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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี
(นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
Development Student Quality Model for National Achievement of Banhongwari
(Nipattammaporn Uphatham) School Under the Sisaket Primary Educational Service Area
Office 2
ธนสมพร มะโนรัตน*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะหองคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 3) สรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และ 4) ทดลองใชและศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี(นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยการวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะตามความมุงหมายของการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ มี 6 องคประกอบ คือ 1) การ ศึกษา
และกําหนดความตองการการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรีย น 3) การพัฒ นาครูแ ละบุค ลากร
4) การสรางทีมงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน 5) การจัดการเรียนการสอน และ 6) การกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผูเรียน ซึ่งมีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
2. สภาพป จจุ บั น โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ส วนสภาพสภาพที่ พึ ง ประสงค โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
องคประกอบที่มีคาความตองการจําเปนสูงสุด คือ การกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นด า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ ข องโรงเรี ย นบ า นห อ งวารี
(นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส ะเกษ เขต 2 คือ รูป แบบ 4T Model
ประกอบดวย T1 (Target) การกําหนดเปาหมายการพัฒ นาคุณภาพผูเ รีย น T2 (Training) การพัฒ นาครูแ ละบุค ลากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน T3 (Teaching) การจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนเพื่อพั ฒ นาคุณภาพผูเ รีย น และ T4 (Test)
การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
4. ผลการใชรูปแบบ พบวา คาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
(National Test : NT) และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (Ordinary National Education Test : O-NET) ปการศึกษา 2559
โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
Abstract
The purpose of this research was to 1) a study of development student quality components.
2) a study of present and desirable conditions of development student quality for national achievement
of school under the Sisaket Primary Educational Service Area Office 2. 3) construction and development
model. and 4) trial and a study of results in implementing the development student quality model
for national achievement of Banhongwari (Nipattammaporn Uphatham) school under the Sisaket Primary
Educational Service Area Office 2. methodology was divided into 4 phases as purpose research.
* ผูอํานวยการโรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมป) อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ
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Results of the study revealed the following :
1. development student quality components for national achievement was found that 6 components
were 1) study and set requirements development student quality 2) development student quality plan
3) teachers and personnel development 4) construction development student quality team 5) teaching
and 6) direct tracking and assessment for student development, which all components appropriateness
rated highest level.
2. The present conditions, it was found that as an overall the development student quality for
national achievement were rated medium level. The desirable conditions, it was found that as an overall
was rated at the highest level. When considering the Modified Priority Needs Index (PNImodified), it was
found that the component with the highest score was direct tracking and assessment for student
development.
3. Construction of the development student quality model for national achievement of Banhongwari
(Nipattammaporn Uphatham) school under the Sisaket primary Educational Service Area Office 2, it was
found 4’T Model was synthesized which ; T1 : Target (set target development student quality), T2 : Training
(teachers and personnel development for development student quality), T3 : Teaching (learning activity
for development student quality) and T4 : Test (test for development activity student quality). Model
appropriateness rated highest level.
4. The implementing results of the model, it was found that after the implementation of
the development student quality model that as an overall the National Test (NT) and Ordinary National
Education Test (O-NET) achievement 2559 academic year overall highest national level.
คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนา, คุณภาพผูเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
Keywords : development Model, Student Quality, National Achievement.
บทนํา
การประเมิ นคุ ณภาพผู เ รี ย นระดั บ ชาติ เ ป น กระบวนการสําคั ญ ที่ ต องดําเนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป ก ารศึ ก ษา
ซึ่งแบงการจัดการจัดสอบออกเปน 2 สวน คือ การทดสอบระดับ ชาติ (National Test : NT) ดําเนินงานโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational
Test : O-NET) ดําเนินงานโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง ชาติ (องคการมหาชน) (สํานักทดสอบทางการศึกษา.
2558 : 1-3) ผลการประเมินระดับชาติที่ไดจะเปนขอมูลสําคัญที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษา และของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมเพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร แผนการศึกษาของชาติ ระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ระดับสถานศึกษา (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2559 : 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนตัวบงชี้สําคัญที่สื่อใหเห็นถึงคุณภาพ
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งที่ผานมาพบวาถึงแมวาคนไทยจะไดรับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
ทุกชวงวัย แตยังมีปญหาดานสติปญญาและคุณภาพการศึกษา และยังไดพบวาเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
รอยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของผูเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และคิด สรางสรรค
คอนขางต่ํา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2555 : 6-10)
โรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
มีผลการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา พบวา ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเ รีย นระดับ ชาติ
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยรวมทั้ง 3 ดาน มีคาคะแนนเฉลี่ย 38.90 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความสามารถดานภาษา มีคาคะแนนเฉลี่ย 14.40 ดานความสามารถดานคํานวณ มีคาคะแนนเฉลี่ย 10.30 และ
ดานความสามารถดานเหตุผล มีคาคะแนนเฉลี่ย 14.20 (โรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ). (2559ข : 1-2)
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 6 โดยรวมทั้ ง 5 กลุ ม สาระ มี ค าคะแนนเฉลี่ ย 44.96 เมื่ อพิ จารณาเป นรายกลุ ม สาระ พบว า กลุ ม สาระภาษาไทย
มีคาคะแนนเฉลี่ย 48.04 กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 48.57 กลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 44.61
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย 49.29 และกลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาคะแนนเฉลี่ย 34.29
(โรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ). 2559ก : 5-12) ซึ่งจากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ
ระดับชาติจะเห็นไดวานักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคุณภาพอยูในระดับพอใช หรือ
ปานกลาง ซึ่งยังไมเปนที่พอใจเทาที่ควร ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษาไดมีความตะหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT
และ Ordinary National Education Test : O-NET) ดวยในปจจุบันหนวยงานตนสังกัดและสังคมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้
เปนอยางมาก ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นระดับชาติข อง
นักเรียนโรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เพื่อใหไดและมีรูปแบบที่โรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) และสถานศึกษาอื่นทั่วไปสามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test : NT และ Ordinary National Education Test :
O-NET) ใหสูงขึ้นอยางยั่งยืนในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
3. เพื่ อสร างและพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย นด านผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ ข องโรงเรียน
บานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
4. เพื่อทดลองใชและศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ
โรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 4 ระยะ ซึ่งในแตละระยะมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะหองคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบ (บุญ ชม ศรีส ะอาด. 2553 : 121) โดยผูท รงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนการศึกษาขอมู ล
สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) และหาความตองการจําเปน (สุวิมล วองวาณิช. 2550 :
275-276) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนละ 3 คน จากโรงเรียน 12 แหง ในอําเภอเมืองจันทร สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ระยะที่ 3 สรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรีย น
บานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยการศึกษาขอมูล
จากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ชาติข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 สูงสุด จํานวน 4 โรงเรียนโดยการสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูส อนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 แลวนํามาประกอบกับ ขอมูล ที่ไ ดจากการวิจัย
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ในระยะที่ 1-2 สังเคราะหกําหนดโครงสรางหรือองคประกอบยกรางรูปแบบขึ้น จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
ตรวจพิจารณาและประเมินความเหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) ของรูปแบบแลวพัฒนารูปแบบตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ กอนนําไปทดลองใช
ระยะที่ 4 ทดลองใชและศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ
โรงเรี ย นบ านห องวารี (นิ พั ท ธ ธรรมาภรณ อุป ถั ม ภ ) สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 2
โดยนํารูปแบบไปทดลองใชกับกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร จํานวน 11 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 9 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 คน โรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุป ถัม ภ)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง รวมกลุมเปาหมาย จํานวน 28 คน
ในชวงภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
สรุปผลการวิจัย
1. องคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ มี 6 องคประกอบ คือ (1) การ ศึกษา
และกําหนดความตองการการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน (3) การพัฒนาครูและบุคลากร
(4) การสร างที ม งานพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย น (5) การจั ด การเรี ย นการสอน และ (6) การกํ ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งทั้ง 6 องคประกอบมีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
2. สภาพป จจุ บั น โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ส วนสภาพสภาพที่ พึ ง ประสงค โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
องคประกอบที่มีคาความตองการจําเปนสูงสุด คือ การกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปรากฏดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6

องคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การศึกษาและกําหนดความตองการ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การพัฒนาครูและบุคลากร
การสรางทีมงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยรวม

สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค
PNI
อันดับ
modified
X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
2.84 0.30 ปานกลาง 4.69 0.42 มากที่สุด 0.65
5
2.89
2.83
2.83
2.77
2.73

0.18
0.26
0.26
0.29
0.24

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.69
4.72
4.79
4.78
4.74

0.42
0.37
0.34
0.36
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.62
0.67
0.69
0.73
0.74

2.81 0.24 ปานกลาง 4.74 0.37 มากที่สุด

0.69

6
4
3
2
1

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณ
อุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 คือ รูปแบบ 4T Model ประกอบดวย T1 (Target)
การกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน T2 (Training) การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน T3 (Teaching)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน และ T4 (Test) การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ปรากฏดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี
(นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
(4’T Model)
4. ผลการใชรูปแบบ พบวา คาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
(National Test : NT) และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (Ordinary National Education Test : O-NET) ปการศึกษา 2559 โดยรวม
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ปรากฏดังตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
(National Test : NT)
ที่
1
2
3

ความสามารถที่สอบ
ดานภาษา (Literacy)
ดานคํานวณ (Numeracy)
ดานเหตุผล (Reasoning Abilities)
โดยรวมทั้ง 3 ดาน

** หมายถึง มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ

ปการศึกษา/คาคะแนนเฉลี่ย
2558
2559
41.14
54.76**
29.43
38.57**
40.57
61.90**
37.05
51.74**

ผลตาง
13.62
9.14
21.33
14.69
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(Ordinary National Education Test : O-NET)
ปการศึกษา/คาคะแนนเฉลี่ย
ที่
วิชาที่สอบ
ผลตาง
2558
2559
1
ภาษาไทย (61)
48.04
57.03**
8.99
2
คณิตศาสตร (64)
48.57
49.44**
0.87
3
วิทยาศาสตร (65)
44.61
41.56**
-3.05
4
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (62)
49.29
47.22**
-2.07
5
ภาษาอังกฤษ (63)
34.29
28.06
-6.23
โดยรวมทั้ง 5 วิชา
44.96
44.66**
-0.30
** หมายถึง มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาองคประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบวา มี 6 องคประกอบ
คือ (1) การศึกษาและกําหนดความตองการการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน (3) การพัฒนาครู
และบุคลากร (4) การสรางทีมงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน (5) การจัดการเรียนการสอน และ (6) การกํากับ ติดตามและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุริยงค ชวนขยัน (2548 : 19-21) กลาววา การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีอยู 6 ระยะ คือ
(1) การศึกษาความตองการคุณภาพของผูเรียน/ผูเกี่ยวของ (2) การฝกอบรม การสรางทีม และการสื่อสารของบุคลากรในองคร
(3) การวางแผนคุณภาพ (4) กระบวนการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (5) การประเมินผลรวบยอด การตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติ และ (6) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. ผลการศึ กษาสภาพป จจุ บั นการพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย นด านผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ ข องโรงเรี ย น
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (อําเภอเมืองจันทร) ยังขาดรูปแบบที่เหมาะสมจึงไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นระดับ ชาติไ ดอยางมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
เท าที่ ค วร แต ส ภาพที่ พึ ง ประสงค ใ นอนาคตโรงเรี ย น สั ง กั ด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาศรี ส ะเกษ เขต 2
(อําเภอเมื องจั นทร ) ก็ มี ค วามต องการดําเนิ นกิ จกรรมการพั ฒ นาคุ ณภาพผู เ รี ย นด านผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ
อยูในระดับมากที่สุดทั้งโดยรวมและรายองคประกอบ เมื่อพิจารณาตามคาความตองการจําเปน พบวา องคป ระกอบที่มี
คาความตองการจําเปนสูงสุด คือ การกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาปจจุบัน
ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนขาดการกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ รีย น
จึงสงผลตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดอยประสิทธิภาพ
ลง ซึ่งสอดคลองกับประหยัด อนุศิลป (ม.ป.ป. : 1504) ที่กลาววา การกํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องจะชวยให
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สวนประหยัด อินแปง (2556 :
57-59) ไดศึกษาปญหาและความตองการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พบวา ปญหาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยรวมมี คาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ครูมีปญหาและความตองการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
3. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นระดับ ชาติข องโรงเรีย น
บานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาสอดคลองกับกระบวนการพัฒ นาคุณภาพผูเ รีย นโดยมีขั้น ตอนสําคัญ
อยู 4 ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดเปาหมายการพัฒนา (2) การเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
(3) การดําเนินกิจกรรมการพัฒนา (4) การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการดําเนินกิจกรรมใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ
ประพฤติพันธ ชวลี (2553 : 89-90) ที่ไดศึกษาการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน พบวา การดําเนินงาน
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ มี 4 ขั้ นตอน คื อ (1) การวางแผน (2) การปฏิ บั ติ ต ามแผน (3) การตรวจสอบประเมิ น ผล และ
(4) การนํา ผลการประเมินมาปรับปรุงงาน สวนวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด (2559 : 327-328) ไดทําวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ

135

เครือขายความรวมมือเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบวา รูปแบบมี 4 กระบวนการ คือ 1) การสรางขอตกลงและรวมวางแผน 2) การปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน
3) การทบทวนผลการดําเนินงาน และ 4) การประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
4. ผลการใชรูปแบบ พบวา คาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปที่ 3
(National Test : NT) และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (Ordinary National Education Test : O-NET) ปการศึกษา 2559
โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ทั้ง นี้ อาจเปนเพราะวารูป แบบการพัฒ นาคุณภาพผูเ รีย นดานผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 เปนระบบมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน โดยเริ่มตนจากศึกษาวิเคราะหขอมูลและปจจัยเกี่ยวกับ
ที่สําคัญจําเปนเพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชหลักการมีสวนรวม ประกอบกับ
โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นระดับ สง ผลใหค รูแ ละบุค ลากรทุกคนสามารถรวมตัวกันสรางทีม เพื่อพัฒ นา
คุณภาพผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ไดอยางมีสัมฤทธิผล โดยโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบติด ตามและประเมินผลเพื่อพัฒ นาการดําเนินกิจกรรมการพัฒ นา
คุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติของโรงเรียนบานหองวารี (นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 จึงเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพเกิด สัม ฤทธิผ ลเปนที่นาพอใจในเชิง ประจักษ สอดคลองกับ จรุญ จับ บัง และคณะ
(2555 : 65-66) ไดวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
คือ 1) การพัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการโดยจัดทําแผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ 2) การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 3) การเสริมสราง
ความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน โดยสรางทีมครูหมุนเวียนการสอนตามความรูความสามารถและความถนัด และ
4) การส ง เสริ ม การมี ส วนร วมจากทุ กภาคส วนในการจั ด การศึ กษา โดยสร างและพั ฒ นาเครื อข ายผู ป กครองให เ ข ม แข็ ง
พรอมที่จะเขามาชวยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สภาพปจจุบันการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในองคประกอบดานการกํากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด รวมทั้งมีความตองการจําเปนสูงสุด ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของไดดําเนินการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของครู เ พื่อพัฒ นาคุณภาพผูเ รีย น
ใหมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
1.2 รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นด า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ ข องโรงเรี ย นบ านห องวารี
(นิพัทธธรรมาภรณอุปถัมภ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ทําการทดลอง
ใชเพียง 3 เดือน และมุงเนนไปที่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นระดับ ชาติข องนักเรีย น จึง ทําใหกระบวนการพัฒ นา
คุณภาพผูเรียนยังไมเกิดสัมฤทธิผลครอบคลุมคุณภาพผูเรียนในดานอื่นๆ ดังนั้น หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
จะนํารูปแบบนี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานอื่นๆ ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใชรูปแบบและกิจกรรม
ที่ใชในการพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียนและกลุมเปาหมาย
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานอื่นๆ หรือใหครอบคลุมคุณภาพผูเรียนทุกดาน
ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อใหไดรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
หรื อ ด า นอื่ น ๆ เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษา หรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได มี น วั ต กรรมการบริ ห ารที่ ส ามารถนํา ไปประยุ ก ต ใ ช
ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามสภาพความตองการจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ เพื่อชวยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําสารสนเทศ
จากการวิจัยไปประยุกตใชการวางแผนหรือจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป
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