
3.80

5.00
5.00
5.00
5.00

4.6500
4.8000
4.7500
4.6625

.48936
.41039
.44426
.43976
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองเครื่องมือวิจัยฉบับที่ 3 และฉบับที่ 7
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศกฯ

Reliability

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

40.0

N of Items = 20

.9928

Descriptive Statistics

N
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
TOTAL
Valid N (listwise)

Minimum Maximum
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.20

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.2750
4.1500
4.5000
4.1500
4.4000
4.4500
4.1750
4.2000
4.0750
4.2000
4.1250
4.2250
4.1750
4.2000
4.2250
4.1000
4.4250
4.1500
4.4750
4.1000
4.2387

Std. Deviation
.71567
.69982
.50637
.80224
.54538
.50383
.74722
.72324
.82858
.79097
.79057
.73336
.78078
.72324
.69752
.81019
.50064
.76962
.50574
.74421
.66095
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นขอมูลทดลองเครื่องมือวิจัยฉบับที่ 6
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชนฯ ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่นําผลการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 – 2560
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

17.0

N of Items = 14

.9854

Descriptive Statistics

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
TOTAL
Valid N (listwise)

N
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Minimum Maximum
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.07
5.00

Mean
4.1765
4.1176
3.9412
4.1176
4.1176
4.1765
4.2941
4.3529
4.2353
4.1765
3.9412
4.2353
4.2353
4.0000
4.1513

Std.
Deviation
.63593
.60025
.74755
.78121
.85749
.63593
.46967
.60634
.66421
.63593
.74755
.66421
.56230
.79057
.62213
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. นายประกอบ มณีโรจน

อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
2. นายกิตติ กสิณธารา
อดีตศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
3. ดร.ขนิษฐ สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
4. ผศ.ดร.กานดา นาคะเวช อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
5. ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารยประจําสาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 2
ตาราง
ความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร(n = 35)
ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 3
ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) เครื่องมือวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4
ตารางที่ 4.3 -1 ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 (n =37)
ตารางที่ 4.4 -1 ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครที่ ดําเนินการ
ในป 2557 (n =195)
ตารางที่ 4.7 -1 ความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอ
กระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการป 2557 (n = 195)
ตารางที่ 4.8 -1 แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูแกนนํา
การวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับ
การขยายผล ที่วิเคราะหจากผลงานครู (n = 37)
ตารางที่ 4.11 -1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558
(n =323)
ตารางที่ 4.12 -1 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางานระหวางป 2557 -2560 (n =35)
ตารางที่ 4.13 -1 ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ป 2560 (n =161)
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ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 2
ความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการประชุมปฏิบัติการ
ตาราง

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ( n = 35 )
รายการ

1. การไดรับความรูและประสบการณ จากการประชุมปฏิบัติการ
ในเรื่องตอไปนี้
1.1 พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ
1.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1.3 การฝกปฏิบัติการสังเคราะหผลการเรียน
1.4 การนําเสนอผลงานการสังเคราะหผลการเรียนและฝก
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.6 การวางแผนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
1.7 การเขียนรายงานการวิจัย
1.8 กรอบและแนวทางการนิเทศติดตาม การนําการวิจัย
สูการปฏิบัติในโรงเรียน
2. เนื้อหาสาระในการประชุมปฏิบัติการตรงกับความตองการ
ของผูเขาประชุม
3. การนําความรูและประสบการณที่ไดรับครั้งนี้ไปใชประโยชน
ในการจัดการเรียนรู หรือการปฏิบัติงาน
4. ความเหมาะสมของการดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้
4.1 การชี้แจง /ประชาสัมพันธ ระหวางการประชุมปฏิบัติการ
4.2 กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน
4.3 การบริการเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
4.4 การเลือกสถานที่จัดประชุมปฏิบัติการ
รวม

แปล
ความ

µ

σ

3.28
3.37
3.22
3.14

0.51
0.49
0.59
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

3.22
3.34
3.42
3.25

0.64
0.53
0.60
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก

3.25

0.44

มาก

3.31

0.58

มาก

3.28
3.34
3.45
3.42
3.31

0.51
0.48
0.61
0.69
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง ความคิดเห็นของครูผูเขาประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.31 )
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา ทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.14
ถึง 3.45 ) รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของการดําเนินงานในเรื่องการบริการเอกสาร
ประกอบ การประชุมปฏิบัติการ (คาเฉลี่ย 3.45 ) รองลงมาไดแก การไดรับความรูและประสบการณ
จากการประชุม ปฏิบัติการในเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย และความเหมาะสมของการดําเนินงาน
ในเรื่องการเลือกสถานที่จัดประชุมปฏิบัติการ (คาเฉลี่ย 3.42 เทากัน ) ความรูและประสบการณเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู (คาเฉลี่ย 3.37 ) ความรูและประสบการณเรื่องการวางแผนใช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.34 ) และความเหมาะสมของการดําเนินงาน
ในเรื่อง กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน (คาเฉลี่ย 3.34 ) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
การนําเสนอผลงานการสังเคราะหผลการเรียน และฝกสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (คาเฉลี่ย 3.14 )
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ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 3
ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC) เครื่องมือวิจัย
เรื่อง การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
……………………………………….
เครื่องมือวิจัย ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับความตองการในการดําเนินงานโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประเด็นการสัมภาษณ
1. หลักการเหตุผลและวัตถุประสงคของโครงการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม
สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนของทาน
หรือไม อยางไร
2. แผนการปฏิบัติกิจกรรมโครงการมีความสอดคลอง +1 +1
เชื่อมโยงกับนโยบายดานการสงเสริมงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือแนวทาง การ
สงเสริมงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หรือไม อยางไร
+1 +1
3. ทานคิดวากิจกรรมของโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน จะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม
เพราะเหตุใด

รวม IOC

5

1.00

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1 +1

5

1.00
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ประเด็นการสัมภาษณ
4. หากใหทานประเมินโครงการนี้โดยภาพรวม
ในดานความสอดคลองเหมาะสมของโครงการ
กับนโยบายระดับตาง ๆ โดยแบงความคิดเห็น
เปน 5 ระดับจากมากไปหานอย ทานคิดวา
ควรอยูในระดับใด
5. การดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้
โรงเรียนมีความตองการใหบุคลากรของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ดําเนินการอยางไร หรือใหการสนับสนุนในเรื่อง
ใดบาง

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1
2 3 4 5
+1 +1 0 +1 +1
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เครื่องมือวิจัย : ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 5
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความตองการของผูบริหารและครูที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน
ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล
ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ป 2558
ขอ

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดให
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่ครูกําหนดไว
จนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตามกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการจัด
กิจกรรม ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู เกิดจากปญหาหรือ
ความตองการของนักเรียน
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1.00

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00

1

214
ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัดการเรียน +1 +1 +1 +1
การสอน ใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
+1 +1 +1 +1
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความเหมาะสม +1 0 +1 0
กับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิด
+1 +1 0 +1
การเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวางนักเรียน
0 +1 +1 +1
กับครู มีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน +1 +1 0 +1
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 +1 +1
ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน +1 +1 +1 0
ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม
+1 +1 +1 +1
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 +1
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
18 การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับการพัฒนา
+1 +1 +1 +1
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพร +1 +1 +1 +1
ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน
+1 +1 +1 +1
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
ขอ

รายการ
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เครื่องมือวิจัย : ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 7
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเสร็จสิน้ โครงการป 2557
ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนํา
การขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก
ตามโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเสร็จสิน้ โครงการ ป 2560
ขอ

รายการ

ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนที่สามารถปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียนจัดการ
เรียนรูควบคูไปกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการใหความรู
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน (ประชุมปฏิบัติการ
นําเสนอผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ ชวยให
ครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
ไดตามวัตถุประสงค
7 การสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียน
มีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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ขอ

รายการ

9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน
เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การนําเสนอผลงานการประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ในงาน “มหกรรมวิชาการ :
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”
11 การเผยแพรประชาสัมพันธความกาวหนา
ของโรงเรียน เกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ใหสาธารณชนรับทราบ
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช
12 การนําความรูที่ไดรับจากการประชุมปฏิบัติการ
และการนําเสนองาน มาใชในการจัดการเรียน
การสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู
ควบคูกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุมปฏิบัติการ
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และนักเรียนที่ตนสอน
16 ความสําเร็จของการนําความรูเรื่องการวิจัย
ในชั้นเรียนขยายผลใหกับเพื่อนครูในโรงเรียน
17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียน สามารถแกปญหา
การเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เครื่องมือวิจัย : ฉบับที่ 4
แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ที่วิเคราะหจากผลงานครู
รายการ
สวนที่ 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อเรื่อง และบทนํา
1.1 ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย
1.2 ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน และสื่อความหมาย
1.3 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เกิดจากปญหาหรือสิ่งที่ตองการแกไข
ในชั้นเรียน
1.4 การเสนอความสําคัญและความจําเปน
ของปญหามีความชัดเจน
1.5 วัตถุประสงคมีความสอดคลองกับชื่อเรื่อง
และวิธีการ
1.6 วัตถุประสงคสามารถวัดและประเมินผล
ไดจริง หรือเปนไปไดในการหาคําตอบ
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เอกสารมีความสัมพันธกบั งานวิจยั
อยางแทจริงและเปนประโยชนตองานวิจัย
2.2 เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของมีความทันสมัย
และเชื่อถือได
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร /กลุมตัวอยางระบุไดชัดเจน
และอธิบายวิธีการไดมาซึ่งกลุมเปาหมาย
3.2 การเลือกใชเครื่องมือวิจัย มีความเหมาะสม
3.3 เครื่องมือสามารถวัดไดครบตาม
วัตถุประสงคการวิจัย
3.4 นวัตกรรมที่ใชแกปญหาสอดคลองกับ
ปญหาและมีกระบวนการสรางถูกตอง
ตามหลักการ/ ทฤษฎี
3.5 เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
และเชื่อถือได
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+1
+1

+1
+1

+1
+1

4
5

0.80
1.00

+1

0

+1

0

+1

3

0.60

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

รวม IOC
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รายการ
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
4.1 วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
มีความชัดเจน
4.2 ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
4.3 สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใชได
เหมาะสมกับปญหาการวิจยั
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
5.1 ผลการวิจัยเสนอไดตรงตามวัตถุประสงค
หรือครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย
5.2 การสรุปมีสาระสําคัญทั้งหมด และเปนไป
ตามขอเท็จจริงที่คนพบ
5.3 การอภิปรายมีความครอบคลุมและ
มีหลักเกณฑหรือเหตุผลที่เชื่อถือได
5.4 ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรมสามารถนําไปใช
ไดจริง ทั้งในเรื่องการนําผลการวิจัยไปใช
และการทําวิจัยในครั้งตอไป
6. บรรณานุกรม
6.1 บรรณานุกรมเขียนไดถูกตองตามระเบียบ
การเขียน
6.2 รายการเอกสารในบรรณานุกรม
ครบถวนตามที่อางอิงในเนือ้ หาการวิจัย
สวนที่ 2 ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย
7. ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน
7.1 งานวิจัยสามารถแกปญหาการเรียน
การสอนไดจริง
7.2 งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน ครู
และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น
7.3 งานวิจัยสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
และของเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 งานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
บริบทอื่น เชน การนําเสนอผลงาน/
เผยแพร การประกวดผลงาน
7.5 งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทุน

1

ผูเชี่ยวชาญคนที่
2
3
4

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

0

4

0.80

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

รวม IOC
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ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เครื่องมือวิจัย : ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 – 2560
ขอ

รายการ

1

ผูเชี่ยวชาญคนที่
2 3 4

ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดเหมาะสม +1 +1 +1
กับบริบทหรือสภาพของโรงเรียน
2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับ
+1 +1 +1
การจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันสมัย
ทันเหตุการณ
3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียน
+1 +1 +1
นําผลงานมาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะ +1 +1 +1
วิชาการ เพื่อสงเสริมความสามารถและ
ความถนัดของนักเรียน
5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชนมีสวนรวม
+1 +1 +1
ในการจัดการศึกษา
6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูแทนชุมชน +1 +1 +1
เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียน
7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการรวมพัฒนา
+1 +1 0
ดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรม
+1 +1 +1
การเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ
อยางหลากหลาย
9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
+1 +1 +1
ที่หลากหลาย แปลกใหมและทันสมัย

5

รวม IOC

+1 +1

5

1.00

+1 +1

5

1.00

+1 +1

5

1.00

+1 +1

5

1.00

+1 +1

5

1.00

+1 +1

5

1.00

+1

0

3

0.60

+1 +1

5

1.00

+1 +1

5

1.00
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ขอ

รายการ

10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
11 ครูในโรงเรียนที่มีการปรับปรุงวิธีการสอน
มีจํานวนมากขึ้น
12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของครูสามารถแกปญหาการเรียนการสอนได
13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดี จนมี
ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
เปนที่ยอมรับของผูอื่น
14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ผูเชี่ยวชาญคนที่
รวม IOC
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
+1 +1

+1 0

+1 +1

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1

0

4

0.80

+1 +1

0.80

ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (IOC)
เครื่องมือวิจัย : แบบสอบถามฉบับที่ 8
ฉบับที่ 8 แบบสอบถามการดําเนินกิจกรรมของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน รูผูนําการขับเคลื่อน
วิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล เกี่ยวกับการถายโยงความรู
หรือการถายทอดสงตอเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ขอ

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

1 การเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัย
ในชั้นเรียนใหกับเพื่อนครูในโรงเรียนหรือ
ผูสนใจทั่วไป
2 การปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
+1 +1
และนําความรูไปใชในเรื่องใหม
3 การขยายผลหรือตอยอดแนวคิดจากการปฏิบัติ +1 +1
งานวิจัยในชั้นเรียนโดยการนําความรูไปใช
ในเรื่องอื่น
4 การปรับความรูใหเหมาะสมกับองคกรภายนอก +1 +1

รวม IOC
5

1.00

+1 +1 +1

5

1.00

+1 +1 +1

5

1.00

4

0.80

0

+1 +1
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ผลการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4
การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา
(แบบสอบถามฉบับที่ 2)
ตารางที่ 4.3 -1 ความตองการของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการในป 2557 ( n=37)
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจ ากการจัดกิจกรรม
การวิจัยในชัน้ เรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครู
จัดใหตามกระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
ของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนที่ครู
กําหนดไวจนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
รวม
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัย ในชัน้ เรียนของครู
เกิดจากปญหาหรือความตองการ
ของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน
9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนได

5

ระดับความตองการ
4
3
2
1

µ

σ

รอยละ

20

14

3

0

0

4.46

.64

89.20

23

14

0

0

0

4.62

.49

92.40

19

18

0

0

0

4.51

.50

90.20

24

11

2

0

0

4.59

.59

91.80

27 10
115 67

0
3

0
0

0
0

4.73
4.60

.45
.53

94.60
92.00

29

6

2

0

0

4.72

.56

94.40

20

17

0

0

0

4.54

.50

90.80

28

7

2

0

0

4.70

.57

94.00

31

6

0

0

0

4.84

.37

96.80
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ตารางที่ 4.3 -1 ( ตอ )
ที่

รายการ

10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย
ของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง
นักเรียนกับครู มีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับ
นักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแก
นักเรียน
รวม
ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชั้นเรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
18 การสงเสริม สนับสนุนครู ใหไดรับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
20 การมีขอกําหนด ใหครูผูสอนทุกคน
ในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนอยางตอเนื่อง
รวม
รวมทั้งสิ้น

5

ระดับความตองการ
4
3
2
1

µ

σ

รอยละ

26

11

0

0

0

4.70

.46

94.00

21

16

0

0

0

4.57

.50

91.40

29

8

0

0

0

4.78

.41

95.60

24

13

0

0

0

4.65

.48

93.00

20

17

0

0

0

4.54

.50

90.80

25 12
253 113

0
4

0
0

0
0

4.68
4.67

.47
.48

93.60
93.40

32

5

0

0

0

4.86

.34

97.20

26

11

0

0

0

4.70

.46

94.00

25

12

0

0

0

4.68

.47

93.60

29

8

0

0

0

4.78

.41

95.60

0
0
7

0
0
0

0
0
0

4.76
4.75
4.67

.43
.42
.43

95.20
95.00
93.40

28 9
140 45
508 225
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ตามความตองการของครู
(แบบสอบถามฉบับที่ 2)
ตารางที่ 4.4 - 1 ความตองการของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน ที่มีตอโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทหมหานคร
ที่ดําเนินการในป 2557 (n=195 คน)
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1. นักเรียนไดเรียนรูจ ากการจัดกิจกรรมการ
วิจัยในชัน้ เรียนของครู
2. นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ครู
จัดให ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ของครู
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนที่ครู
กําหนดไวจนเกิดผลงาน
4. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
รวม
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6. ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนของครู
เกิดจากปญหาหรือความตองการ
ของนักเรียน
8. ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่จะจัด
การเรียนการสอนใหแกนักเรียน
9. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนได

ระดับความตองการ
5
4 3
2
1

µ

σ

รอยละ

134

61

-

-

-

4.69

.46 93.80

98

97

-

-

-

4.50

.50 90.00

111

84

-

-

-

4.57

.49 91.40

108

87

-

-

-

4.55

.49 91.00

122 73
573 402

-

-

-

4.63
4.59

.48 92.60
.45 91.80

113

82

-

-

-

4.58

.49 91.60

120

75

-

-

-

4.62

.48 92.40

100

86

9

-

-

4.47

.58 89.40

121

74

-

-

-

4.62

.48 92.40
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ตารางที่ 4.4 -1 ( ตอ )
ที่

รายการ

10. สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย
ของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง
นักเรียนกับครูมีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอมกับ
นักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแก
นักเรียน
รวม
ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
18 การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เผยแพรผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคน
ในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
อยางตอเนื่อง
รวม
รวมทั้งสิ้น

5

ระดับความตองการ
4
3
2
1

µ

σ

รอยละ

101 94

-

-

-

4.52

.50

90.40

99

96

-

-

-

4.51

.50

90.20

102 93

-

-

-

4.52

.50

90.40

112 83

-

-

-

4.57

.49

91.40

143 52

-

-

-

4.73

.44

94.60

127 65

3
12

-

-

4.64
4.58

.51
.46

92.80
91.60

123 72

-

-

-

4.63

.48

92.60

131 64

-

-

-

4.67

.47

93.40

104 91

-

-

-

4.53

.50

90.60

99

96

-

-

-

4.51

.50

90.20

141 54
598 377

-

2309 1579

12

-

-

4.72
4.61
4.59

.44
.43
.45

94.40
92.20
91.80

1138

800
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความพึงพอใจของครู
ตารางที่ 4.7 - 1 ความพึงพอใจ ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยใน
โรงเรียน ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเสร็จสิ้นโครงการ
ป 2557 (n = 195)
ที่

รายการ

ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครู
มีความตอเนื่อง และเปนแผนทีส่ ามารถ
ปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียน
จัดการเรียนรูควบคูไปกับ
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
คาเฉลี่ย
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการให
ความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
(ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ
ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนา
งานวิจยั ในชัน้ เรียนไดตามวัตถุประสงค
7 การสื่อสารและการประสานงานกับ
โรงเรียนมีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลมีความตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3
2
1
82

75

38

60 100 30
98 85 12

5
-

240 260 80

5

70

-

µ

σ

รอยละ

4.22

.75

84.40

4.10
4.44

.74
.60

82.00
88.80

4.26

.66

85.20

60

65

4.02

.83

80.40

84 108

3

4.41

.52

88.20

80 100

5

-

4.38

.53

87.60

70

82

38

5

-

4.11

.80

82.20

70

80

35

10

-

4.07

.86

81.40

226
ตารางที่ 4.7 -1 (ตอ)
ที่
9

รายการ

การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมี
โอกาสเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เชน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน การนําเสนอ
ผลงาน การประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ :
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”
11 การเผยแพรประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของโรงเรียน เกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชน
รับทราบ
รวม
ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศ และการนําไปใช
12 การนําความรูทไี่ ดรับจากการประชุม
ปฏิบัติการและการนําเสนองาน มาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรูควบคูกับการทําวิจัยในชัน้ เรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน สามารถนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการประชุม
ปฏิบัติการ มาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนและนักเรียน
ที่ตนสอน
16 ความสําเร็จของการนําความรู เรื่อง
การวิจัยในชัน้ เรียนขยายผลใหกับเพื่อน
ครูในโรงเรียน
17 ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยในชัน้ เรียน
มากขึ้น

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3
2
1
70 65 48 12 -

µ

σ

รอยละ

3.99

.92

79.80

81

69

45

-

-

4.18

.78

83.60

70

75

45

5

-

4.08

.83

81.60

595 639 292 34

4.16

.72

83.20

60

85

50

4.05

.75

81.00

69

69

57

4.06

.80

81.20

72

80

43

4.15

.75

83.00

60

80

30

25

3.90

.98

78.00

50

67

59

19

3.76

.94

75.20

40

92

51

12

3.82

.82

76.40
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ตารางที่ 4.7 -1 (ตอ)
ที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3
2
1

18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทําวิจัย 70
ในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
92
แกปญหาการเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน ชวยให
60
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น
รวม
573
รวมทั้งสิ้น 1408

µ

σ

รอยละ

4.11

.78

82.20

79

44

2

100

3

-

-

4.46

.52

89.20

80

46

9

-

3.98

.85

79.60

4.03
4.11

.76
.72

80.60
82.20

732 383 67
1631 755 106
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ผลการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือวิจัยฉบับที่ 4
ตารางที่ 4.8 – 1 แบบประเมินความรูความเขาใจและทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน
และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่วิเคราะหจากผลงานครู (n = 37)
รายการพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2 1

สวนที่ 1 องคประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อเรื่อง และบทนํา
1.1 ชื่อเรื่องสอดคลองกับปญหาการวิจัย 30
1.2 ชื่อเรื่องกระชับ ชัดเจน
และสื่อความหมาย
28
1.3 ความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา เกิดจากปญหาหรือ
สิ่งที่ตองการแกไขในชัน้ เรียน
20
1.4 การเสนอความสําคัญและความ
จําเปนของปญหามีความชัดเจน
18
1.5 วัตถุประสงคมีความสอดคลอง
กับชื่อเรื่องและวิธีการ
28
1.6 วัตถุประสงคสามารถวัดและ
ประเมินผลไดจริง หรือเปนไปได
ในการหาคําตอบ
24
รวม 148
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เอกสารมีความสัมพันธกบั งานวิจยั
อยางแทจริง และเปนประโยชน
ตองานวิจัย
19
2.2 เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
มีความทันสมัยและเชื่อถือได
18
รวม 37
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร /กลุมตัวอยางระบุได
20
ชัดเจน และอธิบายวิธีการไดมา
ซึ่งกลุมเปาหมาย
3.2 การเลือกใชเครื่องมือวิจัย
29
มีความเหมาะสม
3.3 เครื่องมือสามารถวัดไดครบตาม
27
วัตถุประสงคการวิจัย

X

SD

รอยละ

4

3

4.72

.60

94.40

5

4

4.64

.67

92.80

10

5

2

4.29

.90

85.80

12

4

3

4.21

.94

84.20

6

3

4.67

.62

93.40

7
44

6
25

4.48
4.50

.76
.71

89.60
90.00

11

7

4.32

.78

86.40

13
24

5
12

1
1

4.29
4.31

.81
.78

85.80
86.20

13

3

1
4.51

.76

90.20

4.32

.78

86.40

4.35

.78

87.00

6

2

7

3

5
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รายการพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

X

SD

รอยละ

4

4.35

.78

87.00

4.29
4.37

.77
.75

85.80
87.40

4.51

.76

90.20

4.32

.78

86.40

4.35

.78

87.00

4.29
4.37

.77
.75

85.80
87.40

4.54

.73

90.80

4.29

.81

85.80

4.13

.85

82.60

4.24
4.30

.83
.77

84.80
86.00

4.37

.79

87.40

4.27
4.32

.83
.78

85.40
86.40

3.4 นวัตกรรมที่ใชแกปญหาสอดคลอง
กับปญหาและมีกระบวนการสราง
ถูกตองตามหลักการ/ ทฤษฎี
20 13
3.5 เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพและเชื่อถือได
13 12
รวม 109 51
4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
4.1 วิธีการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวม 25 6
ขอมูลมีความชัดเจน
4.2 ขอมูลเก็บไดครบถวนและมีการ
19 11
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
4.3 สถิติและวิธีวิเคราะหขอมูล เลือกใช 20 10
ไดเหมาะสมกับปญหาการวิจัย
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูล
18 12
มีความถูกตอง
รวม 82 39
5. ผลการวิจัย และการสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
5.1 ผลการวิจัยเสนอไดตรงตาม
25 7
วัตถุประสงคหรือครอบคลุมเรื่อง
ที่ทําการวิจัย
5.2 การสรุปมีสาระสําคัญทั้งหมด
19 10
และเปนไปตามขอเท็จจริงที่คนพบ
5.3 การอภิปรายมีความครอบคลุมและ 16 10
มีหลักเกณฑหรือเหตุผลที่เชื่อถือได
5.4 ขอเสนอแนะ เปนรูปธรรม สามารถ 18 10
นําไปใชไดจริง ทั้งในเรื่องการนํา
ผลการวิจัยไปใช และการทําวิจัย
ในครั้งตอไป
รวม 25 7
6. บรรณานุกรม
6.1 บรรณานุกรมเขียนไดถูกตอง
21 9
ตามระเบียบการเขียน
6.2 รายการเอกสารในบรรณานุกรม
17 15
ครบถวนตามที่อางอิงในเนือ้ หา
การวิจัย
รวม 38 24

10
22

2
3

6
7
7
7
27
5
8
11
9

5

7
3
10

2
2
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รายการพิจารณา

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2 1

สวนที่ 2 ประโยชนและคุณคาของงานวิจัย
7. ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยในชั้นเรียน
7.1 งานวิจัยสามารถแกปญหา
32 5
การเรียนการสอนไดจริง
7.2 งานวิจัยเปนประโยชนตอนักเรียน
31 6
ครู และผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของอื่น
7.3 งานวิจัยสอดคลองกับนโยบาย
27 7
3
ของโรงเรียน และของเขตพื้นที่
การศึกษา
7.4 งานวิจัยสามารถนําไปประยุกต
25 8
4
ใชไดกับบริบทอื่น เชน
การนําเสนอผลงาน/เผยแพร
การประกวดผลงาน
7.5 งานวิจัยมีความคุมคากับการลงทุน 20 9
8
รวม 135 35 15
รวมทั้งสิ้น 627 254 144 11

X

SD

รอยละ

4.86

.34

97.20

4.83

.37

96.60

4.64

.63

92.60

4.56
4.32
4.64
4.44

.68
.81
.52
.68

91.20
86.40
92.80
88.80
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ตามความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ตารางที่ 4.11 -1 ความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน ครูผูนําการ
ขับเคลื่อนวิจัยในโรงเรียน และครูผูสอนที่ไดรับการขยายผล ที่มีตอโครงการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2558
( n = 323)
ที่

รายการ

ดานที่ 1 การเรียนรูของนักเรียน
1 นักเรียนไดเรียนรูจ ากการจัดกิจกรรม
การวิจัยในชัน้ เรียนของครู
2 นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
ที่ครูจัดใหตามกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
3 นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ที่ครูกําหนดไวจนเกิดผลงาน
4 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูตาม
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนของครู
5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียนของครู
รวม
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
6 ครูมีความใสใจในจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนของครู
เกิดจากปญหาหรือความตองการ
ของนักเรียน
8 ครูมีการเตรียมสื่อ กิจกรรม พรอมที่
จะจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

µ

σ

รอยละ

163 126 34

-

-

4.40

.67

88.00

172 142

9

-

-

4.50

.55

90.00

138 90

95

-

-

4.13

.84

82.60

146 113 64

-

-

4.25

.76

85.00

183 131 9
802 602 211

-

-

4.53
4.36

.55
.67

90.60
87.20

213 110

-

-

-

4.65

.47

93.00

171 132 20

-

-

4.46

.61

89.20

168 155

-

-

4.52

.50

90.40

-
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ตารางที่ 4.11 – 1 (ตอ)
ที่

รายการ

9 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนได
10 สื่อ เอกสารการสอน กิจกรรม มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนที่เปน
กลุมเปาหมายของครู
11 ครูมีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น
12 บรรยากาศการเรียนการสอนระหวาง
นักเรียนกับครูมีความเปนมิตรที่ดี
13 ครูไดพัฒนาตนเอง/ไดเรียนรูไปพรอม
กับนักเรียน
14 ครูมีผลงานจากการใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
15 ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนรูใหแก
นักเรียน
รวม
ดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
16 การสงเสริมสนับสนุนครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียน
17 การนิเทศติดตามครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน
18 การสงเสริมสนับสนุนครู ใหไดรับ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
19 การใหโอกาสครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรผลงานที่เกิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
204 119

µ

σ

รอยละ

0

0

0

4.63

.48

92.60

141 149 33

0

0

4.33

.65

86.60

179 116 28

0

0

4.46

.65

89.20

138 171 14

0

0

4.38

.56

87.60

188 83

52

0

0

4.42

.75

88.40

200 110 13

0

0

4.57

.57

91.40

156 91
1758 1236

76
236

0
0

0
0

4.24
4.47

.81
.61

84.80
89.40

209 114

0

0

0

4.64

.47

92.80

177 139

7

0

0

4.52

.54

90.40

182 140

1

0

0

4.56

.50

91.20

157 109 57

0

0

4.30

.75

86.00
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ตารางที่ 4.11 – 1 (ตอ)
ที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

20 การมีขอกําหนดใหครูผูสอนทุกคน
ในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
อยางตอเนื่อง
218 105 0
รวม 943 607 65
รวมทั้งสิ้น 3503 2445 512

0
0
0

0
0
0

µ

σ

รอยละ

4.67
4.54
4.46

.46
.54
.61

93.40
90.80
89.20
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ตามความพึงพอใจของผูแทนชุมชน
ตารางที่ 4.12 -1 ความพึงพอใจของผูแทนชุมชน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่นําผลจากการนิเทศไปใชพัฒนางาน ระหวางป 2557 -2560 ( n = 35 )
ที่

รายการ

5
ดานการพัฒนากระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
1 โรงเรียนสามารถดําเนินงานตาง ๆ
10
ไดเหมาะสมกับบริบทหรือสภาพ
ของโรงเรียน
2 โรงเรียนพัฒนาครูและนักเรียนเกี่ยวกับ
9
การจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทันสมัย
ทันเหตุการณ
3 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหครูและนักเรียน
8
นําผลงานมาจัดแสดงในโอกาสวันสําคัญ
ตาง ๆเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดแขงขัน 12
ทักษะวิชาการ เพื่อสงเสริมความสามารถ
และความถนัดของนักเรียน
5 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูแทนชุมชน
14
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6 โรงเรียนประสานความรวมมือกับ
11
ผูแทนชุมชน เพื่อการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
7 ผูแทนชุมชนมีความเต็มใจในการ
12
รวมพัฒนาดานบรรยากาศสิ่งแวดลอม

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
1

µ

σ

รอย
ละ

21

4

-

-

4.17

.61

83.40

21

5

-

-

4.11

.63

82.20

15

12

-

-

3.88

.75

77.60

15

8

-

-

4.11

.75

82.20

10

11

-

-

4.09

.85

81.80

20

4

-

-

4.20

.63

84.00

23

-

-

-

4.34

.48

86.80

รวม 76 125 89

-

-

4.13

.62

82.60
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ตารางที่ 4.12 -1 (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
8 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรม 14
18
3
การเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ
อยางหลากหลาย
9 ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
13
18
4
การสอนที่หลากหลาย แปลกใหม
และทันสมัย
10 ครูมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
9
21
5
การสอนอยางตอเนื่องสม่าํ เสมอ
11 ครูในโรงเรียนที่มีการปรับปรุงวิธีการ
9
16 10
สอนมีจํานวนมากขึ้น
12 ผลจากการปรับปรุงการจัดการเรียน
12
18
5
การสอนของครูสามารถแกปญหา
การเรียนการสอนได
13 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดดี
11
22
2
จนมีผลงานการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
(Best Practice) เปนที่ยอมรับของผูอื่น
14 ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียน
10
14
11 การสอนของครูชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
รวม 78 127 40 รวมทั้งสิ้น 154 252 84 ที่

รายการ

1

µ

σ

รอย
ละ

-

4.31

.63

86.20

-

4.25

.65

85.00

-

4.11

.63

82.20

-

3.97

.74

79.40

-

4.20

.67

84.00

-

4.25

.56

85.00

-

3.97

.78

79.40

-

4.16
4.14

.62
.62

83.20
82.80
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ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ตามความพึงพอใจของครู
ตารางที่ 4.13 - 1 ความพึงพอใจของครูแกนนําการวิจัยในชั้นเรียน และผูนําการขับเคลื่อนวิจัย
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่มีตอกระบวนการดําเนินงานของศึกษานิเทศก ตามโครงการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการป 2560 (n = 161)
ที่

รายการ

ดานการวางแผน
1 การวางแผนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครู
มีความตอเนื่อง และเปนแผนทีส่ ามารถ
ปฏิบัติไดจริง
2 แผนการพัฒนาครูมีขั้นตอนเปนระบบ
3 การสงเสริมและออกแบบใหโรงเรียน
จัดการเรียนรูควบคูไปกับ
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียนที่ไดปฏิบัติ
อยูจนถึงปจจุบัน
รวม
ดานการดําเนินการนิเทศ
4 ความเหมาะสมของรูปแบบในการให
ความรู เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
(ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน)
5 ความถูกตองชัดเจนของสื่อเอกสาร
และแนวทางการปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียน
6 กระบวนการนิเทศ / เทคนิคการนิเทศ
ชวยใหครูจัดการเรียนรูหรือพัฒนา
งานวิจยั ในชัน้ เรียนไดตามวัตถุประสงค
7 การสื่อสารและการประสานงานกับ
โรงเรียนมีความชัดเจน มีความชัดเจน
8 การนิเทศ กํากับติดตาม และ
ประเมินผลมีความตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3
2
1

µ

σ

รอย
ละ

.71

85.40

69

67

25

-

-

4.27

51
80

80
81

30
-

-

-

4.13
4.49

.69
.50

82.60
89.80

200 228 55

-

-

4.30

.59

86.00

64

56 41

-

-

4.14

.79

82.80

69

89

3

-

-

4.41

.53

88.20

73

88

-

-

-

4.45

.49

89.00

62

68

31

-

-

4.19

.73

83.80

60

72

29

-

-

4.19

.72

83.80
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ตารางที่ 4.13 – 1 (ตอ)
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3 2
1
9 การกําหนดกิจกรรมใหโรงเรียนมีโอกาส 60 51 50 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายในโรงเรียนหรือกลุม
โรงเรียน เชน การจัดนิทรรศการแสดง
ผลงาน การนําเสนอผลงาน
การประกวดแขงขัน
10 การจัดกิจกรรมการเผยแพร
67 57 37 ประชาสัมพันธผลงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ในงาน“มหกรรมวิชาการ :
ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด”
11 การเผยแพรประชาสัมพันธ
59 62 40 ความกาวหนาของโรงเรียน เกี่ยวกับ
การทําวิจัยในชั้นเรียนใหสาธารณชน
รับทราบ
รวม 514 543 231 ดานผลที่ไดรับจากการนิเทศและการนําไปใช
12 การนําความรูทไี่ ดรับจากการ
63 70 28 ประชุมปฏิบัติการ และการนําเสนองาน
มาใชในการจัดการเรียนการสอน
13 ความสามารถของตนเองในการจัดการ 65 57 39 เรียนรูควบคูกับการทําวิจัยในชัน้ เรียน
14 แนวคิดและกระบวนการวิจัยใน
59 73 29 ชั้นเรียนสามารถนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูได
15 การนําแนวคิดที่ไดจากการ
58 78 25 ประชุมปฏิบัติการ มาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และนักเรียนที่ตนสอน
16 ความสําเร็จของการนําความรู เรื่องการ 62 57 42 วิจัยในชัน้ เรียน ขยายผลใหกับเพื่อนครู
ในโรงเรียน
ที่

รายการ

µ

σ

4.06

.82

รอย
ละ
81.20

4.18

.78

83.60

4.09

.77

82.40

4.21

.67

84.39

4.21

.72

84.20

4.16

.78

83.20

4.18

.71

83.60

4.20

.69

84.00

4.12

.79

82.40
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ตารางที่ 4.13 - 1 (ตอ)
ที่
17

ระดับความพึงพอใจ

รายการ

ครูในโรงเรียนมีการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนมากขึ้น
18 ความตอเนื่องสม่ําเสมอของการทํา
วิจัยในชัน้ เรียนของครูในโรงเรียน
19 ผลการวิจัยในชั้นเรียนสามารถ
แกปญหาการเรียนการสอนได
20 ผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน
ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

5

4

3

2

1

µ

70

91

-

-

-

4.43

.49

รอย
ละ
88.60

62

66

33

-

-

4.18

.74

83.60

76

85

-

-

-

4.47

.50

89.40

51

72

38

-

-

4.08

.74

81.60

234
520

-

-

4.23
4.23

.65
.65

84.60
84.60

รวม 566 649
รวมทั้งสิ้น 1280 1420

σ
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ภาคผนวก ฉ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555, 2556 ภาพรวมทั้งประเทศ
ผลสอบปการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
ผลการพัฒนา
2555
2556
ภาษาไทย
45.68
45.02
-0.66
สังคมศึกษา ศาสนาและฯ
44.22
38.31
-5.91
ภาษาอังกฤษ
36.99
33.82
-3.17
คณิตศาสตร
35.77
41.95
+6.18
วิทยาศาสตร
37.46
37.40
-0.06
สุขศึกษาและพลศึกษา
54.84
61.69
+6.85
ศิลปะ
52.27
47.14
-5.13
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53.85
53.16
-0.69
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน). http//www.niets.or.th/

ที่มา : ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน –ppt ดาวนโหลด
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ภาคผนวก ช
ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

244

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
และเสนอผลงาน
“เปดบานวิจัยและนวัตกรรม”
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
14 -15 สิงหาคม 2557
ภาพกิจกรรมการประชุมติดตาม
การนําผลการวิจัยไปใชในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
27 – 28 สิงหาคม 2558
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุญญลักษณ พิมพา
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท อุตสาหกรรมศิลป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
Doctor of Public Administration (D.P.A.) รัฐประศาสนศาสตร
University of North Philippines
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2525 บรรจุเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2531 อาจารย 3 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2535 ศึกษานิเทศก 7 หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ชวยปฏิบัติราชการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการโรงเรียนในฝน)
พ.ศ. 2556 ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558 ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ชวยปฏิบัติราชการศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล)
พ.ศ. 2560 ศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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