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ผลของรู ปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบ
การบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 จํานวน 2,654 คน จาก 143 โรงเรี ยน โดยสุม่ แบบเจาะจงเลือกนักเรี ยนที่ไม่ได้ เรี ยนพิเศษเพิ่มเติม เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย คู่มือการบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) จากสูตร KR – 20 เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าที (t-test)
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Development Score)
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และมีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) ปี การศึกษา 2554 ใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าปี การศึกษา 2553 ทุกรายวิชา นอกจากนี ้
ยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และระดับประเทศทุกรายวิชา
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, รูปแบบการบริ หาร, นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6

Abstract
This research aims to enhance the Learning Achievement of Prathomsuksa 6 students in the
5 major subjects; Thai, Social science, English, Mathematics and Science by using Management
Model in Enhancing Learning Achievement. The sample groups were 2,654 Prathomsuksa 6
students in the 143 schools of Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The tools of this
research were the Handbook of Management Style to enhance the Learning Achievement of Students
at Prathomsuksa 6 and the Learning Achievement Test of Students at Prathomsuksa 6, which is
realiability calculated from KR-20 equal 0.94. Data analysis by calculated Mean, T-test, Standard
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Deviation and Development Score. The results of this research founded that the students’ learning
achievement of the 5 major subjects; Thai, Social science, English, Mathematics and Science were
significantly higher at .05 statistic level. And the scores of the Ordinary National Education Test
(O-NET) in the academic year 2011 of the 5 major subjects were significantly higher than all of
subjects in the academic year 2010. Moreover student scores in every subject were higher than the
Office of the Basic Education Commission level and the National Level.
Keywords : Learning achievement, Management Model, Prathomsuksa 6 students
E-mail : a_prayad@hotmail.com

คํานํา
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็ นหน่วยงานภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มีโรงเรี ยนในความรับผิดชอบ จํานวน 143 โรงเรี ยน จากผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) ในปี การศึกษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้ อยละทุกวิชาของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เท่ากับ 39.99 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้ อยละระดับประเทศเท่ากับ 40.45 และเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายวิชาภาษาไทย ระดับสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 เท่ากับ
30.75 ซึ่งระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 31.22 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายวิชาสังคมศึกษา ระดับ
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เท่ากับ 46.29 ซึง่ ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
เท่ากับ 47.07 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 เท่ากับ 21.12 ซึง่ ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 20.99 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เท่ากับ 33.16 ซึง่ ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
เท่ากับ 34.85 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 เท่ากับ 39.00 ซึ่งระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 41.56 (สํานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษา
ประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2. 2554) จะเห็นได้ ว่าคะแนนเฉลี่ยร้ อยละระดับสํ านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553 ในบางวิชายังมีคะแนนน้ อยกว่า
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละระดับประเทศ ปั ญหาเรื่ องผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนับว่าเป็ นปั ญหาที่ต้องได้ รับ
การแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน
จากสภาพปั ญหาเรื่ องผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงเห็นความจําเป็ นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเรื่ องผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
เป็ นการเร่ งด่วนโดยมีการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการทางด้ านวิชาการของสถานศึกษา และนําข้ อมูล
มาใช้ ในการสร้ างและพัฒนารู ปแบบการบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเรื่ องผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืนต่อไป

1501

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

วัตถุประสงค์ การวิจัย

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้ รูปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
คําถามของการวิจัย
การใช้ รูปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 สามารถทําให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นหรื อไม่
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ได้ แก่ การประเมินผลการใช้ รูปแบบการบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และการเปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พื น้ ฐาน (O-Net)ใน 5 วิ ช าหลัก ได้ แ ก่ วิ ช าภาษาไทย สัง คมศึก ษา ภาษาอัง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระหว่างปี การศึกษา 2553 และปี การศึกษา 2554
2. ขอบเขตด้ านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 2,654 คน จาก 143 โรงเรี ยน โดยสุ่ม
แบบเจาะจงเลือกนักเรี ยนที่ไม่ได้ เรี ยนพิเศษเพิ่มเติม
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่
3.1ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ รู ปแบบการบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-Net) ใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ ดําเนินการประเมินผลการใช้ รูปแบบการบริ หารสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จนเสร็ จสิ ้นการดําเนินการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2554 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนมกราคม 2555

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 2,913 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 2,654 คน โดยสุม่ แบบเจาะจงเลือกนักเรี ยนที่ไม่ได้ เรี ยนพิเศษเพิ่มเติม

1502

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้ รูปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย คูม่ ือการบริ หาร
สูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึง่ มีกระบวนการทํางานเป็ น 4 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขั น้ ตอนที่ 1 ก่ อการณ์ ง านวิ เ คราะห์ หมายถึง การสร้ างความตระหนัก ร่ วมกัน ระหว่างครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในระดับเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และระดับโรงเรี ยนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหา ศึกษาความต้ องการของแต่ละโรงเรี ยน
โดยพิจารณาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อกําหนดแผนงาน เป้าหมายความสําเร็ จ และหาทางเลือกการในการพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ 2 บ่ มเพาะ เสริ มเพิ่มพลั ง หมายถึง การที่โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนโดยมีการสร้ าง
บรรยากาศในการเรี ยน จัดหาสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ ครู ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ มีการ
สอนซ่อมเสริ ม เพิ่มเวลาในการเรี ยน มีการทดสอบอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆ และส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครององค์กรต่าง ๆ
มีสว่ นร่ วม นําไปสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตลอดจนนําความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
ขัน้ ตอนที่ 3 จริงจัง งานเกาะติด หมายถึง การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆ
ทังระดั
้ บสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับโรงเรี ยน โดยมีการให้ คําแนะนําในการจัดการเรี ยนการสอน
มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ทําการตรวจสอบประเมินคุณภาพผู้เรี ยนใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ขัน้ ตอนที่ 4 พิชติ ผลเป็ นเลิศ หมายถึง นักเรี ยนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทังในโรงเรี
้
ยน
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) มีการนําผลการปฏิบตั ิงานที่ดีของแต่ละโรงเรี ยน
บุคคลไปเผยแพร่ เป็ นแบบอย่างต่อโรงเรี ยนทัว่ ไป โดยการยกย่อง ชมเชยต่อสาธารณชน และประกาศเกียรติคณ
ุ
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รู ปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ก่ อการณ์
งานวิเคราะห์

บ่ มเพาะเสริม
เพิ่มพลัง

จริงจัง
งานเกาะติด

พิชติ ผล
เป็ นเลิศ

-สร้ างความตระหนัก

- สร้ างความเข้ าใจใน
วิธีดําเนินการร่ วมกัน
- โรงเรี ยนจัดการเรี ยน
การสอนโดย
* สร้ างบรรยากาศในการเรี ยน
* ครู จดั การเรี ยนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยน เป็ นสําคัญ
* โรงเรี ยนจัดการสอนซ่อม
เสริ มเพิ่มเวลา

- ดําเนินการนิเทศ
ติดตามให้ คําแนะนํา
การจัดการเรี ยน
การสอนทังระดั
้ บ
สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา และ
ระดับโรงเรี ยน
- วัดและประเมินผล

- นักเรี ยนมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทังผลการเรี
้
ยน
ในโรงเรี ยนและ
ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-Net)

ร่ วมกัน
- วิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาความต้ องการ
- กําหนดแผนงาน
พัฒนา และเป้าหมาย
ความสําเร็ จ

การหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. การหาคุณ ภาพของรู ป แบบการบริ ห ารสู่ก ารยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีขนตอนดํ
ั้
าเนินการ ดังนี ้
1) นํารู ปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ได้ แก่ คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ ของการนํารู ปแบบไปใช้ โดยเครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบประเมินมีลกั ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ได้ ค่ าเฉลี่ ย รายข้ อ ของการประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารสู่ก ารยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ด้ านความเหมาะสมในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้ านความเป็ นไปได้ ในภาพรวม
เฉลี่ย 4.23 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสามารถนํามาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้
2) การพัฒนารู ปแบบใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน
จากนัน้ ผู้วิจัยนํ าข้ อมูลจากการสนทนากลุ่มมาสรุ ปเพื่ อกํ าหนดรู ปแบบการบริ ห ารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 และจัดพิมพ์รูปแบบการบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ฉบับสมบรู ณ์เพื่อนําไปใช้ จริ ง
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
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1) กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และศึกษา เอกสาร
ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะ
ขอบข่าย และจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
2) สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ให้ ครอบคลุมเนื อ้ หาและจุดประสงค์ ที่จะวัด
ตามที่นิยามไว้ โดยสร้ างเป็ นแบบวัดชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้ อ ต้ องการใช้ จริ งจํานวน 50 ข้ อ การให้ คะแนน
ตอบถูกได้ ข้อละ 1 คะแนน ถ้ าตอบผิดได้ ข้อละ 0 คะแนน วิชาละ 12 ข้ อ
3) นําแบบทดสอบ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ( Index of
Consistency หรื อ IOC) ได้ ข้อคําถามที่มีความสอดคล้ อง จํานวน 53 ข้ อ จําแนกตามวิชาได้ เป็ นวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน 10 ข้ อ วิชาสังคมศึกษา จํานวน 11 ข้ อ วิชาภาษาไทย จํานวน 11 ข้ อ วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ข้ อ
และวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 11 ข้ อ ปรับปรุ งแก้ ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
4) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 จํานวน 30 คน ของโรงเรี ยนไพฑูรย์วิทยา จังหวัดสระบุรี แล้ วนํามาวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้ อ คัดเลือก
ข้ อที่ มีความยากตังแต่
้ 0.20 ถึง 0.80 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึน้ ไป ได้ แบบทดสอบที่จะนํ าไปใช้ จริ ง
จํานวน 50 จําแนกตามวิชาได้ วิชาละ 10 ข้ อ วิเคราะห์ หาคุณภาพทัง้ ฉบับโดยหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
จากสูตร KR – 20 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94
5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ที่มีคณ
ุ ภาพไปจัดพิมพ์เป็ นฉบับจริ งเพื่อใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
0

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการดําเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการใช้ รูปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เป็ นเวลา 3 เดือน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ร้ อยละจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจัดทําขึ ้น หลังการใช้ รูปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 สูงกว่าก่อนการใช้ รูปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังการใช้ รูปแบบ
การบริ หารสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
รวม

ก่ อนการใช้ รูปแบบ

หลังการใช้ รูปแบบ

Χ

Χ

43.30

57.72
t-test = 12.968*

การพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) ปี การศึกษา 2554
ใน 5 วิชาหลักของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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พบว่า ปี การศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี การศึกษา 2553 ทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และระดับประเทศทุกรายวิชา ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หลัก ในการทดสอบระดับชาติ
(O-Net) ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554 ระหว่างระดับ
สังกัด
สพป.สระบุรี 2
สพฐ.
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
51.95
49.51
50.04

คะแนนเฉลี่ยร้ อยละรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
53.11
43.07
53.47
42.79
51.08
37.12
51.49
40.45
52.22
38.37
52.40
40.82

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 5 วิชาหลัก ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพื
้ ้นฐาน (O-Net) ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553 และ 2554
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2554
S.D.
S.D.
Χ
Χ
30.75
13.29
51.95
15.10
46.29
16.07
53.11
14.88
21.12
19.33
43.07
18.44
33.16
14.49
53.47
17.84
39.00
15.40
42.79
13.25

t-test

DS%

19.42*
6.39*
12.58*
17.34*
3.41*

30.61
12.70
27.83
30.39
6.21

จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ
มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) ปี การศึกษา 2554 สูงกว่าปี การศึกษา 2553
ทุกรายวิช า นอกจากนี ย้ ังมี คะแนนเฉลี่ ยสูงกว่าระดับ สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน และ
ระดับประเทศทุกรายวิชา แสดงว่าการใช้ รูปแบบการบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 สามารถทําให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ซึง่ รู ปแบบการบริ หารสูก่ ารยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ได้ นําวงจรเดมมิ่งหรื อวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA
ประกอบด้ วย ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) ขัน้ ตอนที่ 2 การปฏิบตั ิตามแผน (Do – D) ขันตอนที
้
่ 3
การตรวจสอบ (Check – C) ขันตอนที
้
่ 4 การปรับปรุ ง (ACT – A) สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542) มาเป็ นต้ นแบบ
ในการกําหนดรู ปแบบครั ง้ นี ้ โดยในขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน คือขัน้ ตอนก่อการณ์ งานวิเคราะห์ คือขัน้ ตอน
ในการวิเคราะห์สภาพปั ญหา และบริ บทของโรงเรี ยน ซึ่งแต่ละโรงเรี ยนมีสภาพปั ญหาและบริ บทที่แตกต่างกัน
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การจัดการเรี ยนการสอนต้ องยึดโรงเรี ยนเป็ นฐาน (Site based management) ผู้บริ หารต้ องมีความเป็ นผู้นํา
ในการสร้ างหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริ บทมากขึ ้น (Ubben&other, 2001) ในขันตอนที
้
่ 2 การปฏิบตั ิตามแผน คือ
ขัน้ ตอนบ่มเพาะเสริ มเพิ่ มพลัง เป็ นขัน้ ตอนที่ สําคัญที่ สุด เนื่ องจากเป็ นกระบวนการหลักในการพัฒนาครั ง้ นี ้
ประกอบด้ วย การสร้ างบรรยากาศในการเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ การสอนซ่อม
เสริ มและการเพิ่ มเวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน สอดคล้ องกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(2552) ที่ได้ กล่าวถึง แนวคิดของ John Carroll ที่พบว่า การเพิ่มเวลาในการเรี ยนทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ ้น และ Baxter ; & Smith. (1998) ที่พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนซ่อมเสริ มวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงกว่ากลุ่มที่ใช้ การสอนแบบปกติ ในขณะที่ Mathues (2003) ได้ ศกึ ษาประสิทธิผลของกลยุทธ์ การสอน และ
การดําเนินการอภิปรายที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ พบว่า ระเบียบวิธีการอภิปรายที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสําคัญช่วยให้
นักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนคติวิทยาศาสตร์ สําหรับในขันตอนที
้
่ 3 การตรวจสอบ คือ ขันตอนจริ
้
งจังงานเกาะติด
เป็ นขัน้ ตอนที่ มีการนิ เทศติดตามผลการดําเนิ นการโดยจุดมุ่งหมายที่ จะพัฒนาคน พัฒนาครู ช่วยเหลือครู
ให้ มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้ านหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การประสานงาน และ
ความร่ วมมือเพื่อให้ เกิดการเข้ าใจอันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนันยั
้ งสร้ างความมัน่ ใจในอาชีพครู
สร้ างสรรค์กําลังใจ ให้ แก่ครู เพื่อจะได้ ร่วมมือกันพัฒนานักเรี ยนให้ เกิดพัฒนาการตามความมุ่งหมายการศึกษา
(วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 2538) และในขันตอนที
้
่ 4 การปรับปรุ ง คือขันตอนพิ
้
ชิตผล เป็ นเลิศมีการนําผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ดีของแต่ละโรงเรี ยน บุคคลไปเผยแพร่ เป็ นแบบอย่างต่อโรงเรี ยนทั่วไปโดยการยกย่อง ชมเชยต่อสาธารณชน
เพื่อเป็ นแบบอย่างและแนวทางให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องได้ นําข้ อมูลไปพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของตนให้ นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การดําเนิ น การวิ จัยโดยใช้ รู ปแบบการบริ ห ารสู่การยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนักเรี ย น
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ประกอบไปด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 ก่อการณ์ งานวิเคราะห์ขนตอน
ั้
ที่ 2 บ่มเพาะ เสริ มเพิ่มพลัง ขันตอนที
้
่ 3 จริ งจัง งานเกาะติด ขันตอนที
้
่ 4 พิชิตผลเป็ นเลิศ เมื่อดําเนินการใช้ รูปแบบ
การบริ หารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เป็ นระยะเวลา
3 เดือน สามารถทําให้ นกั เรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน 5 วิชาหลัก ได้ แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังมีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) ปี การศึกษา 2554 สูงกว่าปี การศึกษา 2553 ทุกรายวิชา
นอกจากนี ย้ ังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และระดับประเทศ
ทุกรายวิชา
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรู ปแบบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โดยใช้ รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ มีความหลากหลายในการนําไปปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนมากที่สดุ
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2. ควรมีการติดตาม ประเมินผลในระยะยาว เพื่อศึกษาความคงทนของการแก้ ปัญหา ด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3. สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ประสบปั ญหาด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
สามารถนําผลการศึกษาครัง้ นี ้ ไปปรับใช้ เพื่อแก้ ปัญหาต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2552. รายงานการวิจัย เรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ ที าํ ให้ คะแนน
การทดสอบ O-NET ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตํ่า. สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, กรุ งเทพฯ.
วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์. 2538. หลักการนิเทศการศึกษา. อาร์ ตกราฟิ ค, กรุ งเทพ ฯ.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. 2540. เอกสารทางวิชาการ การพัฒนากระบวนการทางการเรี ยนการสอน
ลําดับที่ 33. สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, กรุ งเทพ ฯ.
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. 2554. รายงานคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
O-NET (Ordinary National Education Test) ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2553. สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, สระบุรี.
Baxter, Judith Lee ; & Smith, Stephen D. 1998. Subsequent-Grades Assessment of
Pedagogies in Remedial Mathematics. Dissertation Abstracts International. Available
Source : htpp://wwwlib.umi.com/Dissertations/, June 20, 2011.
Mathues, Patricia Kelly. 2003. “The Relationship Between Participation in Student-Centered
Dissertation and the Academic Achievement of Fifth-Grade Science Students,”
Dissertation Abstracts International 64 (04): 1208-A.
Ubben, Gerald. C. & Others. 2001. Principal : Leadership For Effective schools. United States. n.p. : n.p.

1508

