รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
Model for Academic Quality Development of Students
in Sichomphusuksa School

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ ง นี้มี วัต ถุป ระสงค์ 1) ศึก ษาองค์ ประกอบของการพั ฒ นาคุณ ภาพทางวิ ชาการของ
นักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา 3) ทดลองใช้ รูปแบบการพั ฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรีย นสีช มพูศึ กษา และ 4)
ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ซึ่งดาเนินการวิจัย 4
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
สีชมพูศึกษา จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์ส ภาพและปัญหาการเรียน
การสอนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การสร้า ง
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยการประชาพิจารณ์ (Public
Hearing) จานวน 40 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยทดลองใช้ในโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น จานวน 16 คน และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 79 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
พบว่า องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนมี 5 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนา
ศักยภาพครู (2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (3) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (4)
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ (5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
2) ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยการ
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ทั้ง 40 คน ได้ตรวจสอบ ยืนยัน และ
รับรอง การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และ
องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
3) ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาคุณ ภาพทางวิ ชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
มีดังนี้

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนสีชมพูศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรี ยนโรงเรี ยนสี ชมพูศึ กษา ปีการศึก ษา 2561 พบว่ า
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกาหนดไว้ ร้อยละ 70
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา พบว่า
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ABSTRACT
The purpose of this research were 1) to study the components of academic quality
development of students in Sichomphusuksa School, 2) to create a model for academic
quality development of students in Sichomphusuksa School, and 3) Tryout of the model
for academic quality development of students. And 4) to evaluate the model of academic
quality development of students in Sichomphusuksa School. The research procedure
comprised of 4 steps: 1) to study the components of academic quality development of
students in Sichomphusuksa School on relevant documents, related research, and the
problems of studying and teaching in Sichomphusuksa School including by interviewing 5
experts; 2) creating a model for academic quality development of students in
Sichomphusuksa School by Public Hearing from 40 participants; 3) trying out the model for
academic quality development of students in Semester 2, academic year 2018 from
Sichomphusuksa School underthe Khon Kaen Provincial Administrative Organization
from 16 participants and 4) evaluation of a model for academic quality development of
students in Sichomphusuksa School by 79 evaluators.
The findings were as follow:
1) The components of academic administrative model for Sichomphusuksa School
comprised of 5 components were (1) Teacher potential development, (2) media,

innovation and educational technology development, (3) learning resources development,
(4) learning process development and (5) promoting community participation in
educational management.
2) The result of creating a model for academic quality development of students
in Sichomphusuksa School by public hearing. All 40 participants proved that a model for
academic quality development of students in Sichomphusuksa School consist of 5
strategies as follows: Strategy 1 Teacher Potential Development, Strategy 2 Development
of Innovative Media and Educational Technology, Strategy 3 Development of Learning
Resources, Strategy 4 Development of Learning Process and Strategy 5 Promotion of
Student Participation Community in Educational Management.
3) The experimental results showed that the model were as follow:
3.1 The results of the satisfaction assessment on the academic quality
development model of students in Sichomphusuksa School were at a high level.
3.2 The results of student achievement in Sichomphusuksa School academic
year 2018 showed that the average of student achievement in all 8 groups of learning
contents were higher than the criteria set by the school at 70 percent.
The average student achievement score of all 8 groups of learning
contents in academic year 2018 was higher than academic year 2017.
The average score of Ordinary National Educational Test in Secondary
school level 3, academic year 2018 was higher than the academic year 2017 in all groups.
4) The evaluation of academic quality development of students in
Sichomphusuksa School found that the developed model was appropriate, possible and
beneficial at most.
Keywords : Model for Academic Quality Development

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรม
การผลิตไปสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีความร่วมมือ
และในเวลาเดีย วกั นก็ มี การแข่ง ขั นกั น รวมทั้ง ด้ า นการศึ ก ษา และเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ต่ อเนื่ อ ง
ตลอดเวลาจนเกิด การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) สถานศึกษาจะต้องพัฒนา
คนไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย 2) การพั ฒนาคุ ณภาพของครู ยุคใหม่ 3) การพั ฒ นา

คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ 4) การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษารวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เด็กไทยในอนาคตต้อง
เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในการคิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น ก้ า วไกลสู่ ส ากล และเป็ น พลเมื อ งดี
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552)
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตคนให้มีคุณภาพ โดยมีงานวิชาการเป็น
งานหลักหรือเป็นหัวใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และด้านภาวะสุขภาพ (วิศิษฐ์
ชาญสุข. 2556) แต่จากการศึกษาสภาพการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบปัญหาคือ
ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญของงานวิชาการ (คัมภีร์ สุดแท้. 2553) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
เข้ า ใจการบริ ห ารงานวิ ช าการเป็ นอย่ า งดี และให้ ความส าคัญ กั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการ จึ ง จะ
บริหารงานโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนต่อไป
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมายัง ไม่เป็นที่พึง พอใจของสัง คม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์
ทางการเรี ย นในวิช าหลั ก ระดั บการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET) ได้ แ ก่ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 เนื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
กระบวนการที่ ต้ องใช้ การประสานความร่ ว มมือ กั น หลายฝ่า ยหน่ว ยปฏิบั ติ ที่ มีบ ทบาทในการจั ด
การศึ ก ษาให้ มี คุณ ภาพพัฒ นาผู้ เรี ย นโดยตรง คือ สถานศึ กษา การที่ส ถานศึ กษา จะสามารถจั ด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ต้ องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดี มีกระบวนการสาคัญที่จะส่งผลให้ได้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของ
นักเรียนเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร การจั ดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการการสอนซึ่ง เป็นหัวใจของสถานศึก ษา และ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่ง ล้วนมีผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนโดยอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อานวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา จึงมีความ
สนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการ
พัฒนาคุณ ภาพทางวิชาการของนักเรียน ที่เ หมาะสมสาหรับโรงเรียนสีชมพูศึก ษา สัง กั ดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนาไปเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา

2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
4. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของนักเรียน
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพและ
ปัญหาการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

องค์ประกอบ
การพัฒนา
คุณภาพทาง
วิชาการของ
นักเรียน

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการของนักเรียน

การสร้างและ
ทดลองใช้
รูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ
ของนักเรียน

ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน
สีชมพูศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน
2. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพและปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา
3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
นาข้อมูลจากการวิเคราะห์มากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน สีชมพู
ศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. นาผลการศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาผลสัมภาษณ์จาก
ขั้นตอนที่ 1 มากาหนดร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน
2. การตรวจสอบความตรงของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน จากการ
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. สร้า งความเข้ าใจและชี้ แจงบุคลากรในโรงเรีย นสีช มพูศึก ษาให้เกิด ความเข้า ใจในการ
ทดลองใช้รูปแบบ
2. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
3. วิเคราะห์ข้ อมูลผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรีย นด้ว ยร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการของนักเรียน
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 79 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ
ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2553)
4. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย แบบประเมิน
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้
1. จัดทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง
3. ทาการรวบรวมแบบประเมินที่ได้กลับคืนมากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
4. นาแบบประเมินมาวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพทางสถิติต่อไป
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
8. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
พบว่า องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน มี 5 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนา
ศักยภาพครู (2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (3) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (4)
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ (5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา โดยการ
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ทั้ง 40 คน ได้ตรวจสอบ ยืนยัน และ
รับรอง การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

3.) ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
มีดังนี้
3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนสีชมพูศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรี ยนโรงเรี ยนสี ชมพูศึ กษา ปีการศึก ษา 2561 พบว่ า
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกาหนดไว้ ร้อยละ 70
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ของปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา พบว่า
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

9. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบซึ่งสามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาศักยภาพครู (2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา (3) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ
(5) การส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการจั ดการศึ ก ษา ซึ่ง เป็น ไปตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษา คือ พัฒนาคุณ ภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ
พีรพัฒน์ วัชรินทร์ทรางกูร (2550: 109-112) พบว่า รูปแบบการศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย เพชรบู ร ณ์ พบว่ า มี ค วามตรงและความเหมาะสมมาก โดย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพครู 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)
การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4) การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้
2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา โดย
การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ตรวจสอบยืนยันรับรองความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดัง นี้
องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึ ก ษา องค์ ป ระกอบที่ 3 การพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบที่ 4 การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ และ องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
3.) ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสี
ชมพูศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสีชมพู
ศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน สีชมพู
ศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกาหนดไว้ ร้อยละ 70 ในการทดลองใช้
รูปแบบ มีการสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน มีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ ส่งเสริมให้ครู ได้มีการ
พัฒนาตนเองด้านการวัดผลและประเมินผล มีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน วิเคราะห์ผล
การประเมิน เพื่อหาปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อไป
4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง รายด้านและ
ภาพรวมสอดคล้องกับ ธนสมพร มะโนรัตน์ (2559: บทคัดย่อ) พบว่า ผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์
อุปถัมภ์) ด้านการศึกษาและกาหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการสร้างทีมงานพัฒนาผู้เรียน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการกากับ ติดตามและประเมินผล ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดในทุกด้าน
10 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสี
ชมพูศึกษา ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนไปใช้ใน
สถานศึกษาเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการที่เป็นระบบสามารถปฏิบัติได้จริงและ
เกิดประสิทธิผลในด้านวิชาการ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนด้านอื่น ๆ หรืออาจศึกษา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

2.2 ควรศึกษาประสิทธิผลหรือความพึงพอใจในการนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการของนักเรียนไปใช้ในสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดอื่น
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