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บทที่ 5 
 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นเรื่องเรื่องการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม              
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ส าคัญ 3 ประการคือ1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการและประเมินผลรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

 

สรุปผลการวิจัย     

 การสรุป  การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ การวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นแนวทาง ซึ่งมีการด าเนินการและมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ผลการสร้างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา         
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร คณะครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการประเมินระดับชาติต่ ากว่าระดับเทศทุกรายวิชา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จ านวน 
2 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน1คน ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 จ านวน 5 คน อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเป้าหมาย จากข้อมูล และจากการระดมความคิด
ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท าให้ได้กรอบแนวคิดเพ่ือ
การจัดท าร่างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้ านฉู่ ฉี่                      
ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 1) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรม
ของโรงเรียน (Strengthening school culture) 2) การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์การของ
โรงเรียน (Modifying organization structure) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
วางแผนงานโรงเรียน 3) การสร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ (Building collaborative 
process)จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานวิชาการก ากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอย่างมีระบบจัดหา
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หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรให้ เพียงพอตามสภาพของสถานศึกษา 4)การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม (Managing the environment) จัดให้ครูผลิต จัดหาสื่อ และน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดที่เหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษาให้สถานศึกษามีการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล ส่งเสริมและน าเทคนิควิธีการ           
ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
เช่น จัดสรรงบประมาณโครงการด้วยความเหมาะสม เป็นต้นให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินงาน
วิชาการทุกด้านจัดให้มีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะเมื่อพบปัญหาต้องด าเนินการแก้ไข  และ
ด้านการพัฒนาครู คือ 1) การประสานความร่วมมือ (Coordinating) 2) การพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร (Human Mindset) 3)ความเป็นเอกภาพในการท างาน(Unityof direction) 4)การควบคุม
ก ากับดูแล (Controlling) 5) สร้างขวัญและแรงใจในการท างาน(Happy Heart) 6)การบูรณาการงาน
อย่างสร้างสรรค์(Integration) จากนั้นน าไปตรวจสอบเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเดลฟาย(Delphi 
Technique) จ านวน 2 รอบ พบว่ารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามัธยฐานมากกว่า 3.5 ทุกข้อ และมีค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล์น้อยกว่า 1.5 ทุกข้อ แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อรายละเอียด ด้านองค์ประกอบ
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ในระดับมากและมากที่สุด
อย่างเป็นเอกฉันท์ และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาพบว่ารูปแบบการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความ
เที่ยงตรงเนื้อหาเป็นรายข้อ I-CVI ไม่ต่ ากว่า .85 ทุกข้อและดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ S-
CVI เท่ากับ .99 นอกจากนั้นยังน ารายละเอียดต่าง ๆ มาสร้างเป็นแผนภูมิภาพ ที่ผู้วิจัยน าเสนอเป็น
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ในรูป Model มีชื่อว่า 
CHUCHI  Model   

2. ผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ คุณค่าและ
ประโยชน์ที่ได้รับ รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 

3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในภาพรวม
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พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
มากท่ีสุด คือ นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไปรองลงมาคือ นักเรียน
มีผลการประเมินทุกกลุ่มสาระผ่านตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
คะแนนการประเมินระดับชาติ NTและ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

3.2 ด้านประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้ของครู   
ผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้ ของครู                
ในภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูมีนิเทศการศึกษา ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ครูจัดการแนะแนว
การศึกษา  

3.3 ด้านคุณค่าประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลการใช้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ  ใน
ภาพรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย ดีขึ้น มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
ค่าความคิดเห็นเท่ากันกับโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากชุมชนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
นักเรียนมีพัฒนาการที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

อภิปรายผล      
 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญและข้อค้นพบ สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเด็นสองประเด็น คือ 1) ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ 2) ประเด็นความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 



 126 

1) ประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
  สภาพปัจจุบันระดับการปฎิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ฉู่ฉี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนบุคลากรไม่ครบชั้นส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่มีผลการ
ประเมินระดับชาติต่ ากว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้บริหารต้องพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพที่ เชื่อถือได้  ประกอบกับผู้บริหารต้องยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม             
ที่สถานศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ผู้บริหารต้องพัฒนาครูให้มีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ครูต้องตระหนักและ
เข้าใจในด้านการวัดผลประเมินผล ครูต้องท าการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเพ่ือน าผลการประเมิน             
มาพัฒนาผู้เรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุภัทร์ พันธ์พัฒนกุล (2554:บทคัดย่อ)ท่ีพบว่าใน
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล ให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้นผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง และผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการ
ใช้แบบประเมิน โดยภาพรวมโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า 
รายการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความเป็นประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ ด้านความสอดคล้องและด้าน
ความเป็นไปได้ ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านความเหมาะสม ส่วนระดับปฏิบัติ
ด้านการจัดท าสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีระดับปฏิบัติปานกลางทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูขาดวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท าสื่อซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อสอดคล้องกับรายงานการวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ , 2545) ที่พบว่า การบริหารและจัดการศึกษา   
มีปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณและอาคารสถานที่  คือ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้และสถานศึกษาไม่สามารถจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
งบประมาณและรายได้ในปัจจุบัน 

ปัญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีปัญหาในระดับปัญหาปานกลาง 5 ด้าน และมีปัญหาอยู่
ในระดับปัญหาน้อย 3 ด้าน คือ ด้านนิเทศการศึกษา ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ด้านการ
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ประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับเครือข่าย ส่วนข้อที่มีปัญหาปานกลางคือคือ  ด้าน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผลประเมินผล  ด้านวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการพัฒนาสื่อ      
ด้านแนะแนวการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และคณะที่พบว่าการ
ส่งเสริมปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้บริหารและครูส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ               
3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการและด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy และ Miskel (2001) ได้กล่าวถึงระดับการ
จูงใจเป็นองค์ประกอบความมีประสิทธิผลด้านกระบวนการบริหารสถานศึกษา  และผลงานวิจัยของ 
เพ็ญประภา วงศ์ประชา (2543) ที่พบว่า แรงจูงใจเป็นความต้องการภายในที่มีส่วนกระตุ้นให้ผู้บริหาร
และครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีระดับปฏิบัติ
ปานกลาง ส่งเสริมปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้บริหารและครูส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการและด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy และ Miskel (2001) ได้
กล่าวถึงระดับการจูงใจเป็นองค์ประกอบความมีประสิทธิผลด้านกระบวนการบริหารสถานศึกษา และ
ผลงานวิจัยของ เพ็ญประภา วงศ์ประชา (2543) ที่พบว่า แรงจูงใจเป็นความต้องการภายในที่มีส่วน
กระตุ้นให้ผู้บริหารและครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การส่งเสริมให้มีการ
ทาวิจัยชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้จากการส ารวจความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนและครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ปัญหาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ
มากแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางที่ส าคัญแนวทาง
หนึ่งสาหรับการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  การส่งเสริมให้
ผู้บริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนรู้ทางวิชาการ  ส่งผลต่อประสิทธิผล การ
บริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการ
ประสานความร่วมมือนาการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Hoy และ Miskel (2001) ที่กล่าวถึงการใช้เวลาเพ่ือการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
องค์ประกอบความมีประสิทธิผลกระบวนการบริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bezuidenhout (1990) ได้ศึกษาการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้วิธีการใช้เวลาอย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นการขัดล าดับความส าคัญของงาน 
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และจะท าให้ผู้บริหารจักใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ และ Macneill (2000 อ้างถึงใน ชาติชาย นิภากุล. 
2545) ได้ศึกษาการใช้เวลาของผู้บริหารโรงเรียนในการทางานบริหารผลการวิจัยพบว่า  อาจารย์ใหญ่
ใช้เวลาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบราชการมากที่สุด คือร้อยละ 14.7 ทุนและเรื่องบัญชีร้อยละ 13.4 
งานพัฒนาวิชาชีพร้อยละ 12.8 งานติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนและสื่อมวลชน ร้อยละ 10.1 ในขณะที่
งานวางแผนปรับปรุงโรงเรียนร้อยละ 9.0 งานพัฒนาครูและการนิเทศ ร้อยละ 7.6 เป็นต้น  

 
2) ประเด็นการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านฉู่ฉี่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 

 2.1 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยท าการศึกษาทั้งข้อมูล
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจน  สามารถน ามา
ก าหนดเป็นตัวแปรไว้ในแต่ละองค์ประกอบหลักของรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้อย่างถูกต้อง
ตามทฤษฎี และสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Keeves (1988); ศักดา สถาพร วจนา (2549) กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของ
รูปแบบ สรุปได้ดังนี้ “รูปแบบต้องมีความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรที่ศึกษา สามารถใช้
พยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างความคิดรวบยอดใหม่ และมีความสอดคล้องกับทฤษฏี
ของเรื่องที่จะท า”ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้แนวคิดทฤษีการบริหารงานที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน ทฤษฎีระบบ(Symtem theory) ประกอบด้วย Input คือปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 
บุคลากร(Man) อุปกรณ์(Material) งบประมาณ (Money)  และการบริหารจัดการ(Management)2 
Process กระบวนการด าเนินงาน Output ผลลัพธ์ การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(RBM) เป็นการ
บริหารเพ่ือการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy)  เน้นใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Effectiveness) 
การบริหารจัดการที่ยึด วงจรคุณภาพ เดมมิ่ง (Deming in Mycoted, 2004) คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งกระบวนการบริหารงานดังกล่าวส่งผลให้
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 8 ประการ บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
วางไว้เป็นอย่างดี 
 2.2การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยท าให้ได้รูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ โดยประกอบด้วยกระบวนการยกระดับ



 129 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 8 ด้าน คือ1) ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูต้องจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนร่วมกันและเนื่องจากโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน2)  ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่าครูผู้สอน
ต้องน าผลการวัดผลไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่บกพร่องและเสริมในส่วนที่นัก เรียนมี
พัฒนาการที่ดีอยู่แล้ว 3)ด้านวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่เรียนที่เรียนอ่อนและเสริมนักเรียนที่
เรียนเก่ง 4) ด้านการพัฒนาสื่อ 5)ด้านแนะแนวการศึกษา  6)ด้านนิเทศการศึกษา7) ด้านส่งเสริม 
ความรู้ทางวิชาการ8) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับเครือข่าย 
กระบวนการดังกล่าว มีความส าคัญต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพราะท าให้มี
ความชัดเจน ผู้บริหาร ครูวิชาการ ได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถนาผลการบริหาร                
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ถือเป็น คุณภาพหลักของผู้เรียนเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาเด็กให้บรรลุ
เป้าหมาย ในเรื่องอ่ืนๆต่อไป ผู้บริหารสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยผู้บริหารต้องยึดหลักการท างานโดยการจัดการองค์กร (Unit Management)  มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน (Coordinator) สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการท างาน (Human) โดยต้องเริ่มต้นที่การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ บูรณาการ (Integration)งานทุกอย่างให้ร้อยรัดกัน มีการดูแล/ก ากับ
ติดตาม(Coaching) งานที่ปฏิบัติด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ด้าน (Hand) ซึ่งการลง
มือท างานด้วยใจเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ครูรักในงานที่ท า เกิดความสามัคคีส่งผลดีต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่มีนโยบายพัฒนารูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสมกับบริบทอ่ืนๆของ
สถานศึกษา  

2. จากสรุปผลการวิจัยที่ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เชื่อมั่นได้ว่ามีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาที่จะนาไปสู่การปฏิบัติจริง ซ่ึงกระบวนการวิจัยในแต่ละขั้นตอนถือได้ว่าอาศัยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนควรน ารูปแบบจากการวิจัยไปด าเนินการปรับใช้ในการ
งานด้านอื่นๆต่อไป  
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1. ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมครูให้ครูท าแผนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
2. ด้านวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการวัดผลและประเมิน

พัฒนาการที่หลากหลายเน้นสภาพจริง  
3. ด้านวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูสามารถท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้ และท าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในสถานศึกษา  
4. ด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุง

สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้  
5. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน าแนวทางการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไปปรับใช้ในการพัฒนางานบริหารด้านอื่นๆได้ 


