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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มี จุด มุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญ หาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ กษา จังหวัด เพชรบูรณ์ 2) ศึ กษาปั จจัย ที่ส่ งผลต่อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ กษา จังหวัด เพชรบูรณ์ 3) สร้างรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการด้ ว ยการบู ร ณาการ
ระหว่ า งข้ อ เสนอการพั ฒ นางานกั บ แผนการพั ฒ นาตนเองของ ครู ผู้ ส อน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 4) ประเมินผลการใช้รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการ ด้ ว ยการบู ร ณาการ
ระหว่ า งข้ อ เสนอการพั ฒ นางานกั บ แผนการพั ฒ นาตนเองของครู ผู้ ส อน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก เป็น นักเรียนชั้นประถมศึ กษา จานวน
1,317 คน และ มัธยมศึกษา จานวน 1,209 คน ครู จานวน 216 คน และผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน การ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1-3 จานวน 36 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษา จานวน 108 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จานวน 49 คน ครู จานวน 15 คน และ
คณะกรรมการสถานศึ กษา โรงเรียนบ้านห้วยผักไล จานวน 9 คน ปี การศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ ว ยแบบวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน แบบสอบถามปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญ หาการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ครูสอนไม่ตรงกับสาขาที่จบ ขาดทักษะการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่มีความรู้การวัดผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ใช้เทคโนโลยีในการสอน และมีการ
พัฒนาตนเองค่อนข้างน้อย ส่วนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ผลการสอบ O-NET ต่า ขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน ไม่ค่อยใฝ่เรียนรู้ และ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ได้ แ ก่ ระยะเวลาที่ ใช้ ศึ ก ษาค้ น คว้า เจตคติ ต่ อ การเรี ย น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นิสัยในการเรียน คุณภาพการสอนของครู การบริหารจัดการชั้นเรียน และ ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
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3. รูปแบบการพัฒ นาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน กับแผน
การพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้การดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ เดมมิ่ง PDCA ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan : P) ได้แก่ สารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูเสนอการพัฒนางาน และแผนพัฒนาตนเอง และ
โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาครู 2) การดาเนินงาน (Do : D) ได้แก่ พัฒ นาศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน และ
ครูผู้สอนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานวิชาการ 3) การตรวจสอบ (Check : C) ได้แก่ การนิเทศติดตาม ประเมินผล
โดยผู้ บ ริห าร ครูผู้ ส อนและกรรมการสถานศึ ก ษา และ 4) การปรั บ ปรุง (Adjust : A) ได้ แ ก่ วิเคราะห์ ปั ญ หา
การพัฒนาประเมินผลการพัฒนา และจัดทาแผนพัฒนาครูผู้สอน
4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน
กับแผนการพัฒนาตนเอง พบว่า
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ สาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ วิทยาศาสตร์
และ ภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
4.2 นักเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนมากมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒ นางาน กับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการ ข้ อ เสนอการพั ฒ นางาน แผนการพั ฒ นาตนเอง

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the states and problems of instruction in
opportunity expansion schools in Phetchabun province 2) study factors effecting achievement of
students in opportunity expansion schools 3) construct a model of academic potential
development with integration between performance agreement and self development planning
of teachers in opportunity expansion schools and 4) evaluated the result of using the model.
The sample consisted of two groups, the first was 1,317 primary students, 1,209 secondary
students, 216 teachers and 36 administrators in the office of Phetchabun Educational Service
Area 1-3, which were selected by stratified random sampling technique. The second group was
108 primary students, 49 secondary students, 15 teachers and 9 committee of Hui-phak-lai
school. The research instruments were states and problems analysis forms, questionnaires of
factors effecting achievement of students, model of academic potential development, achievement
tests and questionnaires of satisfaction. Data was analyzed by using mean, standard deviation and
multiple regression analysis. The results of the research were as follows :
1. State and problems of the instruction were teachers didn’t teach accord with their
major graduated, lacks of teaching skill by child-centered approach, lacks of knowledge of
measurement and learning research for development, teacher hardly taught with technology,
and self development of teachers was quite a few. In the aspect of students found that they
got the low O-NET score, lacks of achievement motivation, had a few diligent and couldn’t
learn by them self.
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2. The factors affecting the students’ achievement time for study, attitude toward
learning, achievement motivation, learning habit, quality of teaching, classroom management,
and the academic leadership of administrators.
3. The model of academic potential development with integration between
performance agreement and self development planning of teachers in opportunity expansion
school, Phetchabun province was based on Demming cycle : PDCA which was composed of
1) Plan (P) : survey the needs for academic potential development, study factors affecting
students’ achievement, teachers proposed job planning for development and self development
planning, 2) Do (D) : the development of teachers academic potential and teachers’ selfdevelopment, 3) Check (C) : supervision, monitoring and assessment, and 4) Adjust (A) :
analyzed and evaluated the problems, and made the teachers development planning.
4. The results of using model of academic potential development with integration
between performance agreement and self development planning of teachers found that :
4.1 The leaning achievement were higher than the criterion at 0.05 level of
significance : Mathematics, Thais, Health and Physical Education, Social studies, religion and
culture, Arts, Occupations and technology, Sciences and English, respectively.
4.2 Most students, teachers and committee of Hui-phak-lai school were satisfied with
model of academic potential development with integration between performance agreement
and self development planning of teachers in opportunity expansion school, Phetchabun
province at high level.
Keywords : Academic Potential Development, Performance Agreement, Self Development

บทนา
ผลการทดสอบระดับนานาชาติจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดอันดับจาก World Economic Forum
ในการรายงานขีดความสามารถการแข่งขันโลก ประจาปี 2556 ด้านคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 8 ของอาเซียน ส่วนจัดอันดับโลกโดยใช้คะแนนสอบ PISA จาก 144 ประเทศ พบว่า
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 สาหรับส่วนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555–2557 พบว่า ส่วนใหญ่ทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าครึ่งหนึ่ง (สานั ก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, 2559)
เมื่อพิจารณาโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติต่ากว่า ค่าเฉลี่ยมาก ซึ่งโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีจานวนโรงเรียนและนักเรีย นมาก ปัญหาที่พบ คือ ครูที่สอนยังไม่เปลี่ยนแปลงวิธีสอน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ขาดทักษะในการใช้และการผลิตสื่อการสอน ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่เรียน
รวมทั้งโรงเรียนยังไม่มีมาตรการ ที่จะให้ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามภารกิจ
ครูต้องพึงปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าเรียนเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมน้อย
ดังนั้น ต้องมีการส่งเสริมให้ครูผสู้ อนมีความรู้และทักษะการออกแบบการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ของนักเรียน และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และความสามารถต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างครูผู้สอนกับโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูผู้สอน

- 76 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

จากที่กล่าวมาแล้ว ทาให้ผู้วิจัยจะสร้างรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการด้ ว ยการบู ร ณาการ
ระหว่ า งข้ อ เสนอการพั ฒ นางานกั บ แผนการพั ฒ นาตนเองของครู ผู้ ส อน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการจั ด การเรีย นการสอนของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา จังหวั ด
เพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์
3. เพื่ อ สร้ างรู ป แบบ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการด้ ว ยการบู ร ณ าการระหว่ า งข้ อ เสนอ
การพั ฒ นางานกั บ แผนการพั ฒ นาตนเอง ของครู ผู้ ส อนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
4. เพื่อประเมินผลการใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการด้ ว ยการบู ร ณาการระหว่ า ง
ข้ อ เสนอการพั ฒ นางานกั บ แผนการพั ฒ นาตนเองของครู ผู้ ส อนโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับ
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ
4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อ รู ป แบบการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพทางวิ ช าการ ด้ ว ยการบู ร ณาการระหว่ า งข้ อ เสนอการพั ฒ นางาน กั บ แผนการพั ฒ นาตนเอง
ของครู ผู้ ส อนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. นวัตกรรมทางการศึกษา (อนุวัติ คูณแก้ว, 2556)
1.1 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย
1.1.1 สื่อการสอน ประกอบด้วย 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ตารา หนังสือ แบบฝึกทักษะ ชุดการเรียน
บทเรียนสาเร็จรูป หนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น 2) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน หรือ e–Learning การศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น
1.1.2 เทคนิควิธีสอน เป็นกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น แบบศูนย์การเรียน
แบบบทบาทสมมติ แบบโครงงาน แบบแก้ปัญหา แบบบูรณาการ เป็นต้น
1.2 การวางแผนการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
Heinich, Molenda and Russell ได้นาเสนอโมเดลการวางแผนการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
ห รื อ สื่ อการเรี ย น เรี ย กว่ า ASSURE Model ดั งนี้ (Russell, J. D. & Butcher, C.,1999) ป ระกอบ ด้ วย
1) การวิเคราะห์ผู้เรียน (Analyze Learner : A) 2) กาหนดวัตถุประสงค์ (State Objectives : S) 3) เลือกวิธีการ
สื่ อ แล ะวั ส ดุ (Select Methods, Media, and Materials) 4) น าสื่ อ แ ละวั ส ดุ ไป ใช้ (Utilize Media and
Materials : U) 5) การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Require Learner Participation) และ 6) ประเมินผลและปรับปรุง
(Evaluation and Revise : E)
2. การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills : 2009)
2.1 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ 1) สร้ า งมาตรฐานที่ จ าเป็ น (Create
necessary standards) 2) ประเมิ น การพั ฒ นา การน าไปใช้ การประเมิ น ผล และ การปรับ ปรุ ง (Develop,
implement, evaluate and improve assessments) 3) จัดการประเมินผลย่อยและประเมินผลรวม เพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รและการสอน (Align formative and summative assessments to curriculum and instruction)
4) การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ (Develop a professional development strategy)
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2.2 การวัดสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านความรู้ (Cognitive
competencies) ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ช าการ (Academic mastery) การคิ ด วิ เคราะห์ (Critical thinking)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 2) สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Competencies)
ได้แก่ การสื่อสาร และ การร่ วมมือ (Communication and collaboration) ภาวะผู้นา (Leadership) ความรู้
เกี่ยวกับโลก (Global awareness)
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (อนุวัติ คูณแก้ว, 2556)
3.1 ความหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นการวิจัยและ
พัฒนา เป็นการวิจัยที่ทาโดยครู เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ และนาผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 รูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Types of classroom action research) มีดังนี้
3.2.1 การวิจัยของครูคนเดียวในชั้นเรียนที่ตนเองสอน เป็นการวิจัยในประเด็นเดียว โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาหรือการวิจัย
3.2.2 การวิ จั ย ของครู ห ลาย ๆ คนที่ ร่ ว มกั น ท าในประเด็ น ปั ญ หาที่ เหมื อ นกั น (Common
problem) ในชั้ น เรี ยน หรือ ในหมวด/กลุ่ ม วิชา การท าการวิจั ยอาจจะท าในชั้ น เรีย นห้ อ งเดี ย วหรื อ ปั ญ หาที่
เหมือนกันทาวิจัยหลายห้อง
3.2.3 การวิจัยโดยคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทาการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน ผู้ที่ร่วมทาการ
วิจัยจะกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนและกาหนด
ปัญหาวิจัย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กาหนดนวัตกรรมและวิธีการแก้ปั ญหา ดาเนินการวิจัย (กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล) และ รายงานผลการวิจัย
4. กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2558)
4.1 กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ผ่านการทางาน (Work-based
Learning) 2) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) 3) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based
Learning) 4) การเรี ยนรู้ผ่านการแก้ปั ญ หา (Problem-based Learning) 5) การเรีย นรู้ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือ วิธีวิจัย (Research-based Learning)
4.2 กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การฝึกทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง
(Deep Listening) 2) การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Communities of Practice หรือ CoP
ซึ่งเป็นการดึงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมา เพื่อแลกเปลี่ยนและทาให้เกิดการเรียนรู้ 3) การฝึกทักษะการทางาน
เป็นทีม เรียนรู้แบบกลุ่ม ปฏิบัติงานกลุ่ม 4) การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
4.3 การเรียนรู้แบบขั้นบันได ประกอบด้วย ขั้น 1 การตั้งประเด็นคาถาม/สมมติฐาน (Learning to
Question) ขั้น 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search) ขั้น 3 การสรุปองค์
ความรู้ (Learning to Construct) ขั้ น 4 การสื่ อ สารและการน าเสนออย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Learning to
Communicate) ขั้น 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve)
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
5.1 เวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้
หรือทาการบ้าน เป็นตัวพยากรณ์ที่มีนัยสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2 นิสัยในการเรียน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างสม่าเสมอ ที่จะศึกษาหาความรู้ให้บรรลุผลสาเร็จ
5.3 เจตคติต่อ เรียนเป็น ความรู้สึกชื่นชอบต่อการเรียนซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียน
ช่วยให้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น และให้ผู้เรียนได้รับความสาเร็จตามหลักชัยที่วางไว้
5.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนา และความพยายามอย่างสูงของผู้เรียนที่จะศึกษา ให้บรรลุ
สัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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5.5 คุณภาพการสอนของครูผู้สอน การสอนที่มีคุณภาพจะมีผลต่อการเรียนการสอนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
5.6 การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการพัฒนาทักษะ
การสอนของครูให้ ส ามารถกระตุ้ น พร้อ มทั้ งสร้างแรงจู งใจในการเรี ย น เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นสามารถเรี ยนรู้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
5.7 ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร ความสามารถในความเข้าใจระบบการเรียนรู้ การพัฒนา
ผู้เรียน รู้การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานวิชาการ ตลอดจนการมีแนวทาง หรือ
กลยุทธ์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การใช้เวลาเพื่อการเรียน และเจต
คติต่อการเรียน
สมควร จาเริญพัฒน์ (2522) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
วนิดา ดีแป้น (2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู
ศรีเพ็ชร จันทร์ส่องศรี (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 - 2
พบว่า ระดับพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
เชาวฤทธิ์ จั่นมั่น และคณะ (2549) ศึกษาการพัฒ นาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒ นา
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พบว่า ครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถเขียนและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ได้ สามารถทาการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงได้ สามารถผลิตและใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะสื่อ ICT สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถ
ทาวิจัยในชั้นเรียนได้ในระดับดี และดีมาก

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรีย นการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 จานวน 2,526 คน ครูผู้สอน
จ านวน 216 คน และ ผู้ บ ริ ห าร จ านวน 36 คน ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1-3
3. สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน กับ
แผนการพั ฒ นาตนเองของครูผู้ ส อนโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยการน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม และการนาไปสู่การปฏิบัติ
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 108 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน 49 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
จานวน 157 คน ครูผู้สอน 15 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 9 คน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
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ทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการสัม ภาษณ์ ผู้ท รงคุณ วุฒิ เกี่ยวกั บ ปั ญ หาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาส
พบว่า ครูสอนไม่ตรงกับสาขาที่จบ โดยเฉพาะวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูขาด
ทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่ค่อยนาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน การวัดผลยังใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัยเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยนาผลการวัดผลมาพัฒนาการเรียนการสอน ส่วนนักเรียน พบว่า ขาดแรงจูงใจในการ
เรียน ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ ไม่ค่อยมีการศึกษาเพิ่มเติม หรือ ทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ครูทุกคนทาข้อตกลงการปฏิบัติงานสอนในแต่ละปีการศึกษากับโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และครูต้องจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพื่อที่โรงเรียนจะได้ นามา
เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาสมรรถนะของครู เช่ น การอบรม การร่ ว มมื อ กั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเของโรงเรียนขยายโอกาส มีดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านนักเรียน ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในศึกษาค้นคว้า เจตคติต่อการเรียน นิสัยในการเรียน
และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตารางที่ 1 ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สาหรับนักเรียน

p
ตัวแปร
SEb
t
b
ค่าคงที่ (Constant)
1.115
0.029
38.519
0.000
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาค้นคว้า
0.018
0.548
0.001
27.791
0.000
เจตคติต่อการเรียน
0.114
0.157
0.015
7.483
0.000
นิสัยในการเรียน
0.101
0.138
0.015
6.688
0.000
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
0.078
0.105
0.016
4.917
0.000
R =0.913

R 2 =0.833

2
Radj

=0.833

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์พหุคูณ ระหว่างตัวแปร กับ ตัวแปรตามเท่ากับ 0.913
แสดงว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และกาลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ส่งผลร่วมกันกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.30 ค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปร ระยะเวลาศึกษาเพิ่มเติม (X1) เจตคติต่อการ
เรียน (X2) นิสัยในการเรียน (X3) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X4) ส่งผลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าน้าหนักความสาคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 0.157, 0.138
และ 0.105 ตามลาดับ
2.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู และ การบริหารจัด การชั้นเรียนอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.04)
2.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ( =
4.48)

- 80 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

3. รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ชาการด้ ว ยการบู ร ณาการระหว่า งข้ อ เสนอการพั ฒ นางาน กั บ
แผนการพัฒนาตนเอง ของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ภาพที่ 1 รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน
กับแผนการพัฒนาตนเองของครูผสู้ อนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการ
พัฒนาตนเอง ของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ได้แก่ การสารวจ
ปัญหาการเรียนการสอน และ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทาข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนระหว่างโรงเรียนกับครูผู้สอน และครูเสนอการพัฒนางานและแผนพัฒนาตนเอง
มีการระบุสมรรถนะที่จะพัฒนา การปฏิบัติ (Do) ได้แก่ โรงเรียนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและ
ชุมชน พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ครูเพื่อรองรับอาเซียน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ เป็นต้น ครูพัฒ นาความรู้และทักษะด้วยการศึกษา
ค้นคว้า การอบรม ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาตนเอง และ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมปัจจัยที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เช่น การเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน การสร้างนิสัยการเรียนที่ดี และ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตร และการ
ปรับปรุง (Adjust) ได้แก่ การวิวเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการประเมินผลการพัฒ นา
ตนเองของครูผู้สอน การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ และการ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เขตพื้นที่การศึกษา
มหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยง และ ชุมชน เกี่ยวกับการให้ความรู้ เสนอแนะการพัฒนาการเรียนการสอน ความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
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4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับ
แผนการพัฒ นาตนเองของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้ วยผั กไล ที่เป็น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า
4.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าคะแนนที่กาหนด
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4.2 ความพึ งพอใจของนั กเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ มีต่ อรูป แบบการพั ฒ นา
ศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11)

สรุปและวิจารณ์ผล
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก ขาดทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัดผลเน้นการวัดความจา และไม่มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนามาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีในการสอน พัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆค่ อนข้ างน้อย ส่ วนนัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ อนข้างต่า และผลการสอบ O-NET ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
อาจเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนไม่เสถียร การเข้าถึงข้อมูลช้ามากต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ การสอน
ของครูยังเน้นเนื้อหาภาคทฤษฏีมากกว่าภาคปฏิบัติ เพราะต้องการให้นักเรียนสอบ O-NET ให้มีผลเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ตามนโนบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุริยันต์ อินทเจริญศานต์ (2552) ที่ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และ ตรีโชค กางกั้น (2552) ที่พบว่า สภาพ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อยู่
ในระดับมาก ในด้านกิจกรรมนักเรียนการเรียนการสอนวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นิสัยในการเรียน คุณภาพการสอน
ของครู การบริหารจัดการชั้นเรียน และ ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจาก
2.1 การศึกษาค้นคว้า จะทาให้นักเรียนมี ความรู้ในวิชาการด้านต่างๆ ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้
เฉพาะด้าน ทาให้ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้ เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฮาส์ (House : 2002a) ที่พบว่า จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้
หรือ ทาการบ้าน เป็นตัวพยากรณ์ที่มีนัยสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังจากควบคุมตัวแปรอื่นๆ
นักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนสูงกว่า มีแนวโน้มใช้เวลาต่อสัปดาห์ มากกว่าในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การศึกษา
ค้นคว้า หรือทาการบ้าน หรือทางานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความสนใจ ในขณะที่นักเรียนทาการบ้านเสร็จไม่ทันเวลา
บ่อยๆมีแนวโน้มได้ระดับคะแนนต่า
2.2 การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน จะทาให้นักเรียนเกิดความชื่นชอบที่จะเรียน มีความสนใจในการเรียน
สนุก และมีความสุขกับการเรียน มีเ ตรียมพร้อมในการเรียน เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสวนสุนันทาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การใช้เวลาเพื่อการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
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2.3 สาหรับการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะทาให้นักเรียน มีความทะเยอทะยานมีความหวังว่าจะประสบ
ผลสาเร็จทางการเรียน พยายามยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น มีความอดทนในการทาแบบฝึกหัด ทากิจกรรม
การทดสอบต่างๆ เพื่อให้ประสบความสาเร็จ สาหรับการมีนิสัย ในการเรียนที่ดี อาจเป็นเพราะว่านิสัยในการเรียน
นั้น เกิดจากการเรียนรู้ และการฝึกฝนซึ่งนักเรียนแต่ละคน สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ นิสัยทางการเรียนส่งผล
ต่ อ การเรี ย นของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของสมควร จ าเริ ญ พั ฒ น์ (2552) ศึ ก ษารู ป แบบ
ความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ข องปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิชาคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์
2.4 นิสัยในการเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจเป็นเพราะว่านิสัยในการเรียน นั้น
เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ นิสัยทางการเรียนส่งผลต่อ
การเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับ เรน (Wren, 1968) กล่าวว่า นิสัยในการเรียนเป็นพฤติกรรมด้านการเรียน
ที่บุคคลมีความพึงพอใจและปฏิบัติเป็นประจาโดยพฤติกรรมนั้นอาจมาจากทักษะในการเรียนและเทคนิคในการเรียน
2.5 คุณภาพการสอนของครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ จะส่งผลทาให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน มีความสุขต่อการเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเรียนรู้ มากกว่าการเป็นผู้รับความรู้ ส่วนการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
จะให้ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ สร้างเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการศึกษาของตน จะ
เพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียนในมิติต่างๆ และการเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารจะส่งเสริม ให้ครูนาเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติมีการวางแผนร่วมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทางวิชาการ
เพื่อให้บรรลุความต้องการของนักเรียน สนับสนุนจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักเรียน สอดคล้องกับการวิจัยของ
วนิดา ดีแป้น (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู
2.6 การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี สร้างบรรยากาศที่ท้าทาย กระตุ้นและสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคาตอบ ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจ ใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดมุมวิชาการการจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศศิธร ขันติธรางกูร (2551) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการดาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน หรือเรียกว่าการจัดการด้านกายภาพเพื่อกระตุ้นส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจสิ่งที่เรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน การจัดชั้นเรียนทางกายภาพ ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยจะมีประโยชน์และทาให้เกิดพลังเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง การจัดการ
ด้านจิตวิทยา ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรี ยน การร่วมกันสร้างกฎกติกาการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
2.7 ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริหาร เป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เพราะผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการกาหนดนโยบายการพัฒนางานวิชาการ และ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีเพชร จันทร์ส่องศรี (2548)
ทีศ่ ึกษาระดับพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และ ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการ
ด้านการเรียนการสอน และการกาหนดภารกิจของโรงเรียน และ ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับได้ดี
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มที ัศนคติเชิงบวก และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง พฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล ของ
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โรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร โดย
ภาพรวมมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมมี 2 ตัวแปร คือ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน และ การจัดการด้านการเรียนการสอน
3. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ได้แก่ การสารวจ
ปัญหาการเรียนการสอน และ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทาข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนระหว่างโรงเรียนกับครูผู้สอน และครู เสนอการพัฒนางานและแผนพัฒนาตนเอง
มีการระบุสรรถนะที่จะพัฒนาการปฏิบัติ (Do) ได้แก่ โรงเรียนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและ
ชุมชน พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ครูเพื่อรองรับอาเซียน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ เป็นต้น ครูพัฒ นาความรู้และทักษะด้วยการศึกษา
ค้นคว้า การอบรม ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาตนเอง และ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เช่น การเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน การสร้างนิสัยการเรียนที่ดี และการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การนิ เทศ
ติดตามประเมินผล โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตร และ
การปรับปรุง (Adjust) ได้แก่ การวิวเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการประเมินผลการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอน การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ และการ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เขตพื้นที่การศึกษา
มหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยง และ ชุมชน เกี่ยวกับการให้ความรู้ เสนอแนะการพัฒนาการเรียนการสอน ความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของดารณี ทองบ่อ (2550, 68) ที่เสนอแนะว่า
ควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรเห็นความสาคัญของงานวิชาการ แผนงานควรมีความครอบคลุม
กาหนดเป้าหมายวิธีดาเนินงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีความต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติได้ และสามารถปฏิบัติได้
และควรจัดประชุมปฏิบัติการโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน
4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางาน
กับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านห้วยผักไล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าคะแนนที่กาหนดอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 เรียงตามลาดั บจากมากไปน้อย คือ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ และ เมื่อ
สอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการบูรณาการระหว่างข้อเสนอการพัฒนา
งานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า นักเรียน ครูผู้สอน และ คณะ
กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการ โดยเน้นการปฏิบัติ
จริง ได้แก่ การพัฒนาความรู้และทักษะครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากครูต่างประเทศ การจัดการ
เรีย นรู้ /การออกแบบวิ ธีส อน การบริ ห ารจัด การชั้ น เรีย น การใช้แ ละพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมเทคโนโลยี กิ จ กรรม
เสริมทักษะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เชาวฤทธิ์ จั่นมั่น และคณะ (2549, 57) ที่ศึกษาการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พบว่า ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ สามารถเขียนและประเมินแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ สามารทาการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได้
สามารถผลิตและใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะสื่อ ICT ได้ และสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถทาวิจัย
ในชั้นเรียนได้ในระดับดี และ ดีมาก
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