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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้เป็นผู้มีคุณภาพที่จะ
สามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจ าเป็นที่การจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยจะต้องเร่งรัดพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอยู่
ได้อย่างมีความสุขในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งยังสามารถอนุรักษ์ความเป็นไทยได้ใน
ประชาคมโลก โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็วและทั่วถึงกันทุกมุมโลก กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
ทัศนคต ิค่านิยม โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
บุคคลที่มีคุณค่ามีความสามารถ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็ม
ศักยภาพมี “การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” 
เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์การพัฒนา ดังนั้นแนวทางและทิศทางการศึกษาของชาติ 
จึงเป็นการเพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม และเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ องค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้เป็นปัจจัยให้คนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมให้พัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้มีประสานวิทยาการสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 ที่ก าหนดไว้ (พีระ ประยุกต์วงศ์, 2540: 13) 

คุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง เพราะ
ถือว่า เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่มุมมองในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีทั้งผู้รับบริการการศึกษาซึ่งได้แก่  
นักเรียน พ่อแม ่ ผู้ปกครอง และชุมชน นั้นอาจแตกต่างกันไปตามบริบท ความเชื่อหรือกระบวนทัศน์
ในการพัฒนาในแต่ละยุคสมัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้และจะต้องสร้างความพึง
พอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ 
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยความรับผิดชอบ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษา      
โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ หลักสูตร สื่อการสอนและเทคโนโลยี                
การประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับทักษะ 3 ทักษะ ส าหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ต้องอาศัย แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา การเรียนรู้  และการสอนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
(รัตนา ดวงแก้ว, 2554)  

การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่  21 มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมด้านต่าง ๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ
การปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหนึ่งในลักษณะชีวิตที่ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ 
คนที่ไม่มีการเรียนรู้จะกลายเป็นคนล้าหลังในทันที การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การท า
ให้คนมีเครื่องมืออันเป็นทักษะเพ่ือการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการด ารงชีวิตในโลกอย่างมี
ความสุข ควบคู่คุณธรรม  มีค่านิยมที่ดี สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้และเพ่ือเป็นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาของไทยก็ก าลังมุ่งไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่  ถือเป็นการสนับสนุนวิถีชีวิต
เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับสังคมไทย (กุลิดา ทัศนพิทักษ์, 2554) 

ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่
เร่งรัดแก้ไขอย่างจริงจังจะท าให้เด็กท่ีต้องอยู่ในระบบนี้กลายเป็นเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาที่ไม่
มีคุณภาพและต้องออกจากระบบการศึกษาในที่สุด อนาคตของเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
ที่อยู่ในกลุ่มคนยากจนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนครูที่ต้องสอนอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นครูที่ขาด
ขวัญก าลังใจ ท้อแท้และสิ้นหวังที่ตนเองถูกทอดทิ้งให้ต้องท างานอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนและไร้
อนาคต การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กต้องค านึงถึงความยั่งยืนและประโยชน์ของนักเรียนและของ
ครูทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาก าลังคนของชาติใน
ระยะยาว (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2557) จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีองค์ประกอบส าคัญที่
จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึ้นได้ คือ วิธีการสอนของครู ซึ่งควรออกแบบกระตุ้นผู้เรียนให้รัก 
การเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  
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การจัดการศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์และ

มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิตและมีความสามารถทาง
เทคโนโลยี โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก ครูแลบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความสนใจ มีเป้าหมายในหมายการพัฒนาการจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปพัฒนาผู้ เ รี ยนอย่ างมีประสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: ออนไลน์)   

 เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล บนพ้ืนฐาน
ของ ความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ สูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสม เป็น พ้ืนฐานส าคัญ ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
จึงก าหนดนโยบายของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
โดยมีจุดเน้นด้านผู้เรียนนักเรียน ที่เกี่ยวข้อง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญสู่มาตรฐานสากล โดยนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ3 ดังนั้นในแต่ละโรงเรียนจึงได้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายในการพัฒนา 
คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ได้ตั้งเป้าหมายการยกระดับสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จึงถือว่า การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้า เรียน และจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให้ 
นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน 

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสงคราม ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดเล็กทั่ว  ๆ ไป และปัญหาส าคัญที่จ าเป็น
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด ดังจะเห็น ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 อีกทั้งยัง
ต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ และปีการศึกษา 2559 ซึ่งพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 อีกทั้งยังต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหา           
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกประกาศ เรื่อง “รูปแบบและแนวทาง

ปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไปนั้น สอดคล้องกับ สุชาติ บูรณ์เจริญ (รายงานการวิจัย,บทคัดย่อ,2560) ซึ่ง
กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานที่จ าเป็นต้องมีการวางแผน การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและน าผลไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในการการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การวางแผน การจัดการทางวิชาการ การผลิตสื่อ อุปกรณ์การสอน     
การวัดผลประเมินผล การด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน รวมถึง การนิเทศติดตามที่ส่งผลให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  จากแนวคิดดังกล่าว สถานศึกษาจ าเป็นต้องหารูปแบบ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จึงได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
 2. เพ่ือประเมินรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

 ค าถามการวิจัย 
1. รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ควรเป็น

อย่างไร 
2. ผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่เป็น

อย่างไร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากร 
1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน    
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน   
1.3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 55 คน    
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1.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน   
1.5 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 55  คน  
 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย    
2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน ใช้
ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย   

2.3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 55 คน ใช้
ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย    

2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน ใช้ประชากรเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย   

2.5 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 55 คน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  

3.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  3.1. ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม       
  3.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลของการใช้รูปแบบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ได้แก่  
                               3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  3.2.2 ประสิทธิภาพการสอนของคร ู
                     3.2.3 ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

3.2.4 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 
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 4. เนื้อหา 
             การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาท่ีมีเนื้อหา ดังนี้ 
    4.1 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
     4.3 ประสิทธิภาพการสอนของครู 
     4.4 ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
 5. ระยะเวลา 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ตั้งแต่พฤษภาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
- หลักการ (หรือวินัย) 5 
ประการ ของ  Peter  
Senge   
-โรงเรียนเข้มแข็งด้วยการ
จัดการเรียนรู้( Healthy 
School by Knowledge 
Management) 
-การสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพ  
(Developing a  Professional  
Community  in  Schools) 

- POSDCoRB  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)          

 สรุปเป็นกรอบความคิดในการวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1                                  
 
     ตัวแปรต้น                               ตัวแปรตาม 
แนวคิด/ทฤษฎี               (Independent Variables)           (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 
 

 
 

รู ป แ บ บ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียน 
บ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ ก ารศึ กษา ประถม 
ศึกษาสมุทรสงคราม 

BCC  Model 

  
ผลของการใช้รูปแบบ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน  
2) ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
3) ประสิทธิภาพการ
บริหารงานยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 2. น ารูปแบบไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 3. น ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ไปใช้ในการบริหารงานด้านอ่ืนๆ เช่นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบ หมายถึง ภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สิ่งที่เป็นตัวแทน
ของโครงสร้างทางความคิด หรือองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญของ
เรื่องที่ศึกษา เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้
ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ    
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ส าหรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ BCC Model 
  B - Building  collaborative  process  คือกระบวนการส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้
ปฏิบัติภารกิจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อ
การที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายทั้งส่วนบุคคลและโรงเรียนโดยรวมได้อย่างราบรื่น 

C -  Caring  communities คือ การสร้างบรรยากาศแห่งการเอื้ออาทรโดยความเอ้ืออาทร 
(Caring)  ประกอบขึ้นด้วย  ความรู้สึกที่เต็มใจ (Willingness)  ความห่วงใย (Concern) และ
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ที่มีต่อกัน ที่มีต่อกันทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

C – Controlling and Cooperating คือการ ก ากับนิเทศติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งพิจารณาจากคะแนนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561   

3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 
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4. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการสอน

ของครูหรือ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
  5. ประสิทธิภาพการบริหารงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
       ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารซึ่ง
ครอบคลุมถึงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 

1.1 ความหมายของรูปแบบ 
1.2 ประเภทของรูปแบบ 
1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
1.4 ลักษณะของรูปแบบที่ดี 

  1.5 การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  1.6 การตรวจสอบรูปแบบ 
  1.7 รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2. แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  
 6. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
 1.1 ความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบ พอสรุปได้ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น. 965) ให้
ความหมายไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนว ซึ่งเป็นที่ยอมรับแสดงว่าเป็น
สิ่งนั้น ๆ เช่น รูปแบบบ้าน เป็นต้น 
 ทิศนา  แขมมณี (2550: 220) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า รูปแบบ (Model) เป็นรูปธรรมของ
ความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็น 
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แผนผัง ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น 
รูปแบบจึงเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบเสาะหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทั้งหลาย 
 บุญชม  ศรีสะอาด (Online) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบาย
ล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบ หรือกิจกรรมในระบบ 

 รัตนะ  บัวสนธ์ (2552: 124) ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้ 
   1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ  
เป็นต้น 
          2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อ      
ที่เรียกว่า “Mathematical Model”  
         3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบใน
ความหมายนี้บางทีเรียกกันว่า ภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ 
การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน 
คัมภีร์  สุดแท้  (2553)  กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง  สิ่งที่สร้าง  หรือพัฒนาขึ้น  แสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบส าคัญๆ  ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
  ปัญญา  ทองนิล  (2553)  ได้กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง  โครงสร้างที่เกิดจาก
ทฤษฎีประสบการณ์  การคาดการณ์  น าเสนอในรูปแบบของข้อความหรือแผนผัง 
      ณัฐศักดิ์  จันทร์ผล  (2553 : 125)  รูปแบบหมายถึง  โครงสร้างโปรแกรม  
แบบจ าลองหรือตัวแบบที่จ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ  
พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องน ามาศึกษาเพ่ือใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หนึ่ง  โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
       มีลี  สืบกระแสน  (2552 : 108 – 109)  รูแบบมีสองลักษณะ  คือ  รูปแบบจ าลอง
ของสิ่งที่เป็นรูปธรรม  เช่น  ระบบการปฏิบัติงาน  และรูปแบบที่เป็นแบบจ าลองของสิ่งที่เป็น
นามธรรม  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น  รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูป  
แผนภาพหรือเขียนในสมการคณิตศาสตร์  หรือสมการพยากรณ์  หรือเขียนเป็นข้อความ  จ านวน  
หรือภาพ  หรือแผนภูมิ  หรือรูปสามมิติ 

กู๊ด (Good, 1973, p. 370) กล่าวว่า ความหมายของรูปแบบอย่างของสิ่งใดสิ่ง 
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หนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง หรือท าซ้ าเป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสาม
มิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์    ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม ตาม
ความหมายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจ าลองของสิ่งที่เป็น   
   พลอเจอร์และพอล  (Procter  and  Paul  1978 : 174)  ให้ความหมายค าค านี้ไว้
ใน  Longman  Dictionary  of  Contemporary  English  โดยสรุปแล้วจะมี  3  ลักษณะใหญ่  
คือ  Model  ที่หมายถึงสิ่ งซึ่ ง เป็นแบบย่อส่วนของจริง  ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า  
แบบจ าลอง  เช่น  แบบจ าลองของเรือด าน้ า  เป็นต้น  Model  ที่หมายถึง  สิ่งของหรือคน  ที่
น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง  เช่น  ครูแบบอย่าง  นักเดินแบบ  หรือแม่แบบใน
วงการวาดภาพศิลป์  เป็นต้น  Model ที่หมายถึง  แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รุ่น 864X  เป็นต้น 
  โทส์และคาร์รอล  (Tosi  and  Carroll,  1982 : 74)  กล่าวไว้ว่า  รูปแบบเป็น
นามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่าง
ง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ  (Physicalmodel)  
ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ  เช่น  แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ  แบบจ าลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16  
เป็นต้น  และรูปแบบเชิงลักษณะ  (Qualitative  Model)  ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือ
สัญลักษณ์  เช่น  รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์  (A  Sastem/Contingency  Model)  ขอ
งบราวน์  และโมเบริกส์  (Brown  and  Moberg  1980 : 56)  และรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ของ บุญชม  ศรีสะอาด  (2548)  เป็นต้น  และรูปแบบการบริหารซึ่งก าลังศึกษาและพัฒนาในการ
วิจัยครั้งนี้  จะอยู่ในกลุ่มของรูปแบบประเภทหลัง  คือ  รูปแบบเชิ งคุณลักษณะ  ซึ่งเป็นรูปแบบใน
ความหมายโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงค านี้ในวงวิชาการ 
  บาร์โดและฮาร์ตแมน  (Bardo  and  Hartman,  1982 : 245)  ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ในทางสังคมศาสตร์ไว้ว่า  “เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ  เพ่ือใช้
ในการนิยามคุณลักษณะและ/หรือ  บรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ”  Bardo  และ  Hartman  อธิบาย
ต่อไปว่า  รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม  เพราะการท าเช่นนั้น  ท าให้รูปแบบมีความซับซ้อนและ
ยุ่งยากเกินไปในการที่จะท าความเข้าใจ  ซึ่งจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป  ส่วนการ
จัดระบบรูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม  และรูปแบบนั้นๆ ควร 
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มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว  ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง  
และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร 
  สโดเน่อร์และแวนเกิล  (Stoner  and  Wankel,  1986 : 44)  ให้ทัศนะว่า  
รูปแบบเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์  เพ่ือท าให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน
ของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น 
  ไรย์  (Raj,  1996 : 45)  ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ  (Model)  ในหนังสือ  
Encyclopedia  of  Psychology  and  Education  ไว้  2  ความหมาย  ดังนี้  1)  รูปแบบ  คือ  
รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์  ซึ่งแสดงด้วยข้อความ  จ านวน  หรือภาพ  โดยการลดทอน
เวลา  และเทศะ ท าให้ความเข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น  2)  รูปแบบ  คือ  ตัวแทน
ของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะโดยสรุปแล้ว  รูปแบบ  หมายถึง  แบบจ าลอง
อย่างง่ายหรือย่อส่วน  (Simplified  Form)  ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้
ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  หรือในบางกรณีอาจจะ
ใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
  กูด  (Good,  12005 : 177)  ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของ
รูปแบบเอาไว้  4  ความหมาย  คือ  1)  เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
หรือท าซ้ า  2)  เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ  เช่น  ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเ พ่ือให้
ผู้เรียนได้เลียนแบบ  เป็นต้น  3)  เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
หลักการหรือแนวคิด  4)  เป็นชุดของปัจจัย  ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ซึ่งรวมตัวกันเป็น
ตัวประกอบหรือเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม  อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
  ทิงค์เอ็กชิสท์  (Thinkexist, 2008 : 1)  ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ  
(Model)  ไว้ว่า  เป็นแบบจ าลองระบบการปฏิบัติงาน  หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้
ล่วงหน้า  หรือสิ่งของที่เป็นตัวแทนแสดงความของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หรือสิ่งที่เตรียมเอาไว้
ล่วงหน้า  อาร์ดิกชั่นนารี  (Ardictionaary,  2008 : 1)  ได้นิยามความหมายของรูปแบบ  (Model)  
ว่า  หมายถึง  แบบจ าลองที่เป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกันกับของจริงหรือสัญลักษณ์ของการ
เป็นตัวแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต  หรือแบบแผนของสิ่งที่เตรียมไว้ 
  การให้ความหมายของรูปแบบ  (Model)  ในหนังสือ  Encyclopedia  of  
Psychology  and  Education  ไว้  2  ความหมาย  ดังนี้ 
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  1.  รูปแบบ  คือ  รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์  ซึ่งแสดงด้วยข้อความ  
จ านวน  หรือภาพ  โดยการลดทอนเวลาและเทศะ  ท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 
  2.  รูปแบบ  คือ  ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ 
  เรย์  (Raj,  1996 : 197)  รูปแบบ  หมายถึง  รูปย่อที่เลียนแบความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้น 
  สารานุกรมสแตนฟอร์ดด้านปรัชญา  (Stanford  Encyclopedia  of  
Philosophy, 2006 : 671)  ได้ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะสอดคล้องกับการให้ความหมาย
ของ  Good  ว่า  รูปแบบเป็นระบบหรือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทฤษฎีทั่วไป  เพ่ือพรรณนา
และอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ  
  Husen  and  Postlethwaite  (1994 : 3895)  ได้ให้ความหมายว่า  รูปแบบ  คือ  
โครงสร้างที่ถูกน าเสนอเพ่ือใช้วินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สร้างมาจากเหตุการณ์  การ
หยั่งรู้  ด้วยวิธีการอุปมาอุปมัย  หรือได้มาจากทฤษฎี  รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบ หมายถึง วิธีการบริหารของสถานศึกษา หรือกรอบ
ความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  โดยสามารถใช้รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ล าดับขั้นตอนของกิจกรรมในระบบ หรือ  ความสัมพันธ์ของ                     
2  ชุดตัวแปร  ประกอบด้วย  กระบวนการปฏิบัติงาน  กับงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ที่มีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน  

1.2 ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบสามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท ได้มีผู้จ าแนกประเภทของรูปแบบ ดังนี้ 
สมิธ  และคณะ (Smith and others. 1980: 461) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่  
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 

1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน
จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า  

1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น 
การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึก 
หัดบิน เป็นต้น รูปแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก  
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  2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จ าแนกออกเป็น 

2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน
ค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น Bertalanffy (1968: 24) ผู้สร้างทฤษฎีระบบ กล่าวว่า การมีรูปแบบ
ข้อความนั้นแม้บางครั้งจะเข้าใจยาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลย เพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบประเภทอ่ืนต่อไป     

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น     

Keeves (1988: 561-565) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่     
2.2.1 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิง

กายภาพส่วนใหญ่ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบโครงสร้างอะตอม สร้างขึ้นโดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับ
ข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่ในลักษณะนั้นด้วย รูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถน าไป
ทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ และสามารถน าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่ าง
กว้างขวาง เช่น รูปแบบจ านวนนักเรียนในโรงเรียน สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ าที่
ประกอบด้วยท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก ปริมาณที่ไหลเข้าถังเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่เข้า
โรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการรับเด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนปริ มาณน้ าที่ไหล
ออกเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพ้นเกณฑ์การศึกษา การย้ายออก  
การจบการศึกษา ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือในถัง เปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่เหลืออยู่ใน
โรงเรียน เป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียน
ในโรงเรียน      

2.2.2 รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา 
เป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็น
โครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้
ข้อความในการอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างมากข้ึน แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้ คือขาดความ
ชัดเจนแน่นอน ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการน ารูปแบบนี้มาใช้กับ
การศึกษามาก เช่น รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน    

2.2.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ใช้
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้ม 
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ว่าจะน าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา  รูปแบบลักษณะนี้ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข้อความ     
2.2.4 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการน า

เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้
ท าให้สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือ ต้อง
สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง    
แต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สภาพการณ์ที่เป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความ 
สัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มี
ความสัมพันธ์ย้อนกลับ                

2) รูปแบบระบบเส้นคู่ (Non-recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจ
เป็นทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้     

Steiner (1988 อ้างถึงใน เสรี  ชัดแช้ม. 2538: 7) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่     

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น        
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง  

แต่มีขนาดย่อ        
1.2 รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไว้เพ่ือ

เป็นต้นแบบผลิตสินค้า ต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น     
2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น     

2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบ
หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎี         
การคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น      

2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบ     
ที่สร้างขึ้นมาเพ่ืออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรร      
ตามธรรมชาติ เพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น   
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ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของรูปแบบเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา 

เป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็น
โครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหาร 

1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  
มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้   
Brown and Moberg (1980: 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ 

(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวว่า
องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี 
(Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ     
5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)    

สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547: 354-355) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าของคณบดี ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของคณบดีที่ต้องพัฒนา 2) หลักการและแนวคิดก ากับรูปแบบและวัตถุประสงค์ทั่วไปของ
รูปแบบ  3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเนื้อหาการ
พัฒนาวิธีการ และกิจกรรมการพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลที่ต้องการและ 4) แนว
ทางการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขความส าเร็จ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จของรูปแบบ    

ชนกนารถ  ชื่นเชย (2550: 179-180) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและ
หลักการของการศึกษาต่อเนื่อง 2) กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3) จุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 4) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียน  
การสอนของการศึกษาต่อเนื่อง 6) วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7) สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของ
การศึกษาต่อเนื่อง 8) การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและ
เทียบโอนผลการเรียน 

อัมพร  พงษ์กังสนานันท์ (2550: 274-275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ  8  
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 4) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 5) การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 6) การ
บริหารและการจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมาย และ 8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน 
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ศักดิ์จิต  มาศจิตต์ (2550: 226-227) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบกล่าวคือ                  

1) องค์ประกอบพื้นฐาน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย หลักการ การมีส่วนร่วม และการก าหนดแนวทาง 
การน ารูปแบบไปใช้ 2) องค์ประกอบ โครงสร้าง 3) องค์ประกอบกระบวนการด าเนินงาน และ                  
4) องค์ประกอบด้านการสนับสนุน   

พิเชฐ  โพธิ์ภักดี (2553: 159-160) ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ                   
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสาระส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย                            
1) ฐานะของสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส่วนกลาง 2) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ 3) การกระจายอ านาจภารกิจ   
การจัดการศึกษา 4 ด้าน 4) หน่วยงานก ากับติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของ
โรงเรียน 5) มาตรฐานและการประกันคุณภาพผู้เรียน ส่วนที่ 3 การน าสู่การปฏิบัติและเงื่อนไข
ความส าเร็จ 1) การน าไปสู่การปฏิบัติ 2) เงื่อนไขความส าเร็จในส่วนการบริหารขององค์การ   

ไมตรี บุญทศ (2554: 149-153) สรุปองค์ประกอบของรูปแบบที่คล้ายกันไว้ว่า ควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ 3) 
ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ โดยมี
ค าอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ การจัดท าคู่มือการใช้
รูปแบบโดยน าสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอ้ือประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และน า
รูปแบบไปใช้  

มีศิลป์ ชินภักดี (2555: 22) ได้ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ ส่วนสถาบันหรือองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี 2) โครงสร้าง 3) บทบาท 4) 
เป้าหมายหรือความคาดหวังส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) บุคลิกภาพ 3) กระบวนการ
บริหาร 4) การตัดสินใจสั่งการ 5) ความต้องการและส่วนสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) ชุมชน  
2) แหล่งเรียนรู้ 3) เศรษฐกิจ 4) การมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารสถานศึกษา 

สมชัย  จรรยาไพบูลย์ (2555: 16) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบที่คล้ายกันไว้ว่า  
ควรมีองค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ    
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ 
โดยมีค าอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ การจัดท าคู่มือการใช้
รูปแบบโดยน าสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอ้ือประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และน า
รูปแบบไปใช้ 
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บราวน์และโมเบิร์ก (Brown and Moberg, 1980, pp. 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบ

ขึ้น และได้น าเสนอองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 
3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ  
(Decision Making)          

ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเท่าที่พบจากการศึกษาเอกสาร 
ที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัดองค์การบริหาร หรือโครงสร้างระบบบริหารและ
แนวทางในการด าเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่ส าคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ 
เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงาน
ทั่วไป เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ว่าด้วยการก าหนดองค์ประกอบในการก าหนด
รูปแบบต่อไป โดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
จ านวนเท่าใดมีโครงสร้าง และความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เราก าลังศึกษา หรือ
จะออกแบบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบโดยน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  
ดังแสดงในตารางที ่1  

 

 ตารางท่ี 1 ตารางประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ  
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1. หลักการ         - - 
2. วัตถุประสงค์           

3. ระบบงานและกลไก         - - 
4. วิธีด าเนินงาน      - - -  - 
5. แนวการประเมิน   - - - - - -   
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6. ค าอธิบายประกอบ   - - -    - - 
7. เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้           
  

        สรุปได้ว่า การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จ านวนเท่าใด  มี
โครงสร้าง และความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ก าลัง
ศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ 
เป็นหลักการวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดที่สอดคล้องกันขององค์ประกอบของรูปแบบที่ นัก
การศึกษา ได้แบ่งองค์ประกอบไว้โดยเลือกองค์ประกอบที่ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกัน ได้องค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยส าหรับการสร้างรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้  มี 4 องค์ประกอบที่
สอดคล้องกัน ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไก และ 4) เงื่อนไขการน า
รูปแบบไปใช้   

1.4 ลักษณะของรูปแบบที่ดี 
 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 6) กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้    
1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ 
2. รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก 
3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน   
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการสร้าง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่ก าลัง
ศึกษา    

5. รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไรข้ึนอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีข้อก าหนด (Requirement) 

4 ประการ คือ  
1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 

มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship)   
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้  

โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้   
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3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก

รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณไ์ด ้ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย   
4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใน

ลักษณะใหม ่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
         สรุปได้ว่ารูปแบบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้  

1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กันแบบรวม ๆ  

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการท านายผลที่จะเกิดขึ้น สามารถตรวจสอบได้ข้อมูล         
เชิงประจักษ ์

3. รูปแบบควรชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน   
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน์ใหม่ เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ และเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา 
 
1.5 การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

1.5.1  การสร้างรูปแบบ  คือ  การก าหนดมโนทัศน์เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็น 
ระบบ  เพ่ือชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร  เสนออย่างไร  เพ่ือให้ได้อะไร  และสิ่งที่ได้นั้น
อธิบายปรากฏการณ์อะไร  และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ (Steiner, 1969 ; Keeve, 1988 : 172)  
ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนไว้ในภาพที่  2 
  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 
 
 
 
    ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ Relating Proposition 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ 
 

มโนทัศน์ 
Concepts 

ตัวแปร 
Variables 

ข้อเสนอ 
Proposition 

ผลการท านาย 
Solution 

รูปแบบ 
Models 
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กล่าวโดยสรุป  รูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น  ต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ  คือ  
มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  สามารถท านายผลได้  สามารถขยายความผลท านายได้กว้างขวางขึ้น  
และสามารถน าไปสู่แนวความคิดใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้น  ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ  น าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์  เพ่ือก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ  ก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน  
เพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย  มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบ
ก่อนน ารูปแบบไปใช้งานจริง  และมีการประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 
        มิยากาวะ  (2550 : 3)  เสนอการสร้างโมเดลว่า  เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็ได้  แต่เราศึกษา
โดยวิธีการสร้างโมเดล  เพ่ือหาข้อสรุปที่สามารถน าไปอธิบาย  ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่
ศึกษา  ดังแผนภาพที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 
       
 โมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ  2  ประการ  คือ  ประการที่
หนึ่ง  มีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์  ของเรื่องที่ศึกษา  และอีก
ประการหนึ่ง  สามารถน าไปใช้หาข้อสรุปเพ่ืออธิบาย  ท านาย  หรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้อง  คุณสมบัติของโมเดลทั้ง  2  ประการนี้  มีลักษณะขัดแย้งกันเอง  กล่าวคือ  ถ้าเราสร้าง
โมเดลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์มาเท่าใด  โมเดลจะสลับซับซ้อนมากขึ้น  
ท าให้การน าโมเดลไปใช้มีความยุ่งยาก  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าเราเน้นความสะดวกในการน าเอาโมเดล
ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์  ก็ต้องเขียงโมเดลให้ง่ายเข้าไว้  โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความ 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 

สภาพความเป็นจริง 
ของปรากฎการณ์ที่ปรึกษา 

โมเดล 
ข้อสรุป 
- อธิบาย 
- ท านาย 
- ควบคุม 
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เป็นจริงของปรากฏการณ์  ซึ่งท าให้การน าโมเดลไปใช้อธิบาย  ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้
จ ากัด  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ  การสร้างโมเดลก็เพ่ือทดสอบ  หรือตรวจสอบโมเดลนั้นด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
   ดังนั้น  โมเดลที่สร้างขึ้น  จึงมีความชัดเจน  และเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ  โดยปกติแล้ว  
การวิจัยทางสังคมศาสตร์  และพฤติกรรมศาสตร์  มักจะทดสอบโมเดลด้วยวิธีการทางสถิติ  การสร้าง
โมเดล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการทดสอบโมเดล  เป็นกิจกรรมที่ต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน  
เนื่องจากโครงสร้างของโมเดลจะเป็นตัวก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะ
น าไปใช้ทดสอบโมเดล  ผลของการทดสอบโมเดลย่อมน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธโมเดลนั้น 
  คีพ  (Keeves, 1988 : 67)  ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพ่ือก ากับการสร้าง
รูปแบบไว้  4  ประการ  คือ 
  1)  รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา  อย่างไรก็ตาม  การเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไป
นั้น  ก็มีประโยชน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 
  2)  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น  จากการใช้รูปแบบได้  
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
  3)  รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องที่ศึกษา  ดังนั้น  
นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้  ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
  4)  นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง
มโนทัศน์ใหม่  และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่  ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ใน
เรื่องท่ีเราก าลังศึกษาด้วย 

บรรจง  เจริญสุข (2552: 92-93) แบ่งข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ออกเป็น 3 ระยะ คือ         

ระยะที่ 1 ศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและหลักธรรมาภิบาล  สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน         

  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 24 คน ด้วยเทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ         

  ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม 
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           รมย์  พะโยม (2552: 17) สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ดังนี้   

  1. การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา จาก
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา   

  2. การสร้างรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
สังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยสนทนากลุ่ม   

  3. การประเมินรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 15 คน พิจารณาความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์           

  สมยงค์  แก้วสุพรรณ (2552: 138-145) ได้น าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ  

  1. วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล    
  2. สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยใช้การสนทนากลุ่มและจัดเวทีวิพากษ์   
  3. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
  4. ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2553: 9-10) กล่าวว่า การสร้างและพัฒนารูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 

ขั้นตอน ดังนี้   
  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนา

รูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายกรณี หน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบ หรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็น
รากฐานส าคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้    

  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย   
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  1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้     

  1.2.1 การศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน
โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์               
การสอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น      

  1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จ  หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ      

  1.2.3 การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น   

  1.3 การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 และ1.2        
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อน ามาจัดท ารูปแบบ 

  ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบ
ในขั้นตอนแรกแล้ว จ าเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นถึงแม้จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัย
ที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง  จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือ
ความส าคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดย
การตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะท า
ให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเป็นภาพ
ได้ดังนี ้
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ภาพประกอบ 1 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 1 ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์เอกสารและ
การศึกษาจากสภาพจริง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขั้นการพัฒนา 
รูปแบบ 

  ขั้นตอน                                     กิจกรรม                                           ผลที่ได้ 

การศกึษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาและรูปแบบของ
เรื่องที่ศกึษา 

การศึกษาจากสภาพจริง  ได้แก่    
   1) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือ  
   2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม เป็นต้น      
   3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่
ด าเนินการได้ดีในเรื่องที่ศึกษา  
 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง และจากการศกึษาจาก

สภาพจริง 
 

(ร่าง)  
กรอบความคิดการวิจัย 

กรอบความคิดการวิจัย 
 

(ร่าง) รูปแบบ  
(หรือเรียกว่ารูปแบบตาม

สมมติฐาน) 

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

ทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ ซ่ึงสามารถ
กระท าได้ ดังนี้   
     1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจ กระท าได้โดย
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม           การสอบถาม เป็นต้น   
     2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม เป็นต้น   
     3) การน ารูปแบบไปทดลองใชจ้ริง 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ 

ได้ข้อเสนอแนะ
ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

2. ขั้นตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ 

รูปแบบที่เหมาะสม 

ที่มา: วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  การวิจัยพัฒนารูปแบบ,  2553: 12   
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ภาพประกอบ 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 2 ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
 

 

 

 

 

 

 

 
รอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย พร้อมค าถามปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละ

ตอน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความ คิดเห็นอย่างอิสระ 
รอบที่ 2 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่า 

Md และ IQR 
รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซ่ึงในรอบนี้จะแสดงค่า Md  และ IQR  เป็นรายข้อทั้งของกลุ่มและ

ค าตอบของแต่ละคน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ค าตอบ 
น าเสนอรูปแบบ/ ตัวบ่งชี้  โดยน าค าตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่า Md  และ IQR  เป็นรายข้อโดย

คัดเลือกข้อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md > 3.50,  IQR < 1.50) 

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

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

 

 

 

ที่มา: วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  การวิจัยพัฒนารูปแบบ,  2553: 13   

1. ขั้นการพัฒนา 
รูปแบบ 

ขั้นตอน                                         กิจกรรม                                         ผลที่ได้ 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้งกับเนื้อหา 
และรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

การศึกษาจากสภาพจริง  ได้แก ่   
1) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญโดยการสัมภาษณ์          
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น     
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ด าเนินการได้ดี
ในเรื่องที่ศึกษา  
 

พัฒนารูปแบบ (ตามประเด็นที่ศึกษา) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (3 รอบ) 
 

(ร่าง) 
กรอบความคิดการวิจยั 

กรอบความคิดการวิจยั 
 

(ร่าง) รูปแบบ (หรือเรียกว่า
รูปแบบตามสมมติฐาน) 

วิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการน า
รูปแบบ/ ตัวบ่งชี้ไปใช)้ โดยน าแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (ที่สร้างจากข้อความ
ที่ผ่านการคัดเลือกในการท าเดลฟายรอบที่ 3) ไปให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ    แล้ว น าเสนอรูปแบบ/ ตัวบ่งชี้ที่มี
ความเหมาะสม (เลือกข้อที่ Md > 3.50, IQR < 1.50 หรือ ค่าเฉลี่ย > 3.50) 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ 

2. ขั้นตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ 

รูปแบบที่เหมาะสม 
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นิวัตร  นาคะเวช (2554: 144) ได้เสนอขั้นตอนการด าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนในฝัน ไว้ดังนี้  
1. การศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วยศึกษา และ

วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน กรณี
ตัวอย่าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาหรือสถานศึกษา  

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษา สถานศึกษา และการนิเทศโรงเรียนในฝัน  

3. การตรวจสอบคุณลักษณะรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝั น โดยสอบถาม 
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู           
         ไมตร ีบุญทศ (2554: 66) ได้น าเสนอข้ันตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การเตรียมก่อนการวิจัย โดยการเลือกพ้ืนที่การวิจัย การเตรียมทีมวิจัย เครื่องมือวิจัย  
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโรงเรียนพ้ืนที่ในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สภาพปัจจุบัน ปัญหาโรงเรียนพ้ืนที่การวิจัย ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ          
3. ร่างรูปแบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียน  
4. ตรวจสอบและแก้ไขร่างรูปแบบการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ

คุณภาพโรงเรียน  
5. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียน  
6. ประเมินและปรับปรุงการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ

โรงเรียน            
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557: 198-209) ได้สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิค 

เดลฟาย (Delphi Technique) ดังนี้  
1. ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ท าการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  ความสามารถ และ 

ความช านาญในเรื่องที่ศึกษา ขนาดของกลุ่มที่เพียงพออยู่ระหว่าง 10-15 คน หากผู้เชี่ยวชาญมีขนาด
ตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมากจนคงที่  ซึ่งผู้วิจัยที่ใช้เทคนิค
เดลฟายมักนิยมก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 17 คน  

2. ก าหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือส าคัญ ซึ่งจะใช้แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราประมาณค่า  
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3. ท าเดลฟายรอบที่หนึ่ง โดยส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

กว้าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค าถามปลายเปิด การเก็บข้อมูลรอบนี้ต้องชี้แจงจุดมุ่งหมายของ      
การเก็บข้อมูล  

4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในรอบที่หนึ่ง ทั้งนี้ต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหา สรุป
ประเด็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เพ่ือน าไปให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่าง ๆ ที่ปรากฎในข้อความทุกประเด็น จัดท าแบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายปิดในรูปมาตรา
ประมาณค่าส าหรับเก็บข้อมูลในรอบที่สอง  

5. ท าเดลฟายรอบที่สอง ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติที่
เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา
ตอบใหม ่  

6. ท าเดลฟายรอบที่สามหรือสี่ ขึ้นอยู่กับการได้ข้อสรุปที่มีฉันทามติ โดยปกติการรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องใช้สองรอบ แต่ไม่ควรเกิน 4 รอบ  

7. สรุปและอภิปรายผล โดยการเสนอแนวโน้มที่มีฉันทามติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การก าหนด
ระดับความสอดคล้องทางความคิด หรือการหาฉันทามติในเทคนิคเดลฟายสามารถก าหนดได้ด้วย
ค่าสถิติ 2 ประเภท โดยประเภทแรก คือ ก าหนดด้วยค่าร้อยละ เพ่ือแสดงให้เห็นอัตราส่วนผู้ที่มี   
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าอยู่ในระดับใด และมีการแสดงแจกแจงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลว่ามีลักษณะ
ของค าตอบกระจายในลักษณะใด ประเภทที่สอง คือ การใช้สถิติที่วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เพ่ือบ่งบอก 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มในลักษณะสรุปรวม และแสดงค่าสถิติการกระจาย เพ่ือให้ทราบระดับ 
ความแตกต่างทางความคิดเห็นของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุฉันทามติจึง 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของค่าสถิติที่ใช้ การตรวจสอบระดับฉันทามติมีเกณฑ์พิจารณา 2 ส่วน คือ          
การก าหนดระดับความเห็นพ้องกันของเสียงส่วนใหญ่ และการก าหนดเกณฑ์การยุติกระบวนการ    
เดลฟาย เมื่อสมาชิกไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากรอบที่แล้ว  

สรุปเทคนิคเดลฟายเป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ศึกษาปัญหาที่อาศัยการตัดสินของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมาประชุมร่วมกัน ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้วยการออก
แบบสอบถามจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อได้รับค าตอบคืนท าการประมวลผลส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับทราบสถานการณ์ด้านความคิดเห็น โดยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เมื่อได้รับ
ค าตอบผู้วิจัยจะท าการประเมินอีกครั้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันในความคิดเห็นเดิม หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากถือได้ว่าได้รับความเห็นที่ใช้ได้           

ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการสร้างรูปแบบโดยใช้ตารางประกอบการวิเคราะห์เพ่ือเป็นกรอบ      
ในการก าหนดขั้นตอนการสร้างรูปแบบส าหรับการวิจัย ดังตารางที ่2  
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ตารางที ่2 ตารางประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องของขั้นตอนการสร้างรูปแบบ  
 

 
 
 

ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ   
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1. การสร้างรูปแบบ          
- ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและ
ข้อมูลพ้ืนฐาน (รวมถึงองค์ประกอบ 
และสภาพจริ ง  โดยอาจจัดสัมมนา 
(ผู้เชี่ยวชาญ) ระบุปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น 

       

  - สร้างรูปแบบเบื้องต้น          
2. การตรวจสอบ/ ทดลองใช้ (ความ
เหมาะสมความตรงของรูปแบบ และ
การยอมรับ)  

       

  - วิเคราะห์ความเห็นจากการ
ตรวจสอบ (ซึ่งอาจสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ) 
แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ รู ป แ บ บ กั บ
องค์ประกอบ และภารกิจจริ งหรือ
ทดสอบ 

       

3. ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์        
  
          จากตารางที ่2 สรุปแนวคิดท่ีสอดคล้องและก าหนดขั้นตอนการสร้างรูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี้ 1) การสร้างรูปแบบ 2) การตรวจสอบ/ ทดลองใช้ (ความเหมาะสม ความตรงของรูปแบบ และ
การยอมรับ) และ 3) ทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  
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      ส าหรับการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  
ครั้งนี้ผู้วิจัยมีการด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน คือ  

1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่ 

2) สร้างรูปแบบที่สัมพันธ์กันจากกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ 
ผลจากการใช้รูปแบบ ซึ่งสร้างจากการสังเคราะห์แนวคิด การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร
โรงเรียน และการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ   

3) การตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบที่สร้างนั้นซึ่งสรุปขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบได้ว่า 
เริ่มจากการตรวจสอบรูปแบบรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Applied Delphi Technique) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิธีการ CVI (Content Validity Index) จากผู้เชี่ยวชาญ  

4) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการสนทนา 
กลุ่ม  

ได้มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้  
วิลเลอร์ (Willer. 1986: 83) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 

ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
รูปแบบ  

บุญชม  ศรีสะอาด (Online) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ โดยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ   

บุญส่ง  หาญพานิช (2546: 112 - 118) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติความรู้ องค์ความรู้ และการบริหารจัด
การศึกษาของไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้  
โครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความรู้ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์อธิการบดี และการสอบถามผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึ้นไป 2) การจัดท าร่างรูปแบบ   
การบริหารการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยน าผลสรุปจากการวิเคราะห์สาระจาก   
การสัมภาษณ์อธิการบดีและจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม น ามาสรุปเป็นข้อค้นพบเพ่ือใช้เป็นฐานใน 
การสร้างร่างรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และ 3) การตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ (2547: 73-84) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบกระจายอ านาจสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542” โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดย
ศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาแบบกระจายอ านาจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
การปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานศึกษาและส ารวจความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 5) การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547: 171) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของคณบดี” โดยด าเนินการวิจัยเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 3) การศึกษาและ
ประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
คณบดี 5) การตรวจสอบและการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของ
คณบดี 

กฤษณผล  จันทร์พรหม (2548: 88) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย
เสมือนจริงที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยศึกษาหลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา บทความวิจัย ฐานข้อมูลอินเทอร์ เน็ตออนไลน์ทั้งในและ
ต่างประเทศ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริง      
2) การสังเคราะห์รูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยน าข้อมูล
จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 3) การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัย
เสมือนจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟายเพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 10 
คน จ านวน 3 รอบ และ 4) การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในข้ันตอนที่ 3 มาจัดท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือน าไป 
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ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ หลังจากนั้น 
จึงก าหนดรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

ชนกนารถ  ชื่นเชย (2550: 72 - 79) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์รูปแบบการศึกษาต่อเนื่องส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบ
ของรูปแบบในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสม
และเป็นไปได้ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 19 คน โดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดท าเป็น 
แบบสอบถาม เพ่ือน าไปใช้ส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบ    
การจัดการศึกษาต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น  

พรจันทร์  พรศักดิ์กุล (2550: 163 - 175) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยด าเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณโดยการวิเคราะห์เอกสารและฐานข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 2) การศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีด าเนินการในปัจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียน
และสอบถามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3) การจัดท าร่างรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบโดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณการใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน  

อัมพร  พงษ์กังสนานันท์ (2550: 108-122) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดยด าเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified 
Delphi Techniques) และ 2) การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพ่ือศึกษา 
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ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ 

จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได้ว่า
การพัฒนา รูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณี หน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบ หรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น  หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็น
รากฐานส าคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้    

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย   

1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้     
1.2.1 การศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงานโดยศึกษา

ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การ
สอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น      

1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ  
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ      

1.2.3 การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น   

1.3 การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 และ1.2        
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อน ามาจัดท ารูปแบบ 

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยัง 
อาจจะศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได้    

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบใน
ขั้นตอนแรกแล้ว จ าเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นถึงแม้จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัย 
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ที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือ
ความส าคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดย
การตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะท า
ให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น    

การทดสอบรูปแบบอาจกระท าได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้    
2.1 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินที่พัฒนา

โดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การด าเนินงาน
ของ Stufflebeam และคณะ ได้น าเสนอหลักการประเมินเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการ
ตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน (สุวิมล  ว่องวานิช. 2549: 54 - 56) ดังนี้  

2.1.1 มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง      

2.1.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมินการ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ    

2.1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา    

2.1.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการ
ประเมินความนาเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง    

2.2 การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบาง
เรื่องไม่สามารถกระท าได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ หรือการ
ด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่า
การได้ตัวเลขแล้วสรุป ซึ่งไอส์เนอร์ (Eisner. 1976: 192-193) ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมิน
รูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้    

2.2.1 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    
กับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตาม
วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน   
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2.2.2 รูปแบบการประเมินที่เป็นความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่อง

ที่จะประเมิน โดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อน  
ลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนีเ้พราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้น
จริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่
ต้องการความลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะ   

2.2.3 รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้
ความเชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง   

2.2.4 รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ    
ตามอัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณา 
การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการ
น าเสนอ    

2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เก่ียวข้อง มักจะใช้กับ
การพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ   

2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลอง
ใช้รูปแบบนี้ ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตาม
กิจกรรมอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป   
กระบวนการพัฒนารูปแบบตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 1 ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์เอกสารและการศึกษาจากสภาพจริง 

1.ขั้นการพฒันา 
   รูปแบบ 

ขั้นตอน                                                 กิจกรรม                                                            ผลท่ีได ้

การศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาและรูปแบบของเร่ืองท่ีศึกษา  

การศึกษาจากสภาพจริง  ไดแ้ก่    
1) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงานหรือ  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดย

การสมัภาษณ์การสนทนากลุ่ม เป็นตน้  หรือ    
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของ

หน่วยงานท่ีด าเนินการไดดี้ในเร่ืองท่ีศึกษา  
 

การพฒันารูปแบบโดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  และจากการศึกษาจากสภาพจริง   
 

(ร่าง) กรอบความคิด 
การวจิยั  

กรอบความคิด 
การวจิยั  
 

(ร่าง) รูปแบบ (หรือ
เรียกวา่รูปแบบตาม
สมมติฐาน) 

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

ทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบ ซ่ึงสามารถกระท าได ้ดงัน้ี   
     1) การศึกษาความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงอาจ กระท าไดโ้ดยการสมัภาษณ์  การสนทนา
กลุ่มการสอบถาม  เป็นตน้   
     2) การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึง
อาจจะใชว้ธีิการสมัภาษณ์การสนทนากลุ่ม เป็น
ตน้   
     3)  การน ารูปแบบไปทดลองใชจ้ริง 

 ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ 

ไดข้อ้เสนอแนะ
ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแกไ้ข 

2.ขั้นตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง
ของรูปแบบ 

รูปแบบท่ีเหมาะสม 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 2 ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

1.ขั้นการพัฒนา 
   รูปแบบ 

ขั้นตอน                            กิจกรรม                                                       ผลที่ได้ 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและรูปแบบของ
เรื่องที่ศึกษา  

การศึกษาจากสภาพจริง  ได้แก่    

1) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ  

2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์       
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น  หรือ    

3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ด าเนินการ
ได้ดีในเรื่องที่ศึกษา  

 

พัฒนารูปแบบ (ตามประเด็นที่ศึกษา) 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (3 รอบ) 

 

(ร่าง) กรอบความคิด 
การวิจัย  

กรอบความคิด 
การวจิยั  
 

(ร่าง) รูปแบบ (หรือ
เรียกว่ารูปแบบตาม
สมมติฐาน) 

.......................................................................................................................................... 
วิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
การน ารูปแบบ/ ตัวบ่งชี้ไปใช้) โดยน าแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (ที่
สร้างจากข้อความที่ผ่านการคัดเลือกในการท าเดลฟายรอบที่ 3) ไปให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ  แล้ว 
น าเสนอรูปแบบ/ ตวับ่งชี้ที่มีความเหมาะสม (เลือกข้อที ่Md > 3.50, IQR < 1.50   หรือ 
ค่าเฉลี่ย > 3.50) 

 ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ 

2.ขั้นตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง
ของรูปแบบ 

รูปแบบที่เหมาะสม 

รอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย พร้อมค าถามปลายเปิดในตอนท้าย
ของแต่ละตอน เพื่อให้ผู้เชีย่วชาญแสดงความ คิดเห็นอยา่งอิสระ 

รอบที่ 2 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ  จากนั้นน ามา
วิเคราะห์หาค่า Md และ IQR 

รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซ่ึงในรอบนี้จะแสดงค่า Md  และ IQR  เป็นรายข้อทั้งของ
กลุ่มและค าตอบของแต่ละคน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ค าตอบ 

น าเสนอรูปแบบ/ ตัวบ่งชี้  โดยน าค าตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่า Md  และ IQR  เป็นรายข้อโดย
คัดเลือกข้อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md > 3.50,  IQR < 1.50) 
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2.แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 329) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นพฤติกรรม    
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้จากที่ไม่เคยกระท าได้ หรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะ
มีการเรียนการสอนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่วัดได้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 16) ให้ความหมายว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ว่าเป็นการประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนจะต้องมีเครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพทั้ง
วิธีการประเมินกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน และแบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการประเมินที่
ผู้สอนต้องให้ความส าคัญและก าหนดสาระส าคัญของการประเมินไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมไว้ก่อนการจัดการเรียนการสอน 

สุวิมล  ติรการนันท์ (2550: 81) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับ
ความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

เยาวดี  วิบูลศรี (2551: 16) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและประสบการณ์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถชนิดใด  

กู๊ด (Good. 1973: 1) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว โดยได้จากการทดสอบของครูผู้สอน 

กนกวรรณ  โพธิ์ทอง (2540: 42) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ความส าเร็จและความสามารถของบุคคลที่พัฒนาขึ้น อันเกิดจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม ซ่ึง
ประกอบด้วยความสามารถทางสมอง ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ 

กรมวิชาการ (2544: 13) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือ
ความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่ต้องอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใด
โดยเฉพาะ 

ชวาล  แพรัตกุล (2552: 13) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความส าเร็จใน
ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมอง นั่นคือสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ควรจะ
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญอย่างน้อย 3 สิ่ง คือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของสมองด้านต่าง ๆ 

สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความส าเร็จในด้านความรู้ ทักษะและ
สมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.2 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 มีผู้กล่าวถึงแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้คือ 
 Peter  Senge(รศ. สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ ออนไลน์ ,2560) กล่าวว่า การประยุกต์ใช้แนวคิด
เรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning  organization)  การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือ  การท าให้คนในองค์การรู้จักเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีมงานที่ดีจนสามารถ
ยกระดับผลส าเร็จขององค์การให้สูงยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมงานชั้นยอด
จนสามารถร่วมสร้างและร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วม  (Shared  vision)  ได้นั้น  สมาชิกแต่ละคน
ของทีมงานจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ  ที่ใช้ปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับผลงานให้สูงขึ้น  
และจากการมีโอกาสท างานร่วมกันเช่นนี้ท าให้สมาชิกของทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
พร้อมไปกับการเรียนรู้วิธีท างานของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  โดย  Senge หลักการ (หรือวินัย) 5 
เพ่ือสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  (Learning  school)  ตามกรอบแนวคิดของ  Senge  ดังนี้ 
 หลักการที่  1  :  ต้องพัฒนาความรอบรู้แห่งตน  (Personal  mastery)  ของสมาชิก 
 ความรอบรู้แห่งตน  หมายความว่า  ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
จะต้องเข้าใจว่า  ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างผลงานหรือความส าเร็จของโรงเรียนโดยรวม  
ครูแต่ละคนจะต้องตระหนักว่า  ตนต้องปฏิบัติงานในฐานะเป็นสมาชิกของทีมงานที่จะต้องร่วมกัน
น าพาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ตลอดจนความส าเร็จของผู้ ปกครองและของชุมชนให้
สูงขึ้น  ความรอบรู้แห่งตน  จึงหมายความว่า  ครูทุกคนจะต้องมีพันธะผูกพันต่อการประกอบวิชาชีพ
ครูของตนเยี่ยงมืออาชีพ  และต้องเป็นสมาชิกที่ดี  เพ่ือช่วยเหลือให้ทีมงานของตนมีผลงานระดับสูง
ยิ่งขึ้นเท่าที่จะท าได้  ครูแต่ละคนจะต้องมีความผูกพันต่อเ พ่ือนร่วมงานด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดี
ของที่ท างาน  และร่วมมือร่วมใจกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีที่สุด  การ
สร้างความรอบรู้แห่งตนของครูก็คือ  การร่วมการเรียนรู้ไปกับนักเรียน  ครูจึงมีบทบาทต้องเป็นผู้
เรียนรู้  (Teachers  as  learners)  ในขณะทีป่ฏิบัติงานสอนอีกด้วย 
 หลักการที่  2  :  ต้องมีแบบแผนความคิดอ่าน  (Mental  model) 
 แบบแผนความคิดอ่าน  หมายถึง  ความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ภายในบุคคล  (unconscious  
assumptions)  ที่มีต่อสิ่งต่างๆ  จึงเป็นปทัสถานที่มีลักษณะไม่เป็นค าพูด  (unspoken  norms)  
แต่มอิีทธิพลในการก าหนดว่าโรงเรียนของตนจะด าเนินการต่อภารกิจต่างๆ  อย่างไร  เช่น  แบบแผน
ความคิดอ่านของคนที่เป็นนักการศึกษา  จะต้องตอบตนเองให้ได้ว่า  ในฐานะที่เป็นมืออาชีพตนจะมี
หลักคิดและวิธีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้  การสอน  การบริหารพฤติกรรมบุคคลในโรงเรียน  
ตลอดจนการใช้ภาวะผู้น าได้อย่างไร  เป็นต้น  เนื่องจากแบบแผนความคิดอ่านเหล่านี้มักไม่ได้ถูกหยิบ
ยกข้ึนมาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงไร  มีอะไรบ้างที่โรงเรียนได้ท า  หรือมีอะไรบ้างที่ควรท าแต่ 
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ยังไม่ได้ท า  ดังนั้นถ้าเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้แล้ว  ประเด็นต่างๆ ที่เป็นแบบแผนความคิดอ่าน
ดังกล่าวเหล่านี้   จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบร่วมกัน ของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholders)  เช่น  สิ่งที่โรงเรียนเชื่อและใช้เป็นแนวทางจัดการศึกษาอยู่นั้น สอดคล้องกับสิ่งที่
เป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งทุกฝ่ายร่วมก าหนดขึ้นหรือไม่  หรือนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพหรือไม่  และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนเพียงไร   
ตลอดจนกฎเกณฑ์  ระเบียบปฏิบัติ  และวิธีการต่างๆ  ที่โรงเรียนใช้ด าเนินการอยู่นั้น  มีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเชื่อ  วิถีชีวิต  และวิสัยทัศน์ที่สังคมคาดหวังต่อโรงเรียนหรือไม่เพียงไร  
เป็นต้น 
 หลักการที่  3  :  ต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  (Shared  vision)  ของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ร่วม  หมายถึง  ภาพในอนาคตของโรงเรียนที่ทุกคนร่วมกันวาดฝัน  และ
ปรารถนาที่จะให้เกิดข้ึนจริงกับโรงเรียนของตน  วิสัยทัศน์ร่วมจึงทรงพลังที่ช่วยยึดเหนี่ยวทุกคนให้เกิด
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวขึ้น  และมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายที่จะต้องก้าวไปให้ถึง  ดังนั้นวิสัยทัศน์
ร่วมจึงเป็นพลังขับเคลื่อน ให้ภารกิจทุกอย่างของโรงเรียนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  วิสัยทัศน์ร่วมมิได้
เกิดขึ้นหรือเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ  วิสัยทัศน์ร่วมที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งเป้าหมายและ
แนวทางท่ีสามารถบรรลุได้จริง  และไม่ควรเป็นเพียงแต่ข้อความสั้นๆ  ที่กระชับชัดเจนดึงดูดใจเท่านั้น  
แต่ควรมีพลังในการก ากับพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติงานสอนได้ตรงกับความคาดหวัง  อย่างมี
ความหวังและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งของส่วนตนและของทีมงานโดยเต็มความสามารถ  
โดยยึดหลักการท าเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน 
 หลักการที่  4  :  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบทีม  (Team  learning) 
 การเรียนรู้แบบทีมเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับโรงเรียนแห่งการได้โดยการใช้วิธีเสวนา  
(Dialogue)  และวิธีอภิปรายถกปัญหา  (Discussion)  โดยทีมงานอาจประกอบด้วย ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และผู้ปกครอง  มาร่วมกันถกปัญหาในประเด็นต่างๆที่โรงเรียนด าเนินการอยู่ เช่น วิธีการจัด
ชั้นเรียน  (Classroom  structure)  การจัดตารางสอน  เทคนิควิธีสอน  วิธีวัดผลประเมินผล  วิธีจูง
ใจให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ตลอดจนการบริหารจัดการโรงเรียนในด้านต่างๆ   
 หลักการที่  5  :  พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  (System  thinking) 
 การคิดอย่างเป็นระบบ  หมายถึง  ความสามารถของสมาชิกในองค์การแห่งการเรียนรู้  ที่
สามารถมองเห็นองค์การในลักษณะของภาพรวมซึ่งประกอบขึ้นจากองค์ประกอบย่อยต่างๆ  (See  
the  forest  for  the  trees)  กล่าวคือ  ในโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ครูจะมีแนวโน้มที่เห็นว่า  การ
ปฏิบัติงานของแต่ละคนก็ดีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นก็ดี  ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อการด าเนิน
ภารกิจโดยรวมทั้งหมดของโรงเรียน  การคิดอย่างเป็นระบบของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ก็คือ  สมาชิก 
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จะมีทักษะในการพิจารณาเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อยที่มีต่อองค์รวมของโรงเรียน  และให้การ
ยอมรับว่าถ้าการด าเนินงาน  ณ จุดใดจุดหนึ่งเกิดปัญหาขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
จุดอื่นด้วย  ตัวอย่างเช่น  ถ้าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนหนึ่งเกิดปัญหา  ย่อมส่งผล
กระทบต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามมา  หรือถ้าการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเกิดปัญหา ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ  
E – learning  ของนักเรียน  เป็นต้น   กล่าวโดยสรุป  การคิดอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการคิดของ
บุคคล  ในการมองสิ่งต่างๆ  ในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนรวม  (Part – 
whole  relationship)  ท าให้แต่ละคนมองภาพรวมของโรงเรียนขณะปฏิบัติงานได้ชัดเจน 

 ดร.จันทมา นนทิกร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) โดย
โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ (Healthy School by Knowledge 
Management) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ได้สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  (Best Practices) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเด่นแล้วจ าแนก
เป็นประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
  1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
  1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

 2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์
ที่คาดหวัง มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

    1) การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการเรียนรู้ 
    2) การก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล 
    3) การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม 
    4) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 
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  รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ 
    2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

  รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    1) การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
    2) การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 Thomas Sergiovanni (1994) ได้กล่าวถึง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยแบ่งตามด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาองค์การ  (Developing the organization) มีกระบวนการที่เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดังนั้นผู้น าสถานศึกษาต้องสามารถท าให้โรงเรียนได้ท าหน้าที่
เป็นชุมชนแห่งวิชาชีพด้านการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจทางวิชาชีพของ
สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ    ผู้น าสถานศึกษาจึงมีบทบาท
ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1)เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน (Strengthening school   
culture)  โดยผู้น าสามารถพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ฝังรากลึกด้วยค่านิยม  ปทัสถาน  ความ
เชื่อ  และทัศนคติร่วมกันของสมาชิกทุกคนในองค์การที่น าไปสู่ความเอ้ืออาทร  (Caring)  และความ
ไว้วางใจ (Trust) ต่อกัน เพราะวัฒนธรรมของโรงเรียนจะเป็นตัวก าหนดแนวทางและบริบทต่างๆ ของ
การท างานร่วมกันเพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกันของโรงเรียน 
  2) ท าการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์การของโรงเรียน (Modifying organization   
structure)  ผู้น าสถานศึกษามีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูแลและปรับปรุงโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้มี
ความยืดหยุ่น  คล่องตัวและสอดคล้องกับคุณลักษณะของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ซึ่งได้แก่  
การจัดโครงสร้างงานและการมอบหมายงานที่เน้นรูปแบบทีมงานมากขึ้น  การจัดตารางเวลาของครูที่
คิดให้เป็นภาระงานที่ประกอบด้วย  ชั่วโมงสอน  ชั่วโมงครูพบปะเพ่ือปรึกษาหารือเพ่ือนร่วมงาน   
การวางแผนการสอน  การประเมินผลการเรียน  การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนเฉพาะราย เป็น
ต้น  ครูควรมีภาระงานรับผิดชอบต่อวันต่อสัปดาห์ที่ไม่หนักจนเกินไป  ผู้น าต้องปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินให้ความดีความชอบที่ยึดผลการท างานแบบทีม  และต้องเป็นไปเพ่ือการสร้างคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น  การปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะกับวิธีการสร้างคุณภาพการเรียนรู้ ของ
นักเรียนสูงขึ้น  การปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับวิธีสอนของครู  และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน  
มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ  อย่างเพียงพอ  ต้องพยายาม 
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หาทางลดงานเชิงธุรการของครูให้น้อยลง  ต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้สมัยใหม่  เป็นต้น  โครงสร้างองค์การของโรงเรียนจึงเป็นกรอบหลักของการปฏิบัติงาน  โดย
โครงสร้างอาจช่วยส่งเสริมหรืออาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ของครูให้บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ก็ได้  ผู้น าที่ชาญฉลาดจึงพยายามปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างให้มีลักษณะและ
เงื่อนไขเชิงบวกต่อการสอนและการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 

3) สร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ  (Building  collaboratiove   
process)  ผู้น าสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนเป็นไปในลักษณะที่ให้โอกาส
แก่ครูอาจารย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อตัวครู หรือต่อการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพของครูด้วยวิธีการมีส่วนร่วมเช่นนี้ ผู้น าสามารถที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่ผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายทั้งส่วนบุคคลและโรงเรียนโดยรวมได้อย่างราบรื่น 
  4)การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  (Managing  the  environment)ผู้น า 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องท างานร่วมกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ  ที่เป็นสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ซึ่งได้แก่  
ผู้ปกครอง  สมาชิกของชุมชน  นักการเมือง  ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการ
ทั้งหลายที่แวดล้อมโรงเรียน  เพ่ือให้คนเหล่านี้เข้าใจ และมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวกต่อวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายของโรงเรียน  และให้การสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้จากชุมชนต่อโรงเรียน  การสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันกับหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวจึงเป็น
บทบาทส าคัญส าหรับผู้น า  แต่ต้องค านึงถึงการวางต าแหน่งแห่งที่  (Positioning)  ของโรงเรียนใน
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  และต้องเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 สรุปได้ว่า  แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องมีการพัฒนา    

3.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
3.1 ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครู เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการพัฒนา     
การเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนและ
ผู้เรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงต่อผู้เรียน ซึ่งในการเรียน
การสอนอันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพ การสอนเช่นไรที่เรียกว่าเป็นการสอน
ทีม่ีประสิทธิภาพนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนต่าง ๆ 
กัน ดังนี้ 
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Good (1973: 589) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของครูว่า หมายถึง การใช้แผนการสอนหรือวิธีการสอน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีต้องการ 

Doal (1978: 194) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
หมายถึง เจตคติ ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรมของครู ที่เอ้ืออ านวยต่อความเจริญงอกงามของ
นักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

อารมณ์  เทียนพิทักษ์ (2528: 5) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของครู หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่จัดขึ้นเพ่ือท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งทางด้านวิชาการและบุคลิกลักษณะ 

เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย (2530: 5) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูว่า หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของครู หรือการด าเนิน 
การสอนในหน้าที่ของครู เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างดีตามเป้าหมายได้ก าหนดไว้ 

ประโยชน์  คุปต์กาญจนกุล (2531: 19) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูว่า หมายถึง ผลของการสอนที่ท าให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนที่วางไว้ 

มัทนา  ปั้นม่วง (2536: 10) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูว่า หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม ตลอดจนสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

ลัดดา  จันทร์แสง (2536: 8) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครวู่า หมายถึง ความสามารถของครูในการวางแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่ท าให้การสอนนั้นส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการสอนที่ตั้งไว้ 

รสพร  ทองโรจน์ (2541: 13) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ของครู ว่า หมายถึง ขบวนการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2541: 13) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ของครู ว่า หมายถึง การสอนที่สามารถให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสามารถของนักเรียนทุกคน 
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วิเชียร  ไชยบัง (2544: 14) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครู ว่า ความสามารถในการจัดการสอนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้  
ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

สุรศักดิ์  หอมอ่อน (2546: 12) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพของจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ของครู ว่า หมายถึง ความสามารถในการสอนหรือยุทธวิธีการสอน ตลอดจนลักษณะหรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของครูอันจะส่งผลให้การเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติการสอนหรือด าเนินการสอนของครู เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะของครูที่ดี ครูควรมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญ คือ การอบรมสั่งสอน  

ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้อบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย มีนักการศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวถึง ลักษณะครูที่ดีไว้ ดังนี้ 

ทองทิพย์  วรรณพัฒน์ (2522: 65) ได้กล่าวถึงลักษณะการสอนที่ดีว่าควรมีลักษณะ  
ดังนี้ 

1. การสอนที่ดีนั้นจะไม่ยึดหลักสูตรเป็นบรรทัดฐานแน่นอนตายตัว การสอนควรยืดหยุ่น
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 

2. การสอนที่ดีจะต้องมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 
3. การสอนที่ดีจะต้องมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
4. การสอนที่ดีจะต้องให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
5. การสอนที่ดีจะต้องเป็นการสอนที่ส่งเสริมความเจริญงอกงามให้เด็กทั้งด้านร่างกาย  

สมอง อารมณ์ และสังคม 
วินิจ  เกตุข า (2522: 117-118) ได้กล่าวถึงลักษณะการสอนที่ดีต้องประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการกระท า 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนท าเป็นหมู่ 
3. มีการตอบสนองความต้องการ 
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 
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5. มีการใช้อุปกรณ์การสอน 
6. ควรจัดให้มีกิจกรรมประกอบบทเรียน 
7. มีการส่งเสริมให้ใช้ความคิด 
8. มีการส่งเสริมความคิดริเริ่ม 
9. มีการใช้การจูงใจ 
10. มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย 
11. มีการวัดผลการเรียนการสอน 
12. มีการเร้าความสนใจก่อนท าการสอน 
13. ครูต้องมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 
14. ครูสอนวิชาที่มีรากฐานมาจากความสนใจของนักเรียน 
15. ครูควรสอนให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
สุทิน  บุญชูวงศ์ (2532: 10-12) กล่าวถึง ลักษณะการสอนที่ดีว่าควรมีลักษณะดังนี้ 
1. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการกระท า 
2. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการท างานกลุ่ม 
3. มีการตอบสองความต้องการของนักเรียน 
4. มีการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ  
5. มีการใช้สื่อการสอน 
6. มีกิจกรรมให้นักเรียนท าหลายอย่าง   
7. มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
8. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ 
9. มีการจูงใจ 
10. มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย 
11. มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าการสอน 
12. มีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาชีพครูของคุรุสภา (2534: 9-15) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์

มาตรฐานในการปฏิบัติตนของครู ซ่ึงได้บ่งชี้ถึงลักษณะของครูที่ดี และได้สรุปว่าควรมีคุณลักษณะ 4  
ประการ ดังนี้ 

1. รอบรู้ คือ ครูจะต้องมีความรอบรู้ในวิชาชีพของตน เช่น ปรัชญาการศึกษา ประวัติ
การศึกษา หลักการศึกษา นโยบายการศึกษา แผนและโครงการพัฒนาการศึกษา และจะต้องมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตร วิธีสอน และวิธีประเมินผลการศึกษาในวิชาหรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ   
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นอกจากนี้ ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมของตนและของโลก 

2. สอนดี คือ ครูจะต้องท าการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน อีกทั้งสามารถให้บริการและแนะแนวในด้าน
การเรียน การครองตน และการรักษาสุขภาพอนามัย จัดท าและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม คือ ครูต้องมีศรัทธาในวิชาชีพครู ตั้ งใจใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อหลักการของอาชีพครู  
มีความรับผิดชอบในด้านการศึกษาต่อสังคม ชุมชนและนักเรียน มีความรักความเมตตา 

4. มุ่งมั่นพัฒนา คือ ต้องรู้จักส ารวจและปรับปรุงตนเอง สนใจใฝ่รู้และศึกษาหาความรู้ 
ต่าง ๆ รู้จักเพ่ิมวิทยฐานะของตนเอง พยายามคิดค้นทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ    
การเรียนการสอน และร่วมพัฒนาชุมชนด้วย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบท่ีควรค านึงถึงดังนี้ 
1) การจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพที่พร้อมใช้

และเพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคนในห้อง 
2) การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนที่ดี ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาใน

การด าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ครูไม่ควรปล่อยให้มีเวลาว่างหรือเวลาที่เสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ อันเนื่องจากความไม่พร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ และการด าเนินกิจกรรมที่ไม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า เพราะความไม่พร้อมจะท าให้เกิดความวุ่นวาย เสียเวลาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากและ
ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ครูต้องบริหารการใช้เวลาเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ 

3) การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ คือ การด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 

3.1) เริ่มต้นบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ ซึ่งท าได้
หลายวิธี วิธีที่กระตุ้นกระบวนการคิดและสติปัญญาก็คือ การสร้างความสงสัย ประหลาดใจให้กับ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น อยากค้นพบค าตอบเช่น การน าเสนอข้อมูลหรือความคิดที่
ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเดิมของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย กังขา การใช้
ค าถามท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นต้น 

3.2) ด าเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นที่ครูจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ทิศนา  แขมมณี (2555: 120) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียน และประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับและ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเกิด     
การเรียนรู้ที่แท้จริง ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงมีลักษณะที่สรุปได้ดังนี้ 

(1) กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทอย่างเต็มที่และ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

(2) กิจกรรมที่ท้าทายให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบ โดยครูน าเสนอปัญหา
และสถานการณ์ให้คิด ครูมีบทบาทช่วยชี้ช่อง แนะแนวให้นักเรียนเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 

(3) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาค าตอบ 
(4) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการร่วมมือและการแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนเพื่อปรับเติม เสริมแต่ง และต่อยอดความรู้ 
(5) กิจกรรมที่สร้างความสะเทือนใจ ซาบซึ้ง ประทับใจ ท าให้ตื่นตัวในการเรียนรู้ 
(6) กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
(7) กิจกรรมที่ผู้เรียนได้น าความรู้ไปทดลองใช้แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
(8) กิจกรรมที่ผู้เรียนใช้กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลที่ได้รับรู้ เพ่ือให้เข้าใจและจดจ า

ได้ง่ายและสามารถระลึกได้เมื่อต้องการน ามาใช้ 
(9) กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบริบทจริง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงบทบาทที่ส าคัญ

ของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การเป็นผู้เตรียมการและอ านวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ การท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นผู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ บทบาทของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้ก็คือ บทบาทท่ีท าหน้าที่เหมือนโค้ชนักกีฬานั่นเอง 

สรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยการจัด
กิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการ
เตรียมสื่ออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียน  

3.3 คุณลักษณะของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
คอชัคและเอกเกน (Kauchak & Eggen, 2007, p. 127) กล่าวว่า ครูที่ดีควรมีลักษณะ

ส าคัญ 3 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีในการสอน มีทักษะในสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ตั้งแต่ช่วง 
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เริ่มต้นแนะน าบทเรียน ช่วงตอนกลางของบทเรียน และช่วงปิดท้ายบทเรียน ดังนั้น 

คุณลักษณะของครูจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน 
1. ทัศนคติของครูเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการเป็นครูที่ดี เพราะทัศคติของครูมีอิทธิพลต่อ

การสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ทัศนคติของครู ประกอบด้วย ประสิทธิภาพทางการสอน
ของครู การเป็นแบบอย่างและความกระตือรือร้นของครู และความคาดหวังของครู ทั้งสามสิ่งนี้ส่งผล
ต่อทัศนคติในการสอนของครู (Brunning et al., 2004) 

2. ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาของครูมีผลต่อความส าเร็จใน   
การเรียนของนักเรียนและความพึงพอใจในการเรียน การสื่อสารที่ชัดเจนมีองค์ประกอบ  5 อย่าง 
ได้แก่  

2.1 การใช้ค าศัพท์ที่สื่อความหมายได้ใช้เจน โดยครูควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่
คลุมเครือเวลาสื่อสารกับเด็ก เนื่องจากค าเหล่านั้นท าให้ประสิทธิภาพทางการเรียนของเด็กลดลงและ
ยังแสดงให้เห็นว่าครูเตรียมตัวมาไม่ดี 

2.2 การใช้ค าเชื่อมประโยคที่เหมาะสม การสื่อสารที่ดีต้องมีค าเชื่อมที่น าไปสู่ใจความ
ส าคัญของประโยค ค าเชื่อมที่ถูกต้องจะท าให้ล าดับเหตุการณ์ของประโยคเชื่อมโยงกันอย่าง
สมเหตุสมผล 

2.3 การเชื่อมโยงความคิดในบทเรียน ครูต้องท าให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม คิ ด ที่ ห นึ่ ง แ ล ะ ค ว า ม คิ ด ที่ ส อ ง  โ ด ย ก า ร อ ธิ บ า ย ค ว า ม เ ชื่ อ ม ต่ อ นั้ น 
                    2.4 การเน้นย้ า ครูควรเน้นย้ าหัวข้อหรือเนื้อหาที่มีความส าคัญหรือโดดเด่นกว่า
เนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เห็นถึงระดับความส าคัญที่ต่างกันของเนื้อหาในบทเรียน 
            2.5 ความสอดคล้องของภาษาพูดและภาษากาย การใช้ภาษากายประกอบการพูด
ควรเป็นไปในแนวทางเดียวกับสิ่งที่ครูพูด ภาษากายมีความส าคัญเนื่องจากเด็กสามารถประเมิน
ทัศนคติและความจริงใจของครูได้ผ่านทางการแสดงออกของครู ดังนั้นเมื่อครูต้องการจูงใจนักเรียน 
หรือบอกให้นักเรียนท าอะไร ครูต้องใช้ภาษาพูดและภาษากายที่สอดคล้องกัน 

3. ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้นต้องเริ่มจาก
การตรงต่อเวลา ครูจ าเป็นต้องแบ่งเวลาการท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้กระทบต่อกิจกรรม
อ่ืน ๆ การเตรียมอุปกรณ์การสอนล่วงหน้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึง นอกจากนี้ครูยังต้องสร้าง
กิจวัตรที่ดีให้กับนักเรียน เช่น เมื่อเด็กเข้ามาในห้องเรียน เด็กต้องรู้ว่าสิ่งแรกที่ควรท าคืออะไร และ
เมื่อเลิกเรียนต้องท าอะไร การจัดการห้องเรียนที่มีระบบจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ในห้องเ รียน เช่น  
การสอนไม่ทัน และความไม่เป็นระเบียบในห้องเรียน 
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สรุปได้ว่า ลักษณะของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างการเป็นครูที่ดี  ควรเริ่มจากการมี

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน เพราะทัศนคติจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของครู  และ
ปฏิสัมพันธ์ของครูต่อนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถรับรู้ได้โดย
อัตโนมัติว่าครูคิดอย่างไรและต้องการอะไร เพ่ือที่จะตอบสนองไปตามความต้องการของครู
นอกจากนั้นนักเรียนยังยึดถือครูเป็นแบบอย่าง โดยการเลียนแบบการกระท าและค าพูดของครู การมี
ทัศนคติที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

  
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา   

4.1 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้  
 ศิลป์ชัย  อ่วงตระกูล (2552: 8) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ

ด าเนินงานร่วมกับกลุ่มบุคคลมืออาชีพและชุมชนในท้องถิ่น เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิก
ในสังคม ตามวัตถุประสงคอ์ย่างมีคุณภาพ  

 ณัฐรฎา  พวงธรรม (2553: 14) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการ บริหาร การพัฒนา และปรับปรุงวิธีการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพ่ือน าพาสถานศึกษาสู่
ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียน 
เพ่ือให้ได้ นักเรียนที่มีคุณภาพ สรุปได้ว่าการบริหารการศึกษาสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร
โรงเรียนเป็นการร่วมมือกันท างานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมี
คุณภาพโดยใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุด ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคต ิค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านวิธีการของการจัดการองค์กร การ
สั่งการ การอ านวยความสะดวก และการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา   

4.2 การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทรัสตี (Trusty, 1986 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 131-132) แห่งภาควิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะที่เป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 17 ประการ คือ  

1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมให้ครูน าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติ  
3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมของสถานศึกษาและของห้องเรียนสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  
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4. สร้างความเชื่อม่ันว่าโครงการทางวิชาการของสถานศึกษาเป็นผลมาจากผลการวิจัย

และการปฏิบัติทางการศึกษา  
5. มีการวางแผนร่วมกับคณะครูเก่ียวกับโครงการต่าง ๆ ทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุความ

ต้องการของนักเรียน  
6. ส่งเสริมให้ครูน าโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน  
8. ติดต่อสื่อสารกับครูและนักเรียนด้วยความคาดหวังที่สูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ  
9. ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน  
10. ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเชาว์ปัญญาของนักเรียน 
11. มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่วมกับครูไว้อย่างชัดเจน  
12. ให้ความร่วมมือกับนักเรียนในการก าหนดระเบียบเพ่ือแก้ปัญหาด้านวินัยของ

นักเรียน  
13. ร่วมมือกับนักเรียนให้มีการน าระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้านวินัย  
14. ร่วมมือกับคณะครูให้มีการน าระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน

วินัยของนักเรียน  
15. มีการปฐมนิเทศคณะครูเกี่ยวกับโครงการของสถานศึกษา  
16. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างยุติธรรม  
17. ช่วยเหลือครูในการพัฒนาระบบงาน เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เนื่องจาก

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สาคัญในการด าเนินงานทางวิชาการของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีบทบาท ดังต่อไปนี้ (เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสูง หมวดวิชาบริหารศาสตร์ กองพัฒนาบุคคล สปช, 2536)  

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวางแผนงานโรงเรียน  
2. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานวิชาการ  
3. ก ากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอย่างมีระบบ  
4. จัดหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรให้เพียงพอตามสภาพของสถานศึกษา  
5. จัดให้ครูผลิต จัดหาสื่อ และน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  
6. จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดที่เหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา  
7. ให้สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วย       

การวัดผล  
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8. ส่งเสริมและน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานวิชาการของ

สถานศึกษา  
9. อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น จัดสรรงบประมาณโครงการด้วยความ

เหมาะสม เป็นต้น  
10. ให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินงานวิชาการทุกด้าน  
11. จัดให้มีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ เมื่อพบปัญหาต้องด าเนินการแก้ไข   

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การที่
ผู้บริหารน าเอาความรู้ ความสามารถ แนวความคิด เทคนิควิธี ที่มีประสิทธิภาพต่อการศึกษามาใช้ใน
การบริหารสถานศึกษา การเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ที่ตั้ง หมู่ 4 ต าบลบางจะเกร็ง  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โทร 034 -762902  
โทรสาร  034  - 762902  e-mail  banchuchee_school @ hotmail.com                                                      
website  http:/schoolwep.eduzones.com/banchuchee เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 7 ไร่  32 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  หมู่ 4 ต าบลบางจะ
เกร็ง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่ หมู่ 4 ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 
23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สร้างตามแบบ ป.1ข รวมเป็นเนื้อที่ 7 ไร่ 32 ตารางวา สิ้นค่าก่อสร้างเป็น
เงิน  16,000 บาทผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือนายชัชวาล ชมปรีดา นายอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม นายเทพ 
สุนทรสารทูล  ศึกษาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม นายแสวง ศิริแย้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 โรงเรียนได้
เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 มีนักเรียนทั้งหมด 41 คน ครูใหญ่คนแรก 
คือนายทองอยู่ เพ็งถมยา พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายการศึกษาภาคบังคับ - ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 7 และได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ข. ขนาด 3 ห้องเรียน 
และโรงฝึกงานแบบ 313  จ านวน 1หลัง  พ.ศ. 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
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จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1ข. ขนาด 3 ห้องเรียน อีก 1 หลังโรงเรียนได้เปิดท า
การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521 
 พ.ศ. 2537ทางบริษัท พานาโซนิค ซิวเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  
สปช.105/2529 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง พร้อมทั้งกองทุน
โครงการอาหารกลางวัน  200,000บาท    

ปีการศึกษา 2544  ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จาก กกท. งบประมาณ 
จ านวน 1 สนาม 100,000 บาท และได้รับบริจาคดินถมสนามฟุตบอล จากมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์  เป็นเงิน 200,000 บาท และคุณสุชาติ สุวรรณะ ได้ติดต่อของบประมาณจาก กกท. มา
จัดท าสนามฟุตบอล เป็นเงิน 190,000 บาท 

ปีการศึกษา 2558 บริษัทพานาโซนิค ซิวเซลส์ ( ประเทศไทย) จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
Panasonic อาคารซิว-มัตสุชิตะ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิว-มัตสุชิตะ ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน 
และสภาพภูมิทัศน์ จ านวน 14,000 บาท 

ปีการศึกษา 2554 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจะเกร็งร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งสมุทรสงคราม ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กรมประมง) จัดท าสถานที่ปลูกป่าชายเลน 
เพ่ือใช้ในการเรียนรู้แก่ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน 
               โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551                    
ฉบับปรับปรุง พุทธศักรา 2560 ค าขวัญโรงเรียน “เรียนดี  กีฬาเป็น  สามัคคีเด่น วินัยงาม” สีประจ า
โรงเรียน คือ  “ชมพู – เหลือง”อักษรย่อของโรงเรียน “บ.ฉ.” ต้นไม้ประจ าโรงเรียน “สนหมอก” 
ข้อมูลผู้บริหาร-ครู และนักเรียนปีการศึกษา2560 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน นางสิริรัชต์  แก้วงาม  โทรศัพท์  0891158277 วุฒิการศึกษาสูงสุด                            
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่ 23 เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2  ปี 3 เดือน   
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2561 ของปีการศึกษา 2560) 

1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  30  คน 
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 2) จ านวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  55  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.1 1 6 2 8 8 

อ. 2 1 3 1 4 4 

รวมปฐมวัย 2 9 3 12.  

ป.1 1 5 1 6 6 

ป.2 ๑ 6 2 8 8 

ป.3 ๑ 5 - 5 5 

ป.4 ๑ 1 9 10 10 

ป.5 ๑ 3 3 6 6 

ป.6 ๑ 7 2 9 9 

รวมประถมศึกษา 6 24 18 43  

รวม 8 30 20 55  

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
        ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  2560 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) 
           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 
 

              ๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่าง ปีการศึกษา 2559-2560  
 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
๒๕60 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

 (59-60) 

ด้านภาษา 55.00 59.04 + 4.04 
ด้านค านวณ 42.14 35.23 - 6.91 

ด้านเหตุผล 47.14 44.76 - 2.38 

รวมทั้ง๓ ด้าน 48.09 46.34 -  2.05 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2560 
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จากกราฟพบว่า  คะแนนเกือบทุกรายวิชาของนักเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด
(สพฐ) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ยกเว้นภาษาอังกฤษ ที่สูงกว่าระดับสังกัด(สพฐ) แต่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 – 2560 

 
 

จากกราฟดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ประสบกับปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
ศรีจันทร์  ทองขาว. (2544) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางปัญญากับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยศรีมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกือบทุกลักษณะ ยกเว้นทักษะการจ าแนกไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

จินตนา  ศักดิ์ภู่อร่าม (2545, น. 204-226)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน าเสนอรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐส าหรับประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การบริหารโรงเรียนใน
ก ากับของรัฐส าหรับประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความน า เน้นบริบทและความ
เป็นมาของแนวคิด ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) 
หลักการแนวคิดในการก าหนดรูปแบบ ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม หลักสิทธิ
และสิทธิประโยชน์ ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรในการรับและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักความ
เป็นอิสระจากกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับโรงเรียนทั่วไป หลักการมีกฎหมายรองรับสถานะของโรงเรียน 
หลักความพร้อมที่ให้ตรวจสอบได้ และหลักการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 3) ลักษณะเฉพาะของ
โรงเรียน ประกอบด้วย ความหมาย กฎบัตร ประเภทของโรงเรียน การมีอิสระในการบริหาร และ
ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 4) กฎบัตรของโรงเรียนในก ากับของรัฐ 5) การบริหารโรงเรียน
ในก ากับของรัฐ 4 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป ส่วนที่ 3 
แนวทางการน ารูปแบบไปใช้มุ่งเน้นการเร่งด าเนินการให้มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานของโรงเรียน                 
ส่วนที่ 4 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบที่ส าคัญ คือต้องมีกฎหมายรองรับและการคัดเลือกผู้บริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารมีความสามารถตรงตามต้องการ สรุปได้ว่า ในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารเพ่ือบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผู้วิจัย
ด าเนินการ 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัจจุบันของการบริหารเพ่ือบรรลุผลการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหาร ระยะที่ 3 
ตรวจสอบรูปแบบบริหาร และระยะที่ 4 น าเสนอรูปแบบบริหาร รูปแบบประกอบด้วย องค์ประกอบ 
ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านระบบงานและกลไก และด้าน เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

มาลี  ไชยเสนา. (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางปัญญากับการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางปัญญาแต่ละ 
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ทักษะย่อย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เกือบทุกทักษะ ยกเว้นทักษะการจ าแนกเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ 

อนุสรณ์ ยกให้ (2549: 78) ได้ศึกษา เรื่อง การน าเสนอรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยได้รูปแบบการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ด้าน คือ การบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน ดังนี้ 1) การ
บริหารตน คือการเป็นต้นแบบที่ดี องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหารในด้านนี้ ได้แก่ การเรียนรู้
จากการท างานเพ่ือสร้างทักษะการบริหาร การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพ่ือสร้างความรับผิดชอบ 
การเรียนรู้จากคนอ่ืนเพ่ือสร้างบุคลิกภาพ และการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ 2) การ
บริหารคน คือ การใช้คนอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหาร   
ในด้านนี้ ได้แก่ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจด้วยการจัดสวัสดิการ จัดของขวัญและจัดทัศนศึกษา    
การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 
การเสริมสร้างทีมงาน ด้วยหลักการความไว้วางใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน ตกลงร่วมกันและผลประโยชน์
ร่วมกัน และจัดการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งด้วยการเข้าถึง เข้าใจ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนา และ 
3) การบริหารงาน คือ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน องค์ประกอบที่เป็นกิจกรรมการบริหาร
ในด้านนี้ได้แก่ การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียได้ ร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตรวจ และร่วมแก้ไข ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการตัดสินใจ 
ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการการช่วงชั้น/ สายชั้น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการการจัด
กิจกรรมหารายได ้คณะกรรมการงานวิชาการ คณะกรรมการงานบุคลากร คณะกรรมการงานการเงิน 
คณะกรรมการงานบริหารทั่วไป 

มานะ  สินธุวงษานนท์. (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการมีความสุข ด้านความเก่ง และด้านความดี ตามล าดับ 2) องค์ประกอบด้านคุณภาพ
ผู้เรียน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพบว่าระดับความส าคัญขององค์ประกอบคุณภาพ
นักเรียน มีค่าเป็นบวกเรียงล าดับความส าคัญในการอธิบายคุณภาพนักเรียนได้ดังนี้  คือ ด้านการมี
ความสุข ด้านความดี และด้านความเก่ง ตามล าดับ 3) การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับนักเรียน พบว่า กระบวนการพัฒนา
ตนเอง และความพร้อมที่จะเรียนส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวก ในระดับห้องเรียน การจัดการ 
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ชั้นเรียน และความกระตือรือร้นของครู ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวก ส่วนความรอบรู้ของครู 
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางลบ ในระดับโรงเรียน พบว่า โครงสร้างการบริหารโรงเรียนและ
กระบวนการบริหารคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวก 

นพรัตน์  นาชาสิงห์. (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ที่มีระดับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านพรหมวิหารสี่  และ
ประสบการณ์ทางสังคมแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะทางสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนที่ทักษะทางสังคมในระดับสูง มีทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียนที่มี
ประสบการณ์ทางสังคมในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นิวัตร  นาคะเวช (2554, น. 212-215) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในฝัน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน ควรมีองค์ประกอบหลัก 5 
องค์ประกอบ คือ หลักการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน โครงสร้างของโรงเรียน   
กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝันและเงื่อนไขความส าเร็จ โดยมีองค์ประกอบย่อย 22 องค์ประกอบ การสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน มีองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการ มีลักษณะแนวคิด
เชิงระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบปัจจัยน าเข้า 3 องค์ประกอบ ดังนี้ หลักการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน โครงสร้างของโรงเรียน องค์ประกอบ กระบวนการ 1 องค์ประกอบ 
คือ กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน องค์ประกอบผลผลิต 1 องค์ประกอบ คือ ภาพความส าเร็จ และ
องค์ประกอบเสริม 2 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการประเมินปรับปรุงพัฒนา 

ประวิตา  มีเปี่ยมสมบูรณ์. (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า ระดับปัจจัยและระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ปัจจัยกับมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรพยากรณ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนด้านผู้ปกครอง ด้านผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านนักเรียน สามารถพยากรณ์ด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนโดยรวมได้   
ร้อยละ 44.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วรลักษณ์  ชูก าเนิด. (2557) ได้ศึกษาองค์ประกอบด้านพ้ืนที่การเรียนรู้ของชุมชน    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ   
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านพ้ืนที่การเรียนรู้ของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบด้วย พ้ืนที่กลาง คู่วิชาชีพ ทีมเรียนรู้ วงเรียนรู้
ต่าง ๆ และระหว่างโรงเรียน PLC 
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ปองทิพย์  เทพอารีย์. (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพส าหรับครูประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับครู
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมการเรียนรู้ การคิด แบบปฏิบัติที่ดี           
การพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับ
ครูประถมศึกษา พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้  รวมทั้งทักษะ          
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมสูงขึ้น และผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียน
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
Whitenberg. (1995: 1884) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการควบคุมตนเองกับการฝึก

ทักษะทางสังคมที่มีความกังวลในการเข้าสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 14 คน และ        
เพศหญิง จ านวน 22 คน ซึ่งได้ท าการประเมินก่อนและหลังการทดลอง มีการติดตามผล 12 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่า ทั้งการฝึกทักษะทางสังคมและการควบคุมตนเองมีผลต่อความวิตกกังวลในการเข้า
สังคม 

Leichtweis. (1996: Abstrsct) ได้ศึกษาถึงผลของการฝึกทักษะทางสังคมในการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนที่ถูกรบกวนทางอารมณ์อย่างรุนแรง ซึ่ งจะส ารวจประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีปัญหาทาง
อารมณ์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดยท าการทดลองในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในช่วง
ฤดูร้อน ใช้ระยะในการทดลอง 8 สัปดาห์ ซึ่งนักเรียนที่มีปัญหาทางอารมณ์จะได้รับการสอนทักษะ
ประจ าวันจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้หลักสูตรทักษะทางสังคม ของ Walker ในโปรแกรมจะมีการบ าบัด 
แก้ไขปัญหาของนักเรียนทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม    
การเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น  

O’ Halloran. (1996: Abstact) ได้ศึกษาการเสริมทักษะทางสังคมในการเข้าค่ายภาค
ฤดูร้อนของเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยการคัดเลือกเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้
จ านวน 94 คน มาเข้าค่ายในภาคฤดูร้อน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะกระบวนการสื่อสารทางสังคมของผู้
ที่มีการรับรู้ด้วยตนเองได้ดีจะสูงขึ้นกว่าผู้ที่มีการรับรู้ด้วยตนเองไม่ดี และเด็กอายุ 8-13 ปี มีการรับรู้
ด้วยตนเองในทักษะกระบวนการสื่อสารได้ช้า และไม่ได้น ามาใช้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้จาก
การสังเกต สรุปว่าโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดีจะสนับสนุนให้เกิดการรู้สึกและการรับรู้ ได้อย่างแท้จริง 
จะต้องเกิดก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ 

 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการรายงาน 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยาย(Descriptive Research) เรื่องการ

พัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนวิจัย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขั้นที่ 2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี ่
ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีรายละเอียดดังนี ้  
 รายละเอียดด าเนินงานในแต่ละขั้นมีดังนี้ 

ขั้นที่ 1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ 
สร้างและพัฒนารูปแบบ 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 1)ส่วนประกอบของรูปแบบ 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ ของรูปแบบ ส่วนที่2 รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วน
ที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้  2) ลักษณะของรูปแบบ 
      2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 3) ทดลองใช้รูปแบบ 4)ประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

    2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี้ 1) หลักการ (หรือวินัย) 5 
ประการ ของ  Peter  Senge 2) โรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการเรียนรู้( Healthy School by 
Knowledge Management) 3) การสร้างชุมชนแห่งวิชาชีพ (Developing a  Professional  
Community  in  Schools) 4) การบริหารงานตามหลัก POSDCoRB  

ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่ 
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  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการสร้างรูปแบบที่เน้นผลการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังนี้  
 1.น าผลจากการสังเคราะห์เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 1 มาท าการ
สังเคราะห์สาระส าคัญเพ่ือก าหนดกรอบการร่างรูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
    1) แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 3 แนวคิดคือ 
  1.1) แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะของรูปแบบที่ได้จากการสังเคราะห์
แนวคิดของ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550), สะอาดจิต เพ็ชรมีศรี (2551), กัลยา ค ามณี (2553) มี 3 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 รูปแบบการด าเนินงาน ส่วนที่ 3 การน า
รูปแบบไปใช้ 2) ลักษณะของรูปแบบ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของระบบดูแล 
  1.2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ศิวากร นัน
โท, (2550), แก้วเวียง น านาผล (2551), ทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล และมานิตย์ ไชยกิจ (2551), กัลยา ค ามณี 
(2553), และสุมณฑา ศรีสวัสดิ์ (2554) ประกอบด้วยการพัฒนารูปแบบ 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบ 3) การทดลองใช้
รูปแบบ 
   2) หลักการของรูปแบบประกอบด้วย 2 หลักการคือ 
 2.ก าหนดส่วนประกอบและสาระส าคัญของรูปแบบการด าเนินงาน 
 3.จัดท าร่างรูปแบบการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 2 รูปแบบ 
  ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ 
 4.ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้นว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ โดยการจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงานตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 
 5.วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยหาก
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 100 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้รายงานน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 6.น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
รูปแบบที่เน้นผลการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ 
 ผู้รายงานท าการทดลองใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามรูปแบบ 
BCC Model  โดยเริ่มทดลองใช้ในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 
2562  
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 ประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 1 คน และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน  แบบสอบถามมีทั้งสิ้น 2 
ฉบับ  โดยมีราย โดยมีรายละเอียดแต่ละตอนดังนี้ 
   ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยสอบถามข้อมูล 2 ตอน
คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ต าแหน่ง หน้าที่   
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

    ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่โดยใช้แบบสอบถามตามรายการ 5 ประเด็นคือ1).
ด้านการส่งเสริมบุคลากร2) 2.ด้านการพัฒนาบุคลากรในเรื่องกระบวนการเรียนรู้              3) ด้าน
การสร้างบรรยากาศแห่งการเอ้ืออาทร 4) ด้านการก ากับนิเทศติดตาม 5) ด้านประสานความร่วมมือใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดย
สอบถามข้อมูล 2 ตอนคือ 

    ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ต าแหน่ง หน้าที่  ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
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    ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่โดยใช้แบบสอบถามตามรายการ  3 
ประเด็นคือ1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน2)ประสิทธิภาพของครู  3)ประสิทธิภาพการ
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาของผู้บริหาร 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย จ านวน 5 คน  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน  นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1–ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 55 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ฉบับคือ 

  1.แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ  เป็น แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ทรงคุณวุฒิจ านวน 5คน ในการพิจารณารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ (ฉบับร่าง) 

   ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ต าแหน่ง หน้าที่  ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
   ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่โดยใช้แบบสอบถามตามรายการ 

2.แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 1 คน และข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ที่ท าการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน  แบบสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 2 ฉบับ  ใน
การถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
โดยก าหนดเป็นค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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  ระดับ   ความเหมาะสม   ความเป็นไปได้ 
     5   เหมาะสมอย่างยิ่ง  เป็นไปได้มากที่สุด 
     4   เหมาะสมมาก   เป็นไปได้มาก 
     3   เหมาะสม   เป็นไปได้ปานกลาง 
     2   ไม่เหมาะสม   เป็นไปได้น้อย 
     1   ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เป็นไปได้น้อยที่สุด 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 
  4.51-5.00    หมายถึง    เหมาะสมอย่างยิ่ง   เป็นไปได้มากที่สุด 
  3.51-4.50    หมายถึง    เหมาะสมมาก   เป็นไปได้มาก 
  2.51-3.50    หมายถึง    เหมาะสม   เป็นไปได้ปานกลาง 
           1.51-2.50     หมายถึง    ไม่เหมาะสม   เป็นไปได้น้อย 
  1.00-1.50     หมายถึง    ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เป็นไปได้น้อยที่สุด 

 เกณฑ์การยอมรับรูปแบบ พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป จึงยอมรับได้ว่ารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ มี
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแบบสอบถามมีดังนี้ 

   ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยสอบถามข้อมูล 2 ตอน
คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ต าแหน่ง หน้าที่   
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

    ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่โดยใช้แบบสอบถามตามรายการ 5 ประเด็นคือ1).
ด้านการส่งเสริมบุคลากร2) 2.ด้านการพัฒนาบุคลากรในเรื่องกระบวนการเรียนรู้              3) ด้าน
การสร้างบรรยากาศแห่งการเอ้ืออาทร 4) ด้านการก ากับนิเทศติดตาม 5) ด้านประสานความร่วมมือใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดย
สอบถามข้อมูล 2 ตอนคือ 
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    ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ต าแหน่ง หน้าที่  ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
    ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่โดยใช้แบบสอบถามตามรายการ  3 
ประเดน็คือ1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน2)ประสิทธิภาพของครู 3)ประสิทธิภาพการ
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาของผู้บริหาร 

การตรวจสอบถามถูกต้องของเครื่องมือ 
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหา(Content Validity)แล้วน าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง( Item Objective Congruence Index : IOC ) ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวฒิเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC = 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายหรือเนื้อหาที่ต้องการ(สุวิมล ติรกานันท์,2548) โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
 +1 เมื่อแน่ใจว่า  ข้อค าถามนั้นถูกต้องเหมาะสม   เห็นว่าใช้การได้  
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นถูกต้องเหมาะสม   เห็นว่าใช้การได้  
 - 1 เมื่อแน่ใจว่า  ข้อค าถามนั้นผิดพลาดไม่เหมาะสม  เห็นว่าใช้การไม่ได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของเครื่องมือแบบสอบถาม โดยใช้ความ
สอดคล้อง IOC ( Index of Item-Objective Congruence) ค านวณค่าตามสูตร 
 

 
 

   คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค านิยามกับข้อค าถาม ตามความคิดเห็น                       
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารและครู 
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ในโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดย
ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (  coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ; 2543: 125)ปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.95  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นโทรศัพท์ 
นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ท่ีแน่นอนแล้ว ไปท าการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง 
  2 ผู้วิจัยได้ไปเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเองยังสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมไว้ครบถ้วนน าข้อมูลมาจ าแนกตามประเภทของ
เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1 แบบตรวจสอบรูปแบบ น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่ม
ข้อมูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นความเรียงดังนี้ 
      -ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
      - ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      - รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
  2 แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
      -ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()   น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและ

เป็นรายด้าน มาจัดเรียงล าดับโดยการเปรียบเทียบด้วยค่า  และค่า S.D. 
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เครื่องมือวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง 
 1. การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
 2.เครื่องมือวิจัยนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์การ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 3.ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1. ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็น ผู้บริหาร   จ านวน 1 คน 
  2. ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นบุคลากรหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 7  คน ประกอบด้วย  หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
   2.2 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หมายถึงบุคลากรวิชีพซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
 4. เครื่องมือวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม ฉบับท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ค าชี้แจง 
   1.แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

2.แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ชุด ส าหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตอบแบบสอบถาม
ท่านละ 1 ชุด 

3. แบบสอบถามมี 2 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการความความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 
 โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรงกับข้อเท็จจริงต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามดังนั้น ค าตอบจากแบบสอบถามจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสิริรัชต์ แก้วงาม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉบับที่ 1 
(ส าหรับผู้บริหารและครู) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง     หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
  1. ต าแหน่งหน้าที่ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ครูผู้สอน  
  2. เพศ 
    ชาย 
   หญิง 
  3  การศึกษาสูงสุด 
    ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 
ตอนที่  2 ค าถามเก่ียวกับการความความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 
ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านพิจารณาการรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่ ตามความเป็นจริงและให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับการประเมิน ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 



 

รายการ ความเห็น สรุปผล  

1 2 3 4 5 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
1.ด้านการส่งเสริมบุคลากร 

1.1 มีการสร้างความตระหนักความเข้าใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.2 การส่งเสริมบุคลากรในการปฏบิัติภารกิจยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 

1.3 การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงคร์่วมกัน 

      

2.ด้านการพัฒนาบุคลากรในเรื่องกระบวนการเรียนรู ้
2.1 การก าหนดเป้าหมายวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนวาง

แผนการจัดการเรียน การสอน  
2.2 การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2.3การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน  ให้รู้จักเทคนิคและ

วิธีการสอนอย่างหลากหลาย  
2.4การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ  
2.5การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้รับทราบ  

2.6การรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนา
ผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุงแก้ไข ครั้งต่อไป  
3.ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเอื้ออาทร 
3.1 บุคลากรมีความรู้สึกที่เต็มใจ (Willingness)ในการด าเนินงาน 
3.2 บุคลากรมีความห่วงใย (Concern)ในการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
3.3บุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)กันและร่วมมือกันยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3.4 บุคลากรตระหนักและเข้าใจในความส าคัญของผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียน 

      

 



 

 
รายการ ความเห็น สรุปผล  

1 2 3 4 5 

ประเด็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน       
4. ด้านการก ากับนิเทศติดตาม 

4.1 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและทิศทาง การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  

4.2 ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการนิเทศการ
เรียนการสอน  

4.3 การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตาม
แผนที่ก าหนดไว้  

4.4 การควบคุมก ากับ ติดตาม การนิเทศ งานการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  

4.5 การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการ ตามแผนการนิเทศอย่าง
สม่ าเสมอ  

4.6 รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียน   
การสอนเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไข  

      

5.ด้านประสานความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

5.1 การก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือ ในการยกระดับผม
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.2 แผนการจัดท าเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่วมมือใน
การพัฒนางานวิชาการ กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   

5.3 การจัดท าปฏิทินประสานความร่วมมือ ในการยกระดับผม
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและด าเนินการ ตามก าหนดสม่ าเสมอ  

5.4 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

5.5 การรายงานผลด าเนินงานประสาน ความร่วมมือในการ
ยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................... 



 

 
ฉบับที่ 2 

(ส าหรับผู้บริหารและครู) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง     หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
  1. ต าแหน่งหน้าที่ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอน  
  2. เพศ 
    ชาย     หญิง 
  3  การศึกษาสูงสุด 
    ปริญญาตรี   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
ตอนที่  2 ค าถามเก่ียวกับการความความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนบ้านฉู่ฉี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านพิจารณาการรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่ ตามความเป็นจริงและให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับการประเมิน ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  4 หมายถึง ระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับปานกลาง  2 หมายถึง ระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ ความเห็น สรุปผล  

1 2 3 4 5 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน       
1.ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นกวา่ปีการศึกษา 2560 
2. นักเรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 
3. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้กว่าปีการศึกษา 2560 

      

 
 
 



 

รายการ ความเห็น สรุปผล  

1 2 3 4 5 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน       
     4.จ านวนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินสงูกว่าปี
การศึกษา 2560 
     5.ผลการประเมิน NTของนกัเรียนชั้น ป.3 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 
     6.ผลการประเมิน Onet  ของนักเรียนชั้น ป.6 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 

      

2.ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
4. ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนา

นักเรียน 
5. ครูมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียน 
6. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      

3.ประสิทธิภาพการบริหารงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการยกระดบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 

2. ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
ทุกภาคส่วน 

4.ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเอื้ออาทรแก่องค์กร 
5.ผู้บริหารมีการก ากับนิทศติดตามงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      

ข้อแสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................... 

 
 
 
 



 

 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นทรงคุณวุฒิ 

เพื่อพิจารณารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ (ฉบับร่าง) 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................หนว่ยงาน.................................... ............................. 
วันที่.........................เดือน..........................พ.ศ........................................เวลา...................................น. 
ค าชี้แจง 
 ภายหลังจากท่ีท่านได้พิจารณาองค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ฉบับร่างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ในฐานะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การบริหารโรงเรียน ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ อย่างไรบ้าง 
ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์  
ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 5 
องค์ประกอบ 
 

 
รายการองค์ประกอบของ

รูปแบบ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกต้อง ไม่ 
ถูกต้อ

ง 

เป็น 
ประโยชน ์

ไม่เป็น 
ประโยชน ์

ชื่อรูปแบบและแผนภาพ
ประกอบรูปแบบ 
1. ชื่อรูปแบบการยกระดบั 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบา้นฉู่ฉี่ BCC 
Model ………………… 
2. แผนภาพประกอบ 
รูปแบบ………………………….. 

        

 
 
 



 

 

 
รายการองค์ประกอบของ

รูปแบบ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์

เหมาะ 
สม 

ไม่
เหมาะสม 

เป็นไป
ได ้

เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกต้อง ไม่ 
ถูกต้อ

ง 

เป็น 
ประโยชน ์

ไม่เป็น 
ประโยชน ์

ส่วนที่ 1 หลักการและ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
1. ความเป็นมาและ

ความส าคัญของรูปแบบ 
2. แนวคิดและหลักการใน

การพัฒนารูปแบบ 
3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

        

ส่วนที่ 2 รูปแบบส่งผลต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
1. องค์ประกอบของ 
รูปแบบมี 5องค์ประกอบ 

   1.1ส่งเสริมบุคลากร 
   1.2พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 
   1.3ก ากับนิเทศติดตาม 
   1.4สร้างบรรยากาศที่เอ้ือ
อาทร 
   1.5ส่งเสริมความร่วมมือ 
2.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
   2.2 ประสิทธิภาพการสอน 
   2.3 ประสิทธิภาพการ
บริหารงานยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

        



 

 
รายการองค์ประกอบของ

รูปแบบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน ์
เหมาะ 

สม 
ไม่

เหมาะสม 
เป็นไป

ได ้
เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกต้อง ไม่ 
ถูกต้อ

ง 

เป็น 
ประโยชน ์

ไม่เป็น 
ประโยชน ์

ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช ้
1.การน ารูปแบบไปใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ใช้
เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

        

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ๆ(เพิ่มเติม) 
.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1.  จากร่างรูปแบบการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
. จากร่าง ท่านเห็นว่ามีความเปน็ไปได้มากน้อยเพียงใดส าหรับการน าไปใช้ในรปูแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรยีนบา้นฉู่ฉี่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  จากร่างท่านเห็นว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มีความส าคัญต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนให้มีประสิทธผิล  



 

     (ตอบได้มากกว่า 1 องค์ประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีในรูปร่างรูปแบบทีน่ าเสนอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยังไมม่ีในร่างรูปแบบทีน่ าเสนอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
     ลงชื่อ......................................................... 
     (................................................................) 
       ผู้ให้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


