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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน
ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลผลิต โดยใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป
(CIPP Model) ของ Stufflebeam กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูเขารวม
โครงการ นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก และผูปกครอง จาก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลอง
ทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 9 คน (โรงเรียน
ละ 3 คน) ครูผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน (โรงเรียนละ 20 คน) นักเรียน
ระดับประถมตนและระดับประถมปลาย จํานวน 30 คน (โรงเรียนละ 10 คน) ผูนิเทศก
จํานวน 12 คน (โรงเรียนละ 4 คน) และผูปกครอง จํานวน 9 คน (โรงเรียนละ 3 คน) ไดมา
โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ผลการวิจัยในครั้งนี้ แบง
ออกเปน 2 สวน คือ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา โดยภาพรวมครู ผูนิเทศก และผูวิจัยมี
ระดับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพ
นิชอยูในระดับมาก ( X =4.28 S.D.=0.385, X =4.49 S.D.=0.360 และ X = 4.38
S.D.=0.279 ตามลําดับ) ซึ่งมีความสอดคลองกันโดยมีผลการประเมินโครงการอยูในระดับ
มาก สวนผูบริหารและผูปกครองมีระดับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
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สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.63 S.D.=0.298 และ
X =4.71 S.D.=0.317 ตามลําดับ) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
สภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลผลิต ของการ
ประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ใน
กลุมตัวอยางท่ีเปนผูประเมินโครงการฯ ผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง ผูนิเทศก และ
คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิชมีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด

ผลการวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ ท้ังครู  ผูบริหาร
ผูปกครอง และนักเรียน พบวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน

ABSTRACT
This research is aimed to evaluate “The Project of Bangkok schools”

towards excellence of Chin Sophonpanich Foundation. The aspects
evaluated by Stufflebeam’s CIPP Model, were Context Input Process and
Product. A group of sample was participants from three schools; Wat
Thewarach Koonchorn School, Klong Song Kratiam School, and Wat Sutthi
Sa Ard School under the Bangkok Metropolitan Administration. They
consisted of nine administrators (three persons per school), sixty teachers
(twenty persons per school), thirty lower and upper primary students
(twenty persons per school), twelve supervisors (four persons per school),
and nine parents (three persons per school). The samples were selected by
stratified random sampling.

The findings of quantitative and qualitative data analysis were as
follows. The findings from analyzing quantitative data showed that the
overview results from evaluating the  project by teachers, supervisors and
researchers were the same at the high level ( X = 4.28 S.D. = 0.385, X = 4.49
S.D. = 0.360 และ X = 4.38 S.D. = 0.279 respectively) and they were similar to
the evaluation results from administrators and parents, ( X =4.63 S.D.= 0.298
และ X = 4.71 S.D.=0.317 respectively), which were at the very high level.
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Moreover when we examined each aspect; environments, basic factors,
operational processes and products, was evaluated by the sample group
and the researchers, they evaluated this project at the high and the very
high level.

The findings from analyzing qualitative data by interviewing teachers,
administrators, parents and students revealed that “The Project of Bangkok
Schools” towards excellence of Chin Sophonpanich Foundation affected
the development of students’ desirable behavior. The project helped the
students have a high learning achievement.

คําสําคัญ
การประเมินโครงการ

ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายหลักทางดาน

การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของชาติครั้งสําคัญของประเทศไทย เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับดังกลาวไดกําหนดสาระในการปฏิรูปการศึกษาไวหลายดาน โดยการปฏิรูปทุกดานตอง
มุงสูหลักชัยคือ การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู จึงนับเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง รูจักแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการผลักดันและสงเสริมให
โรงเรียนและครูท่ัวประเทศ มีการจัดสาระกระบวนการเรียนรู รวมท้ังการวัดผลประเมินผล
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 22-30 โดย ประเวศ วะสี ได
กล าวว า “หัว ใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรี ยนรู  หั ว ใจของ
การปฏิรูปการเรียนรูคือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง
หรือเรียกวา ผูเรียนสําคัญท่ีสุด” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2543)

ซึ่งสอดคลองกับ รุง แกวแดง ท่ีวา “การปฏิรูปการเรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจะบรรลุสูงสุดไดนั้น ผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ และใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ใหเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด
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วิเคราะห แกปญหา ฝกใหผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง คนควาขอมูลหรือเรียนรูตามแหลง
เรียนรูตางๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน”(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต,ิ 2545)

อีกท้ังการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ังรางกาย และมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

โดยในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความ
ตองการของผูเรียนและพยายามสอนโดยใหนักเรียนมีสวนในการแกปญหาตางๆ และไดทํา
กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุดและสนับสนุนใหมีการ
ชวยเหลือกันในดานการเรียนในชั้นเรียน โดยท่ีเด็กเกงสามารถชวยเหลือเด็กออนมีความ
สามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน (สุรางค โควตระกูล, 2553)

ซึ่งในสภาวะการศึกษาไทยในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ท่ีผานมา พบวาการ
จัดการศึกษาท่ีไมท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ สัดสวนของผูไดเรียนตอประชากรในทุก
ระดับการศึกษาในป 2552 เพ่ิมข้ึนจากป 2550-2551 เล็กนอย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ิมจาก 79.89% เปน 81.29% ของประชากรวัยเรียน แตระดับปฐมวัยและระดับมัธยม
ปลายยังมีสัดสวนการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ของผูเรียนไดต่ํา การศึกษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พบวา คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกระดับมีความแตกตางกันสูง ทําให
คะแนนเฉลี่ยท้ังประเทศอยูในเกณฑต่ํา เชน คะแนนจากการทดสอบในระดับชวงชั้น ป.6
ม.3 ม.6 วิชาสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 และสวนใหญตกต่ําลงจาก 5 ป
กอน การปฏิรูปการศึกษายังไมคอยกาวหนา เปนเพียงปรับโครงสรางการบริหารของระบบ
ราชการ เปลี่ยนเฉพาะรูปแบบ สวนเนื้อหาการเรียนการสอนสวนใหญไมเปลี่ยน นักเรียนยัง
ไมคอยเกง เปนคนดี มีวินัย ความรับผิดชอบ การจัดการศึกษาตัดขาดจากชีวิตจริงและ
ชุมชน ไมสามารถแกปญหาและพัฒนาประเทศไดอยางมีคุณภาพ บางสาขายังขาดแคลน
โดยท่ัวไปคือ เนนทฤษฎีการทองจําการเลียนแบบ ความรูทักษะท่ีจะไปปฏิบัติงานไดจริงยัง
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จํากัด ยังตองปฏิรูปดานคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูอาจารย ผูบริหารการศึกษาอยางจริงจัง
(วิทยากร เชียงกูล, 2553)

อาจเนื่องจากระบบการศึกษาในโรงเรียนไทยสวนใหญยังไมสามารถสรางเด็กใหมี
ความพรอมในการท่ีจะตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากข้ึน ดวย
ความเชื่อท่ีวา สามารถทําใหเด็กไดเรียนรูในระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษไดดี พัฒนาตนเองทัดเทียมกับนานาชาติ จนกลายเปนคานิยมอยางหนึ่ง
ของสังคมไทย แตคานิยมดังกลาวอาจทําใหเด็กไทยสูญเสียอัตลักษณความเปนชาติไป โดย
การถูกแทนท่ีดวยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และการใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2 ในโรงเรียน
นานาชาติ ทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมถูกลดความสําคัญลง ซึ่งเปนเรื่องนาเปนหวง เม่ือ
มองอนาคตขางหนา หากเด็กท่ีมีความพรอมท่ีสุดจะไมรูภาษาไทย ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้ง ซึ่งในความเปนจริงแลวปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางแทจริงคือ การมีระบบการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ

ดวยเหตุผลดังกลาว คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช  ผูอํานวยการ มูลนิธิชิน โสภณพ
นิช จึงไดเริ่ม “โครงการโรงเรียนไทยสูความเปนเลิศ” ข้ึนในป พ.ศ.2546 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย โดยมีโรงเรียนเอกชนไทยเขารวมโครงการ จํานวน 5
แหง ไดแก มาแตร เดอี วิทยาลัย, อํานวยศิลป, ศรวีิกรม, พิชญศึกษา และสาธิตบางนา

ท้ังนี้จากการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนเวลา 6 ป พบวา โรงเรียน
เอกชนท้ัง 5 แหงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะขยายโครงการไปสู
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็งเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กหรือปานกลางก็มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนโรงเรียนท่ีมีความเปนเลิศไดเชนกัน อีกท้ังแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือ “Child Centred Education” ไมไดจํากัด
เฉพาะโรงเรียนท่ีมีงบประมาณแบบเอกชนหรือเฉพาะเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี
หากมีผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความมุงม่ันในการสงเสริมการศึกษาไทยใหเขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนท่ีมาของ “โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ” โดย
เริ่มจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียน
คลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เปนโรงเรียนนํารอง เพ่ือขยายผลไปสู
โรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ ทางโครงการ
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ตองการท่ีจะสรางเครือขายโดยฝกฝนใหครูผูเขารวมโครงการเปนแกนนําท่ีจะฝกอบรม
ใหกับโรงเรียนกรุงเทพมหานครอ่ืนๆ ตอไป

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ
เปนเลิศ ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช โดยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินของซิปป
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการ
เรียนการสอน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ
และเปนการประเมินโครงการท่ีเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยมา
ปรับปรุงใหโครงการมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตและแกปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ

ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
เปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน

โสภณพนิช ในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ดานผลผลิต

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช จํานวน 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิ
สะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 12 คน ครูผูเขารวมโครงการ
จํานวน 88 คน นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก จํานวน 12 คน
และผูปกครอง
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กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยใหโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
โรงเรียนคลอง-ทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนชั้น
(Strata) จากนั้นทําการสุมอยางงายโดยสุมกลุมตัวอยางท่ีประกอบดวย ผูบริหาร ครู
ผูเขารวมโครงการฯ นักเรียนระดับประถมตนและระดับประถมปลาย ผูนิเทศก และ
ผูปกครอง จากโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน คือ ผูบริหารจํานวน 9 คน โรงเรียนละ 3 คน ครู
ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 60 คน โรงเรียนละ 20 คน นักเรียนระดับประถมตนและ
ระดับประถมปลาย จํานวน 30 คน โรงเรียนละ 10 คน ผูนิเทศก จํานวน 12 คน โรงเรียน
ละ 4 คน และผูปกครอง จํานวน 9 คน โรงเรียนละ 3 คน

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
ตัวแปรตนคือ โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ตัวแปรตามคือ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ

ดานสภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการฯ
รูปแบบการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ

ชิน โสภณพนิช ครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ แหลงขอมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเก็บรวมรวบขอมูลจากผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง
ผูนิเทศก และผูวิจัย โดยทําการเก็บแบบประเมิน และสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดของ
ประเด็นยอยดังนี้

1. ดานสภาพแวดลอมของโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก
วัตถุประสงคของโครงการฯ และการตอบสนองตอความตองการของชุมชน/ผูปกครอง

2. ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก
ครูผูเขาอบรมโครงการฯ ผูบริหาร หลักสูตรการอบรม ผูเรียนท่ีเรียนตามโครงการฯ สื่อการ
เรียนการสอน อาคารสถานท่ี และโรงเรียน

3. ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ไดแก การคัดเลือกครูผูอบรมเขาสูโครงการฯ ความเหมาะสมของหลักสูตรเนื้อหาการอบรม
ความเหมาะสมของการออกแบบกระบวนการฝกอบรม และความเหมาะสมของ
กระบวนการนิเทศติดตาม

4. ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก ผลท่ี
เกิดข้ึนกับครู และ ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช ในการประเมินโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช มี 1) แบบประเมินแบงเปน
แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช สําหรับครูและผูบริหาร แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิชสําหรับผูปกครอง และ
ผูนิเทศก และแบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปน
เลิศของมูลนิธิ ชินโสภณพนิช สําหรับผูวิจัย 2) แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณในการ
ประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
สําหรับครู ผูบริหาร และผูปกครอง คาความเห็นสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.80 และ
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบประเมินมีคา
อยูระหวาง .841-.953 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน เมษายน-มิถุนายน
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การวิเคราะหขอมูล มีการตรวจสอบขอมูลคือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ
กันเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช
หลักการวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) คือ เปนขอมูลท่ีสอดคลองตรงกัน โดยมี
การเก็บขอมูลคือ การสังเกต การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ และแบบประเมิน
รวมท้ังการเก็บขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ ผูเรียน ผูปกครองผูเรียน ครู ผูบริหาร
ผูนิเทศก รวมถึงคณะผูวิจัย ท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย และเพ่ือใหการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ
มากท่ีสุด

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
การหาคาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และการหาคาความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอผลการอภิปรายประเมิน

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ตามรูปแบบ
ซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam ซึ่งแบงเปน 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม ดาน
ปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ดานสภาพแวดลอม
ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญใหการประเมินเ ก่ียวกับโครงการโรงเรียน

กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศอยูในระดับมาก สวนผูบริหาร และคณะผูวิจัยสวนใหญมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด และจากผลการวิจัยท่ีพบวา วัตถุประสงคของ
โครงการ เพ่ือพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการเรียนรูโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนบทบาท
ครูผูสอนมาเนน ท่ีผู เรียนเปนสํา คัญหรือเนน ท่ีผู เรียนเปนสํา คัญ โดยกําหนดให
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) และจากผลการวิจัยท่ี พบวา ครูและผูบริหารท่ีเขารวมโครงการสวน
ใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศโดยมีความ
คิดเห็นวา หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กัน และการประสานงานระหวางบุคลากรทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ
ท้ังนี้โครงการฯสามารถสรางบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีดีโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญได และสอดคลองกับผลการสัมภาษณ ท่ีครูและผูบริหารกลาววา เปนโอกาสที่ดี
ที่จะชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะเปนการเรียนการสอนแบบเนนให
ครูเขาใจผูเรียนแตละบุคคล และนําสิ่งท่ีผูสอนเรียนรูมาวิเคราะหผูเรียนวาผูเรียนแตละคน
เปนยังไง แลวจัดกิจกรรม และใบงานใหเหมาะสมแกผูเรียนซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางมีความสุข โครงการฯ มีการติดตาม มีการนิเทศอยูตลอดเวลา ในสวนการนิเทศก็มี
การสะทอนผลใหเห็นวา สิ ่งที่ทําไปแลว มีตรงไหนท่ีควรจะใหการปรับปรุง แกไข ซึ่ง
โรงเรียนพรอมท่ีจะมีการพัฒนาตอไป โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการฯ ชวย
สรางบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรู ทําใหครูเชื่อในศักยภาพผูเรียนมากข้ึน
โครงการฯ นี้มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังดานอาคาร สถานท่ี อุปกรณตางๆ ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน เชน ทาสีอาคาร โตะ เกาอ้ี บอรดโชวผลงาน ตู เฟอรนิเจอรของครู และ
ของเลนตางๆ เปนตน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผูเรียน เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความกลาในการท่ีจะคิด กลาท่ีจะพูด กลาท่ีจะตัดสินใจ และกลาท่ี
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จะตอบคําถาม มีการเรียนรูกิจกรรม ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง สุดทายก็จะ
สงผลถึงผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน อยางเชน ผลโอเน็ต ซึ่งตอบสนองความตองการของ
ผูปกครองและชุมชน เวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมผูปกครองก็ใหความรวมมือเปนอยางดี มี
การใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรูในดานตางๆ

จะเห็นไดวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพ
นิช มีวัตถุประสงคท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนการฝกใหผูเรียนไดคิดและ
ลงมือปฏิบัติแกปญหาดวยตนเอง สรางนิสัยการทํางานท่ีเปนข้ันตอน สามารถศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
(สมคิด สรอยน้ํา, 2542 ; วันเพ็ญ จันทรเจริญ, 2542 ; วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542 ;
สําลี รักสุทธิ, 2543)

2. ดานปจจัยเบื้องตน
ผลการวิจัยพบวา ครูและคณะผูวิจัยสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการ

โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ ครูและผูบริหารมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน ไดอีกท้ังยังจัดสามารถจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพรอมท่ีจะเขารวมโครงการ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยท่ีพบวา การจัดหลักสูตรสอดคลองกับการจัด
การศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียน ครู ผูบริหาร มีความพรอมท่ีเขารวมโครงการ
มีการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
และมีความพรอมของสื่อการเรียนการสอน

ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา ทัศนคติตอการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเปนไปในเชิงบวกคือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัดของผูเรียน มีการแบง
ผูเรียนออกเปนกลุมตามความสามารถ และจัดกิจกรรมการเรียนรูและใบงานท่ีเหมาะสม
กับสภาพของผู เร ียน มีการประเมินผลตามสภาพจริงของผู เร ียนอยางหลากหลาย
สงเสริมใหผู เรียนสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ
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ท้ังภายในและภายนอกหองเรียน เชน มุมความรู มุมหนังสือ หองสมุด หองคอมพิวเตอร
แปลงเกษตร แหลงการเรียนรูในชุมชน พิพิธภัณฑ เปนตน มีการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ
ใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการคิด เชน เกม กิจกรรมประกวดแขงขันตอบปญหา
ตางๆ การฝกทําโครงงาน เปนตน สงเสริมใหผูเรียนคนพบกระบวนการเรียนรูไดดวย
ตนเองอยางมีระบบ ระเบียบ และแบบแผน มีการกําหนดกฎ กติกา ในการเรียนรูอยาง
ชัดเจน และเปนประชาธิปไตย

สถานศ ึกษาม ีการจ ัดหล ักส ูตร เนื ้อหาว ิชาในกลุ มสาระการเร ียนรู ต างๆ
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนรู โดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ โดยมีการ
ประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร ครู ผู ปกครอง กรรมการชุมชน และผูเรียน เพ่ือหา
จุดเดนและจุดดอย ในการจัดทําหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพ และความตองการของ
ผูเรียน มีการสอบถาม สัมภาษณผูเรียนวาอยากเรียนรูอะไร และอภิปรายรวมกันวา
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543;
Fennimore, 1995; พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2550 ; วิชัย วงษใหญ,
2543)

ท้ังนี้ความพรอมของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ดานงบประมาณ พบวา มีเพียงพอ
แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางเต็มท่ีควรไดรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติมในดานเครื่องคอมพิวเตอร ความพรอมดานสถานท่ี พบวา ทุกโรงเรียนพรอม
แมบางโรงเรียนจะมีสถานท่ีจํากัด แตก็สามารถจัดสถานท่ีภายในโรงเรียนไดอยางเปนสัดสวน
และเหมาะสม บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู อีกท้ังครูทุกทานมีความรูความเขาใจ และ
ทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เห็นความสําคัญของโครงการฯ
และพรอมที่จะฝก และพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ ความพรอมของผู เรียนที่เขารวม
โครงการฯ ผูเรียนมีศักยภาพที่เพียงพอตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เนื่องจากผูเรียนชอบที่จะเรียนรูหาคําตอบดวยตนเองมากกวาที่จะรับความรูโดยการบอก
จากครู และชอบเรียนรูผานกิจกรรมเกมตางๆ โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากกวาฟงคํา
บรรยายจากครู สวนความพรอมของสื่อการเรียนการสอน พบวา เพียงพอ และมีอยาง
หลากหลาย ครูสามารถผลิตสื่อเองได และผู เรียนก็สามารถคนควาเพ่ิมเติมไดจาก
อินเตอรเน็ต แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง
เต็มท่ีก็ควรเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนแนวไอซีที และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีมีราคา
คอนขางสูง เชน กลองโทรทัศน กลองดูดาว เปนตน
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ซึ่งการเขารวมโครงการฯ นี้เปนการเตรียมความพรอมสําหรับโรงเรียนในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะในสวนของการฝกพัฒนาครูใหมีความกาวหนาและปรับตัวเพ่ือเขาสูสมาคม
อาเซียนตอไปในป พ.ศ. 2558 ครูสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการ
เรียนรู ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดของครูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียน อีกท้ังยังสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการเรียนรูอาเซียน
(ASEAN Focus School) โดยการบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)

3. ดานกระบวนการดําเนินงาน
ผลการวิจัยพบวา ครูและคณะผูวิจัยสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการ

โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด

ท้ังนี้ครูและผูบริหารสวนใหญยอมรับความสามารถของวิทยากร ท้ังดานความ
เหมาะสม และการถายทอดความรู ผูประสานงานใหขอมูลและตอบขอคําถามของโครงการ
อบรมไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยท่ีพบวา ท้ังทางดาน
หลักสูตรท่ีจัดอบรม ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดอบรม ในดานของความชัดเจนใน
การตอบคําถาม และการใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวก และรวดเร็ว และไมเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ

จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรการจัดการอบรมและการสังเกตการอบรมรวมถึง
ผลงานของครูท่ีเขารวมอบรมพบวา หลักสูตรการจัดการอบรมมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับการเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรท่ีนํามาจัดอบรมใชเวลาอบรมรุนละ 9 วัน
โดยเริ่มจากการแนะนําทีมวิทยากร แนะนําการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และกิจกรรมตางๆ ท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญพรอมเกมสและกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ เพ่ือใหครูผูเขารับการอบรมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง สรางผลงาน
ของตนเอง และมีการผอนคลายจากกิจกรรมวิชาการโดยมีเกมสประกอบในแตละวัน โดยมี
การประเมินความพึงพอใจของครูทุกวัน และจากการสังเกต พบวา ครูใหความรวมมือใน
แตละกิจกรรมเปนอยางดี มีความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย มีความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของการจัดกิจกรรม และสิ่งท่ีสําคัญของกิจกรรมในโครงการนี้
ก็คือ ระบบการนิเทศและติดตามผลของคณะวิทยากร โดยจะมีวันท่ีเรียกวา “clean up
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day” ซึ่งคณะวิทยากรเขาไปในโรงเรียนเพ่ือชวยจัดมุมหรือโซนตามหองและจุดตางๆ ของ
โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และหลังจากท่ีการอบรมเสร็จสิ้น คณะวิทยากรไดมีการนิเทศติดตาม
ท้ังแบบเปนทางการ (แจงกอนลวงหนา) และไมเปนทางการ (ไมแจง) ซึ ่งถ ือว าเป น
กระบวนการอบรมที่มีความครบถวนสมบูรณ มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สามารถ
นํามาใชปรับปรุงการจัดอบรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และชวยกระตุนใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) และยัง
สอดคลองกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543) ท่ีไดสรุปถึง การจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานหนึ่งใน มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสถานศึกษาทุกสถานศึกษาจะตอง
ไดรับการประเมินท้ังในรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรฐานนี้ไดแก มาตรฐานท่ี 18 วาดวยเรื่อง จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการอบรมคือ ตัวบงชี้ท่ี 1 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน ตัวบงชี้ท่ี 2
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
ความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง ตัวบงชี้ท่ี 7 สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน และตัวบงชี้ท่ี 8
มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตอเนื่อง

จากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา โรงเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการอยูในระดับสูงเนื่องจากหลักสูตรท่ีจัดอบรมมีความเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทําใหเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญอยางลึกซึ้งมากข้ึน ระยะเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสมทําใหสามารถ
ศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ท่ีไดรับจากการอบรมไดอยางละเอียดถ่ี
ถวน มีทีมวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถสูง สามารถจัดอบรมไดอยางเหมาะสมกับสภาพของผู
เขารับการอบรมการถายทอดความรูและการนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเปน
รูปธรรม เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความ
แปลกใหม นาสนใจ มีกิจกรรมและการกําหนดสัญลักษณ ทาทางแทนการสั่ง และ
การตะโกนท่ีสามารถนําไปใชฝกวินัยผูเรียน และมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชใน
โรงเร ียน เพื ่อพัฒนาศักยภาพของผู เร ียนตามความสามารถของแตละบุคคล ซึ ่ง
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สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู ท่ีมี
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ ใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อ การเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ มีการประเมินผลดวยวิธีการท่ีเหมาะสม (คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2543; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543; พิมพันธ เดชะคุปต,
2544; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; Brandes and Ginnis, 1988;
Arizona University, 2000)

การตอบคําถามของทีมวิทยากรมีความชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปน
การจุดประกายแนวคิดใหมๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใหแกครู มีทีมผูประสานงานท่ี
มีความรูความสามารถสูงสามารถใหขอมูล และตอบขอคําถามของโครงการอบรมไดอยาง
ชัดเจน และเขาใจไดงาย การใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเขาถึง
ขอมูลไดโดยตรงผานทางเว็บไซตระยะเวลา และวิธีในการกํากับ ติดตาม ดําเนินงาน
มีความเหมาะสม ดูแล และใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร และประเมินผลตามสภาพจริง
มีการนิเทศติดตาม ทําใหครูทุกคนมีความกระตือรือรน เตรียมพรอมอยูเสมอ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีกระบวนการสอดคลองกับหลักการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูสอนหรือทีมวิทยากรจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนหรือครูผูเขาอบรมสรางความรูเอง ฝกใหใชทักษะกระบวนการเพ่ือให
ไดใชกระบวนการคิด (Thinking process) และกระบวนการกลุม (Group process)
เพ่ือใหผู เรียนหรือครูผู เขาอบรมสรางความรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรู
(Participation) คิด ปฏิบัติ สรุปความรูดวยตนเอง สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในกลุม สมาชิกตางกลุมและปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือวิทยากร สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข (Happy learning) ประเมินผลดาน
เนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ ท่ีเนนการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic
assessment) (ไสว ฟกขาว, 2541; Perkins, 1969)

การจัดสภาพหองเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมไปถึงการสรางและใช
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
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เปนสําคัญอยางสรางสรรค โครงการใหการสนับสนุนในดานอุปกรณการเรียน เชน โตะ
เกาอ้ี ตู เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ และชวยจัดมุมตางๆ ในหองเรียนใหมีสภาพท่ีเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียน
การสอน และมีมุมท่ีสามารถชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท้ังในกลุมท่ีเรียนเกงและเรียน
ออน สอดคลองกับ ตัวบงชี้การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ท่ีไดพัฒนาข้ึนไวตรวจสอบการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการสัมภาษณพบวาสอดคลองกับตัวบงชี้การสอนของครู ดานครู
จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ดานผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข

โครงการเปดโอกาสใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายนอกโรงเรียนท้ังกับโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีเขารวมโครงการฯ โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียน
นานาชาติ ทําใหเกิดการตอยอดทางองคความรูใหมๆ ใหแกผู ท่ีเขารวมโครงการและ
สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข
และกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก คิดวิเคราะหเปน และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอครูมากข้ึน
ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ผูบริหารมี
ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพ่ือความรวมมือการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน (เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)

4. ดานผลผลิต
ผลการวิจัยพบวา ครู คณะผูวิจัยและผูนิเทศกสวนใหญใหการประเมินเก่ียวกับ

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับ
มาก ผูบริหาร ผูปกครองสวนใหญ ให การประเ มินเ ก่ียว กับโครงการโรงเรียน
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากท่ีสุด และจาก
การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช โดย
ใชแบบสอบถามของ ครู ผูบริหาร และผูปกครอง สวนใหญ พบวาโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางหลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
และเนื้อหาวิชาในหลักสูตรท่ีจัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียน และยอมรับฟงความคิดเห็น
จากผูเรียน ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล สื่อและอุปกรณในการจัดการเรียนรูเหมาะสม และ
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สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเอ้ือตอการเรียนรู ผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัย

จากการสัมภาษณผูบริหาร ครู ผู เรียน ผูปกครอง และผูนิเทศก ในโรงเรียน
กรุงเทพมหานครท่ีเขารวม โครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิช พบวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรท่ีจัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียนเปนอยางมาก
ในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการรับการประกันคุณภาพจาก สมารทสคูล สมศ. และการเขาสู
สมาคมอาเซียน การอบรมครั ้งนี ้บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ สามารถพัฒนา
ผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหผูเรียนสามารถลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และกลาตัดสินใจ
ดวยตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความเปนประชาธิปไตย
กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถคนพบความ
ถนัดของตนเองโดยมีครูคอยเปนท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมฝกพัฒนาทักษะของผูเรียนอยาง
เต็มท่ี และสงเสริมสนับสนุนโดยพาผูเรียนไปแขงขันเพื่อทดสอบความสามารถในระดับ
โรงเรียน ระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ

ผลท่ีเกิดข้ึนกับครู ครูมีการนําผลจากการบันทักหลังสอน คําแนะนําจากผูนิเทศก
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ร วมกันระหว าง เพ่ือนครู และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจาก
อินเทอรเน็ต มาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนรู  และ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลาย นาสนใจ และ
เหมาะสมตอสภาพของผู เร ียนแตละคน กระบวนการจัดการเรียนรู มีความยืดหยุ น
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา
และกิจกรรมท่ีจะเรียนตามความสนใจโดยคํานึงถึงเสียงสวนใหญภายในหอง อีกท้ังครูมีการ
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลจากการประเมินมาใช
ในการพัฒนาผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล และผูเรียนมีการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานเพื่อเก็บผลงานที่ภาคภูมิใจและดูผลการพัฒนาของตนเอง ครูยอมรับฟงความ
คิดเห็นจากผู เรียนเพื่อนํามาใชปรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ
ประสานความรวมมือกับชุมชน ผูปกครอง และองคกรภายนอก ในการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาโรงเรียน ทั้งในดานงบประมาณ การจัดกิจกรรมตางๆ การอบรมพัฒนาครู
และผูเรียน และการพัฒนาแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน มีระบบนิเทศติดตามผลจาก
ผูบริหารโรงเรียน ในรูปแบบของกัลยาณมิตร มีการนําผลสะทอนตางๆ ที่ไดรับจากการ
นิเทศมาใชปรับปรุงพัฒนา และมีการขยายผลของจัดอบรมไปสูโรงเรียนในเครือขาย สงผลให
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เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องและยั่งยืน จะเห็นได
ชัดวาครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้การเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) โดยสรุปคือ
ครูเปนผูจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือ
ความรูความสามารถของตนเอง ดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของตนเอง และ
สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพครูในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ครูใชเทคนิคและวิธี
สอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู ครูใช สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
และครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีที) ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนบทบาท
ครูผูสอนมาเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญหรือสําคัญ โดยกําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) และผล
ท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ีเห็นไดชัดจากการสัมภาษณคือ ผูเรียนมีความสุขท่ีไดมาโรงเรียน
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาถาม คิดวิเคราะหเปน สรุปองคความรูตางๆ ไดดวย
ตนเอง สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพผูเรียนดานทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนในการ
เตรียมความพรอมสูอาเซียนท่ีพบวา ผู เรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลมีวิธีคิดอยาง
ถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555)

อีกท้ังคุณลักษณะท่ีเห็นไดชัดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมี
วินัย เคารพกฎ และกติกาตางๆ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีดี ข้ึน สอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 2551 ดานความมีวินัยอีกดวย
และท่ีสําคัญโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนโดยดูจากผลการ
ทดสอบการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน O-net

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินโครงการไปใช
จากผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ

เปน เลิศของมูลนิธิชิน  โสภณพนิช  ในด านสภาพแวดลอม ด านปจจัย เบื้ องตน
ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด อยางไรก็
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ตามจากผลการประเมินแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตมีขอเสนอแนะท่ีมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช ควรจะนํามาใชพิจารณาเพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป ดังนี้

ดานสภาพแวดลอม
วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน

โสภณพนิชท่ีนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ “Child Centred
Education” มีหลักโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูท่ีเนนบทบาทครูผูสอนมาเนนท่ีผูเรียน
เปนสําคัญปรับใชใหเขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แตท้ังนี้การตอบสนองตอความตองการของชุมชน และ
ผูปกครองอาจจะมีบริบทท่ีแตกตางกันในแตละโรงเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอตัวผูเรียน โรงเรียนอ่ืนท่ีเขารวมโครงการฯ ควรประชาสัมพันธการเขารวม
โครงการใหชุมชนและผูปกครองทราบอยางชัดเจนถึงเปาหมายการเขารวมอบรมของ
โรงเรียน และประโยชนท่ีโรงเรียนไดรับจากการจัดอบรม

ดานปจจัยเบื้องตน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลท่ีดีครูและผูบริหารโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการควรมีทัศนคติ

ท่ีดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพรอมเรื่องงบประมาณ
สําหรับสื่อการเรียนรูท่ีใชในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานกระบวนการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการ

จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู ท่ีใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัดของ
ผู เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ ใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน
มีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ และมีการประเมินผลดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ในสวนตรงกระบวนการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการฯนี้มีการจัดกิจกรรม
ไดอยางเหมาะสมและครบถวน เพ่ือใหโครงการฯ นี้มีความสมบูรณเพ่ือเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียนควรเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู  การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีที) ในการจัดการเรียนรู การวัดและ
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ประเมินผล และการเผยแพรผลงาน ท้ังระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
ท้ังในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดคุณภาพของครูเพ่ือ
เตรียมพรอมสูกลุมประชาคมอาเซียน

ดานผลผลิต
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความ

หลากหลาย เหมาะสมตอสภาพของผูเรียนแตละคน มีการประเมินผลผูเรียนตามสภาพ
จริงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ทําใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได แต
ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับเรื่องสื่อการเรียนการสอนท่ีมีไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมทาง
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหพรอมสําหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมสู กลุม
ประชาคมอาเซียนอีกดวย

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน

โสภณพนิช โดยใชรูปแบบการประเมินแบบอ่ืนๆ เชน ใชรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟม
บีม (Daneil L. Stufflebeam) รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Malcolm M. Provus)
รูปแบบของแบบจําลองการประเมินของสเตก (Stake) หรือรูปแบบการประเมินแบบ
ผสมผสาน เปนตน

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการประเมินโครงการฯ ระหวางโรงเรียนเอกชนกับ
โรงเรียนรัฐบาล หรือ จําแนกตามโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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