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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

ใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ 

การบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตวัอย่าง      

ท่ีใช้ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ

เขต 2 จํานวน 2,654 คน จาก 143 โรงเรียน โดยสุม่แบบเจาะจงเลือกนกัเรียนท่ีไมไ่ด้เรียนพิเศษเพ่ิมเติม เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียน       

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งมีค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) จากสตูร KR – 20 เท่ากบั 0.94 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าที (t-test) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Development Score)  

ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย สงัคมศกึษา 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และมีผลคะแนน     

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2554 ใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าปีการศึกษา 2553 ทุกรายวิชา นอกจากนี ้      

ยงัมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่ระดบัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัประเทศทกุรายวิชา 

คาํสาํคัญ : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, รูปแบบการบริหาร, นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 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 

 

 
1สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2  
1Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 
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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  
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คาํนํา 

 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จํานวน 143 โรงเรียน จากผลคะแนนการทดสอบ

ทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ในปีการศกึษา 2553 พบวา่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละทกุวิชาของนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เท่ากบั 39.99 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดบัประเทศเท่ากับ 40.45 และเม่ือพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชาภาษาไทย ระดบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา สระบุรี เขต 2 เท่ากับ 

30.75 ซึ่งระดบัประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 31.22 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชาสงัคมศึกษา ระดบั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 เท่ากบั 46.29 ซึง่ระดบัประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

เท่ากบั 47.07 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชาภาษาองักฤษ ระดบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบุรี 

เขต 2 เท่ากบั 21.12 ซึง่ระดบัประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากบั 20.99 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 เท่ากบั 33.16 ซึง่ระดบัประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

เท่ากบั 34.85 คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบุรี 

เขต 2 เท่ากับ 39.00 ซึ่งระดบัประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 41.56 (สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. 2554) จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2553 ในบางวิชายงัมีคะแนนน้อยกว่า

คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดบัประเทศ ปัญหาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนนบัว่าเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งดว่น  

 จากสภาพปัญหาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สระบุรี เขต 2 จึงเห็นความจําเป็นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน       

เป็นการเร่งด่วนโดยมีการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการทางด้านวิชาการของสถานศกึษา และนําข้อมูล 

มาใช้ในการสร้างและพฒันารูปแบบการบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 6 ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพในการพฒันาคณุภาพ

การศกึษาในเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอย่างยัง่ยืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชา

ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 โดยใช้รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6   

คาํถามของการวิจัย 

 การใช้รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 สามารถทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้หรือไม ่

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ

ขัน้พืน้ฐาน (O-Net)ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ ระหวา่งปีการศกึษา 2553 และปีการศกึษา 2554 

 2.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน  

ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 2,654 คน จาก 143 โรงเรียน โดยสุ่ม

แบบเจาะจงเลือกนกัเรียนท่ีไมไ่ด้เรียนพิเศษเพ่ิมเติม  

  3.  ขอบเขตด้านตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่   

  3.1ตวัแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน      

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 

  3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสงักัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ     

ขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้ วิจัยได้ดําเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสู่การยกระดับ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จนเสร็จสิน้การดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2554 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนมกราคม 2555 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสระบรีุเขต 2 จํานวน 2,913 คน  

 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ของโรงเรียน ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสระบรีุเขต 2 จํานวน 2,654 คน โดยสุม่แบบเจาะจงเลือกนกัเรียนท่ีไมไ่ด้เรียนพิเศษเพ่ิมเติม 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

 ในการดําเนินการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย คูมื่อการบริหาร 

สูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึง่มีกระบวนการทํางานเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ตอนที่  1 ก่อการณ์งานวิเคราะห์ หมายถึง การสร้างความตระหนักร่วมกันระหว่างครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทัง้ในระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และระดบัโรงเรียนในการ

ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ศกึษาความต้องการของแตล่ะโรงเรียน         

โดยพิจารณาผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 

เพ่ือกําหนดแผนงาน เป้าหมายความสําเร็จ และหาทางเลือกการในการพฒันา   

 ขัน้ตอนที่ 2 บ่มเพาะ เสริมเพิ่มพลัง หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีการสร้าง

บรรยากาศในการเรียน จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้  ครูดําเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั มีการ

สอนซอ่มเสริม เพ่ิมเวลาในการเรียน มีการทดสอบอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะๆ และสง่เสริมให้ผู้ปกครององค์กรต่าง ๆ 

มีสว่นร่วม นําไปสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั   

 ขัน้ตอนที่ 3 จริงจัง งานเกาะตดิ หมายถงึ การดําเนินการนิเทศ กํากบั ติดตามอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ 

ทัง้ระดบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และระดบัโรงเรียน โดยมีการให้คําแนะนําในการจัดการเรียนการสอน      

มีการวดัและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง โดยได้ทําการตรวจสอบประเมินคณุภาพผู้ เรียนใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชา

ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 ขัน้ตอนที่ 4 พชิติผลเป็นเลิศ หมายถึง  นกัเรียนมีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ในโรงเรียน

และผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) มีการนําผลการปฏิบติังานท่ีดีของแต่ละโรงเรียน 

บคุคลไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างตอ่โรงเรียนทัว่ไป โดยการยกย่อง ชมเชยตอ่สาธารณชน และประกาศเกียรติคณุ 
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รูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                              

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. การหาคุณภาพของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน               

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีขัน้ตอนดําเนินการ ดงันี ้ 

  1) นํารูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

ได้แก่ คู่มือการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 2 เสนอผู้ เช่ียวชาญจํานวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบ ความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของการนํารูปแบบไปใช้  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินมีลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  

ได้ค่าเฉลี่ยรายข้อของการประเมินรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน               

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านความเหมาะสมในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 และด้านความเป็นไปได้ในภาพรวม

เฉลี่ย 4.23 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจสามารถนํามาใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้  

  2) การพฒันารูปแบบใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 10 คน 

จากนัน้ผู้ วิจัยนําข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมาสรุปเพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และจดัพิมพ์รูปแบบการบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนําไปใช้จริง 

 2. การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

ก่อการณ์ 

งานวิเคราะห์ 

บ่มเพาะเสริม 

เพิ่มพลัง 

จริงจัง 

งานเกาะตดิ 

พชิติผล 

เป็นเลิศ 

-สร้างความตระหนกั

ร่วมกนั 

- วิเคราะห์ปัญหา 

ศกึษาความต้องการ 

- กําหนดแผนงาน

พฒันา และเป้าหมาย

ความสําเร็จ 

 

- สร้างความเข้าใจใน

วิธีดําเนินการร่วมกนั 

- โรงเรียนจดัการเรียน         

การสอนโดย 

 * สร้างบรรยากาศในการเรียน 

 * ครูจดัการเรียนการสอน   

ท่ีเน้นผู้ เรียน เป็นสําคญั 

 * โรงเรียนจดัการสอนซอ่ม

เสริมเพ่ิมเวลา 

 

- ดําเนินการนิเทศ 

ติดตามให้คําแนะนํา  

การจดัการเรียน 

การสอนทัง้ระดบั

สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษา และ

ระดบัโรงเรียน  

- วดัและประเมินผล 

 

 

- นกัเรียนมีการพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ทัง้ผลการเรียน              

ในโรงเรียนและ         

ผลการทดสอบ          

ทางการศกึษาระดบัชาติ                

ขัน้พืน้ฐาน (O-Net) 
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  1)  กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษา เอกสาร 

ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะ 

ขอบข่าย และจดุประสงค์ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กําหนดนิยามศพัท์เฉพาะ 

  2)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์ท่ีจะวัด

ตามท่ีนิยามไว้ โดยสร้างเป็นแบบวดัชนิด 4 ตวัเลือก จํานวน 60 ข้อ ต้องการใช้จริงจํานวน 50 ข้อ การให้คะแนน

ตอบถกูได้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ข้อละ 0 คะแนน วิชาละ 12 ข้อ 

  3) นําแบบทดสอบ ให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (0Index of 

Consistency หรือ IOC) ได้ข้อคําถามท่ีมีความสอดคล้อง จํานวน 53 ข้อ จําแนกตามวิชาได้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ 

จํานวน 10 ข้อ วิชาสงัคมศกึษา จํานวน 11 ข้อ วิชาภาษาไทย จํานวน 11 ข้อ วิชาภาษาองักฤษ จํานวน 10 ข้อ 

และวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 11 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

  4) นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try-out) กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 6  จํานวน 30 คน ของโรงเรียนไพฑูรย์วิทยา จงัหวดัสระบุรี แล้วนํามาวิเคราะห์หาคณุภาพรายข้อ คดัเลือก 

ข้อท่ีมีความยากตัง้แต่ 0.20 ถึง 0.80 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึน้ไป ได้แบบทดสอบท่ีจะนําไปใช้จริง

จํานวน 50 จําแนกตามวิชาได้วิชาละ 10 ข้อ วิเคราะห์หาคุณภาพทัง้ฉบบัโดยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

จากสตูร KR – 20 ได้คา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.94 

  5)  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีคณุภาพไปจดัพิมพ์เป็นฉบบัจริงเพ่ือใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

 ผลการดําเนินการเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 โดยการใช้รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็นเวลา 3 เดือน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ร้อยละจากแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจดัทําขึน้ หลงัการใช้รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 สงูกวา่ก่อนการใช้รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ 

 การบริหารสูก่ารยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  
 

รวม 

 

ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

Χ  Χ  
43.30 57.72 

t-test  =  12.968* 
  

 การพฒันาผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  ปีการศกึษา 2554      

ใน 5 วิชาหลกัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 
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พบวา่ ปีการศกึษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่ปีการศกึษา 2553 ทกุรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่ระดบั 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และระดบัประเทศทกุรายวิชา ดงัตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั ในการทดสอบระดบัชาติ  

 (O-Net) ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2554 ระหวา่งระดบั 
 

สังกัด คะแนนเฉล่ียร้อยละรายกลุ่มสาระการเรียนรู้   

  ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สพป.สระบรีุ 2 51.95 53.11 43.07 53.47 42.79 

สพฐ. 49.51 51.08 37.12 51.49 40.45 

ระดบัประเทศ 50.04 52.22 38.37 52.40 40.82 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการพฒันาคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 5 วิชาหลกั ในการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ

 ขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2553 และ 2554 
 

วิชา 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

t-test DS% ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

ภาษาไทย 30.75 13.29 51.95 15.10 19.42* 30.61 

สังคมศึกษา 46.29 16.07 53.11 14.88 6.39* 12.70 

ภาษาอังกฤษ 21.12 19.33 43.07 18.44 12.58* 27.83 

คณิตศาสตร์ 33.16 14.49 53.47 17.84 17.34* 30.39 

วิทยาศาสตร์ 39.00 15.40 42.79 13.25 3.41* 6.21 

  

 จากผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย 

สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05  และ           

มีผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2554 สงูกวา่ปีการศกึษา 2553 

ทุกรายวิชา นอกจากนีย้ังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ

ระดบัประเทศทุกรายวิชา แสดงว่าการใช้รูปแบบการบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 สามารถทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ซึง่รูปแบบการบริหารสูก่ารยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ได้นําวงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคมุคณุภาพ PDCA 

ประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan – P) ขัน้ตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do – D) ขัน้ตอนท่ี 3         

การตรวจสอบ (Check – C) ขัน้ตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT – A) สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542) มาเป็นต้นแบบ

ในการกําหนดรูปแบบครัง้นี ้โดยในขัน้ตอนท่ี 1 การวางแผน คือขัน้ตอนก่อการณ์งานวิเคราะห์ คือขัน้ตอน         

ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และบริบทของโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีสภาพปัญหาและบริบทท่ีแตกต่างกัน 
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การจดัการเรียนการสอนต้องยึดโรงเรียนเป็นฐาน (Site based management) ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้ นํา          

ในการสร้างหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบับริบทมากขึน้ (Ubben&other, 2001) ในขัน้ตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน คือ 

ขัน้ตอนบ่มเพาะเสริมเพ่ิมพลัง เป็นขัน้ตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาครัง้นี ้

ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศในการเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การสอนซ่อม

เสริมและการเพ่ิมเวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(2552) ท่ีได้กล่าวถึง แนวคิดของ John Carroll ท่ีพบว่า การเพ่ิมเวลาในการเรียนทําให้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงูขึน้ และ Baxter ; & Smith. (1998) ท่ีพบว่านกัเรียนท่ีเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

สงูกว่ากลุ่มท่ีใช้การสอนแบบปกติ ในขณะท่ี Mathues (2003) ได้ศกึษาประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน และ 

การดําเนินการอภิปรายท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั พบว่า ระเบียบวิธีการอภิปรายท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญัช่วยให้

นกัเรียนมีความเข้าใจมโนคติวิทยาศาสตร์ สําหรับในขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบ คือ ขัน้ตอนจริงจงังานเกาะติด 

เป็นขัน้ตอนท่ีมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินการโดยจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาคน พัฒนาครู ช่วยเหลือครู         

ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน การประสานงาน และ        

ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการเข้าใจอนัดีระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนัน้ยงัสร้างความมัน่ใจในอาชีพครู 

สร้างสรรค์กําลงัใจ ให้แก่ครู เพ่ือจะได้ร่วมมือกนัพฒันานกัเรียนให้เกิดพฒันาการตามความมุ่งหมายการศกึษา 
(วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ 2538) และในขัน้ตอนท่ี 4 การปรับปรุง คือขัน้ตอนพิชิตผล เป็นเลิศมีการนําผลการปฏิบติังาน     

ท่ีดีของแต่ละโรงเรียน บุคคลไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อโรงเรียนทั่วไปโดยการยกย่อง ชมเชยต่อสาธารณชน 

เพ่ือเป็นแบบอย่างและแนวทางให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้นําข้อมลูไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนให้นกัเรียน    

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย  

 การดําเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน        

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ก่อการณ์งานวิเคราะห์ขัน้ตอน

ท่ี 2 บ่มเพาะ เสริมเพ่ิมพลงั ขัน้ตอนท่ี 3 จริงจงั งานเกาะติด ขัน้ตอนท่ี 4 พิชิตผลเป็นเลิศ เม่ือดําเนินการใช้รูปแบบ

การบริหารสู่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็นระยะเวลา  

3 เดือน สามารถทําให้นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน 5 วิชาหลกั ได้แก่ วิชาภาษาไทย สงัคมศกึษา 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึน้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และยงัมีผลคะแนน

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2554 สงูกวา่ปีการศกึษา 2553 ทุกรายวิชา 

นอกจากนีย้ังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และระดับประเทศ          

ทกุรายวิชา 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

โดยใช้รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้มีความหลากหลายในการนําไปปฏิบติัให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนมากท่ีสดุ 
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 2. ควรมีการติดตาม ประเมินผลในระยะยาว เพ่ือศกึษาความคงทนของการแก้ปัญหา ด้านผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน 

 3. สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีประสบปัญหาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

สามารถนําผลการศกึษาครัง้นี ้ไปปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาตอ่ไป 
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