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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน โครงการโรงเรีย นกรุงเทพมหานคร
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) ครูผูเขารว มโครงการ จํานวน 60 คน (โรงเรียนละ 20 คน) นักเรีย น
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 สว น คือ ผลการวิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณ 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 โสภณพนิชอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.63 S.D.=0.298 และ
S.D.=0.317 ตามลําดับ) และเมื่อพิจ ารณาเปน รายดาน พบวา ดาน
X =4.71
สภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลผลิต ของการ
ประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช ใน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ป ระเมิ น โครงการฯ ผู ส อน ผู บ ริ ห าร ผู ป กครอง ผู นิ เ ทศก และ
คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิชมีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ทั้ ง ครู ผู บ ริ ห าร
ผูปกครอง และนักเรียน พบวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
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.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

21

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
การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของชาติครั้งสําคัญของประเทศไทย เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
ฉบับดังกลาวไดกําหนดสาระในการปฏิรูปการศึกษาไวหลายดาน โดยการปฏิรูปทุกดานตอง
มุงสูหลักชัย คือ การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจ ริง ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู จึงนับเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง รู จักแสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการผลั กดัน และส งเสริมให
โรงเรียนและครูทั่วประเทศ มีการจัดสาระกระบวนการเรียนรู รวมทั้งการวัดผลประเมินผล
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 22-30 โดย ประเวศ วะสี ได
กล า วว า “หั ว ใจของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาคื อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู หั ว ใจของ
การปฏิรูปการเรียนรูคือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง
หรือเรียกวา ผูเรียนสําคัญที่สุด” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543)
ซึ่งสอดคลองกับ รุง แกวแดง ที่วา “การปฏิรูปการเรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอนที่เนน ผูเรีย นเปนสําคัญจะบรรลุสูงสุดไดนั้น ผูมีสว นเกี่ย วของในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ และใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ใหเหมาะสมกับศักยภาพการเรีย นรูของผูเรีย นแตล ะคน ตองสงเสริมใหผูเรีย นรูจักคิด
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วิเคราะห แกปญหา ฝกใหผูเรียน ไดลงมือปฏิบัติจริง คนควาขอมูลหรือเรียนรูตามแหลง
เรียนรูตางๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ”(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545)
อี ก ทั้ ง การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย และมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวา ผูเรีย นมีความสํ าคัญที่สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศั ก ยภาพ จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา ความรู และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
โดยในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองใหความสําคัญกับผูเรียน คํานึงถึงความ
ตองการของผูเรียนและพยายามสอนโดยใหนักเรียนมีสวนในการแกปญหาตางๆ และไดทํา
กิจกรรมรวมกันในการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นมากที่ สุ ด และสนั บ สนุ น ให มี ก าร
ชวยเหลือกันในดานการเรียนในชั้นเรียน โดยที่เด็กเกงสามารถชวยเหลือเด็กออนมีความ
สามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน (สุรางค โควตระกูล, 2553)
ซึ่งในสภาวะการศึกษาไทยในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ที่ผานมา พบวาการ
จัดการศึกษาที่ไมทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ สัดสว นของผูไดเรียนตอประชากรในทุก
ระดับการศึกษาในป 2552 เพิ่มขึ้นจากป 2550-2551 เล็กนอย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่มจาก 79.89% เปน 81.29% ของประชากรวัยเรียน แตระดับปฐมวัยและระดับมัธยม
ปลายยังมีสัดสว นการประเมิน คุณภาพ/ประสิทธิภ าพ ของผูเรียนไดต่ํา การศึกษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พบวา คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดั บมีความแตกตางกันสูง ทําให
คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยูในเกณฑต่ํา 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
โดยทั่วไปคือ เนนทฤษฎีการทองจําการเลียนแบบ ความรูทักษะที่จะไปปฏิบัติงานไดจริงยัง
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จํากัด ยังตองปฏิรูปดานคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูอาจารย ผูบริหารการศึกษาอยางจริงจัง
(วิทยากร เชียงกูล, 2553)
อาจเนื่องจากระบบการศึกษาในโรงเรียนไทยสวนใหญยังไมสามารถสรางเด็กใหมี
ความพรอมในการที่จะตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในโลกปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น ดวย
ความเชื่อที่วา สามารถทําใหเด็กไดเรียนรูในระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษไดดี พัฒนาตนเองทัดเทียมกับนานาชาติ จนกลายเปนคานิยมอยางหนึ่ง
ของสังคมไทย แตคานิยมดังกลาวอาจทําใหเด็กไทยสูญเสียอัตลักษณความเปนชาติไป โดย
การถูกแทนที่ดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2 ในโรงเรียน
นานาชาติ ทําใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแมถูกลดความสําคัญลง ซึ่งเปนเรื่องนาเปนหวง เมื่อ
มองอนาคตขางหนา หากเด็กที่มีความพรอมที่สุดจะไมรูภ าษาไทย ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้ง ซึ่งในความเปนจริงแลวปจจัยสําคัญที่จะทําใหเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางแทจริงคือ การมีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลดังกลาว คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช ผูอํานวยการ มูลนิธิชิน โสภณพ
นิ ช จึ ง ได เ ริ่ ม “โครงการโรงเรี ย นไทยสู ค วามเป น เลิ ศ ” ขึ้ น ในป พ.ศ.2546 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย โดยมีโรงเรียนเอกชนไทยเขารวมโครงการ จํานวน 5
แหง ไดแก มาแตร เดอี วิทยาลัย, อํานวยศิลป, ศรีวิกรม, พิชญศึกษา และสาธิตบางนา
ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนเวลา 6 ป พบวา โรงเรียน
เอกชนทั้ง 5 แหงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหเกิดแนวคิดที่จะขยายโครงการไปสู
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็งเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กหรือปานกลางก็มี
ศัก ยภาพที่จ ะพั ฒ นาให เ ป น โรงเรี ย นที่ มี ความเป น เลิ ศ ได เ ชน กั น อี ก ทั้ง แนวคิ ด การจั ด
การศึกษาแบบเนนผูเรีย นเปนสําคัญหรือ “Child Centred Education” ไมไดจํากัด
เฉพาะโรงเรียนที่มีงบประมาณแบบเอกชนหรือเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี
หากมี ผูบริห ารโรงเรี ย นที่ มีความมุง มั่น ในการสงเสริมการศึก ษาไทยให เขม แข็ง และมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนที่มาของ “โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ” โดย
เริ่มจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียน
คลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เปนโรงเรียนนํารอง เพื่อขยายผลไปสู
โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ ทางโครงการ
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ตองการที่จะสรางเครือขายโดยฝกฝนใหครูผูเขารวมโครงการเปนแกนนําที่จะฝกอบรม
ใหกับโรงเรียนกรุงเทพมหานครอื่นๆ ตอไป
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ
เป น เลิ ศ ของมู ล นิธิ ชิ น โสภณพนิช โดยการประยุ กต ใ ชรู ป แบบการประเมิน ของซิ ป ป
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการ
เรียนการสอน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ
และเปนการประเมินโครงการที่เปนกระบวนการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยมา
ปรับปรุงใหโครงการมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานสภาพแวดลอม สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตและแกปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช
เปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อประเมิ น โครงการโรงเรีย นกรุง เทพมหานครสูค วามเปน เลิ ศของมูล นิธิ ชิ น
โสภณพนิช ในดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการดําเนินงาน และ
ดานผลผลิต
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เขารว ม
โครงการโรงเรีย นกรุงเทพมหานครสูความเปน เลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช จํานวน 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และ โรงเรียนวัดสุทธิ
สะอาด สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบ ริห าร จํานวน 12 คน ครูผูเขารว มโครงการ
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) จากนั้น ทําการสุมอยางงายโดยสุมกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย ผู บริหาร ครู
ผูเ ขา รว มโครงการฯ นั ก เรี ย นระดับ ประถมตน และระดับ ประถมปลาย ผู นิ เทศก และ
ผูปกครอง จากโรงเรียนทั้ง 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
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตนคือ โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ตัวแปรตามคือ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ดานสภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของโครงการฯ
รูปแบบการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช ครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของ Stufflebeam
ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยผสมผสานวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ แหล ง ข อ มู ล ใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเก็บรวมรวบขอมูลจากผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง
ผูนิเทศก และผูวิจัย โดยทําการเก็บแบบประเมิน และสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดของ
ประเด็นยอยดังนี้
1. ดานสภาพแวดลอมของโรงเรีย นกรุงเทพมหานครสูความเปน เลิศ ไดแก
วัตถุประสงคของโครงการฯ และการตอบสนองตอความตองการของชุมชน/ผูปกครอง
2. ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก
ครูผูเขาอบรมโครงการฯ ผูบริหาร หลักสูตรการอบรม ผูเรียนที่เรียนตามโครงการฯ สื่อการ
เรียนการสอน อาคารสถานที่ และโรงเรียน
3. ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ไดแก การคัดเลือกครูผูอบรมเขาสูโครงการฯ ความเหมาะสมของหลักสูตรเนื้อหาการอบรม
ความเหมาะสมของการออกแบบกระบวนการฝ กอบรม และความเหมาะสมของ
กระบวนการนิเทศติดตาม
4. ดานผลผลิตของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ ไดแก ผลที่
เกิดขึ้นกับครู และ ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น โครงการโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช มี 1) แบบประเมินแบงเปน
แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช สําหรับครูและผูบริหาร แบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียน
กรุ ง เทพมหานครสู ค วามเป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช สํ า หรั บ ผู ป กครอง และ
ผูนิเทศก และแบบประเมินสําหรับประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปน
เลิ ศของมูล นิธิ ชิ น โสภณพนิ ช สํา หรับ ผูวิ จัย 2) แบบสัม ภาษณ แบบสั มภาษณใ นการ
ประเมิ น โครงการโรงเรี ย นกรุ งเทพมหานครสู ความเป น เลิ ศของมู ล นิ ธิ ชิน โสภณพนิ ช
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
กัน เพื่อ เก็บรวบรวมขอมูล เรื่องเดี ย วกัน ทั้งขอ มูล เชิ งปริมาณ และเชิงคุ ณภาพ โดยใช
หลักการวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) คือ เปนขอมูลที่สอดคลองตรงกัน โดยมี
การเก็บขอมูลคือ การสังเกต การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ และแบบประเมิน
รวมทั้งการเก็บขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ ผูเรียน ผูปกครองผูเรียน ครู ผูบริหาร
ผูนิเทศก รวมถึงคณะผูวิจัย ทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อใหการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือ
มากที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
การหาคาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) และการหาคาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 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
ผลการวิ จั ย พบว า ครู ส ว นใหญ ใ ห ก ารประเมิ น เกี่ ย วกั บ โครงการโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศอยูในระดับมาก สวนผูบริหาร และคณะผูวิจัยสวนใหญมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของ
มูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด และจากผลการวิจัยที่พบวา วัตถุประสงคของ
โครงการ เพื่อพัฒนามาตรฐานของโรงเรียนไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับสากล ภายใต
บริบทของวัฒนธรรมไทย โดยไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ
“Child Centred Education” ซึ่งมีตนแบบมาจากประเทศอังกฤษ และนํามาปรับใชให
เขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการเรีย นรูโ ดยเปลี่ย นจากการจัดการเรีย นรูที่เนน บทบาท
ครู ผู ส อนมาเน น ที่ ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ หรื อ เน น ที่ ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยกํ า หนดให
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) และจากผลการวิจัยที่ พบวา ครูและผูบริหารที่เขารวมโครงการสวน
ใหญใหการประเมินเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศโดยมีความ
คิดเห็นวา หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กัน และการประสานงานระหวางบุคลากรทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการฯ
ทั้งนี้โครงการฯสามารถสรางบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดีโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญได และสอดคลองกับผลการสัมภาษณ ที่ครูและผูบริหารกลาววา เปนโอกาสที่ดี
ที่จะชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะเปน การเรียนการสอนแบบเนนให
ครูเขาใจผูเรียนแตละบุคคล และนําสิ่งที่ผูสอนเรียนรูมาวิเคราะหผูเรียนวาผูเรียนแตละคน
เปนยังไง แลวจัดกิจกรรม และใบงานใหเหมาะสมแกผูเรียนซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดอยางมีความสุข โครงการฯ มีการติดตาม มีการนิเทศอยูตลอดเวลา ในสวนการนิเทศก็มี
การสะทอ นผลใหเ ห็น วา สิ่ง ที่ทํา ไปแลว มีตรงไหนที่ควรจะใหการปรับปรุง แกไข ซึ่ง
โรงเรียนพรอมที่จะมีการพัฒนาตอไป โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โครงการฯ ชวย
สร างบรรยากาศและกระบวนการจั ดการเรี ยนรู ทํ าให ครู เชื่ อในศั กยภาพผู เรี ยนมากขึ้ น
โครงการฯ นี้มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งดานอาคาร สถานที่ อุปกรณตางๆ ที่เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน เชน ทาสีอาคาร โตะ เกาอี้ บอรดโชวผลงาน ตู เฟอรนิเจอรของครู และ
ของเลนตางๆ เปนตน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผูเรียน เกี่ยวกับคุณลักษณะอัน พึงประสงคของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความกลาในการที่จะคิด กลาที่จะพูด กลาที่จะตัดสินใจ และกลา ที่
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จะตอบคํา ถาม มีก ารเรีย นรูกิจ กรรม ศึก ษาคน ควาหาความรูดว ยตนเอง สุดทายก็จ ะ
สง ผลถึง ผลสัม ฤทธิ์ข องผูเ รีย น อยา งเชน ผลโอเน็ต ซึ่ง ตอบสนองความตอ งการของ
ผูปกครองและชุม ชน เวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมผูปกครองก็ใหความรวมมือเปนอยางดี มี
การใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรูในดานตางๆ
จะเห็นไดวา โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพ
นิช มีวัตถุประสงคที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นเปนการฝกใหผูเรียนไดคิดและ
ลงมือปฏิบัติแกปญหาดวยตนเอง สรางนิสัยการทํางานที่เปนขั้นตอน สามารถศึกษาหา
ความรูไดดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใหเกิด
ประโยชน ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(สมคิด สรอยน้ํา, 2542 ; วันเพ็ญ จันทรเจริญ, 2542 ; วัฒนาพร ระงับทุกข, 2542 ;
สําลี รักสุทธิ, 2543)
2. ดานปจจัยเบื้องตน
ผลการวิจัย พบวา ครูและคณะผูวิจัยสว นใหญใหการประเมินเกี่ยวกับ โครงการ
โรงเรี ย นกรุ ง เทพมหานครสู ค วามเป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช อยู ใ นระดั บ มาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ ครูและผูบริหารมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน ไดอีกทั้งยังจัดสามารถจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ และมี ค วามพร อ มที่จ ะเข า รว มโครงการ ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยที่พบวา การจัดหลักสูตรสอดคลองกับการจัด
การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียน ครู ผูบริหาร มีความพรอมที่เขารวมโครงการ
มีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
และมีความพรอมของสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา ทัศนคติตอการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคั ญเปนไปในเชิงบวกคือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัดของผูเรียน มีการแบง
ผูเรียนออกเปนกลุมตามความสามารถ และจัดกิจกรรมการเรียนรูและใบงานที่เหมาะสม
กับ สภาพของผูเ รีย น มีก ารประเมิน ผลตามสภาพจริง ของผูเ รีย นอยา งหลากหลาย
สง เสริม ใหผู เ รีย นสามารถค น คว า หาความรู ไ ดด ว ยตนเองจากแหล ง การเรี ย นรู ต า งๆ
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ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เชน มุมความรู มุม หนังสือ หองสมุด หองคอมพิวเตอร
แปลงเกษตร แหลงการเรียนรูในชุมชน พิพิธภัณฑ เปนตน มีการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ
ใหผูเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการคิด เชน เกม กิจกรรมประกวดแขงขันตอบปญหา
ตางๆ การฝก ทําโครงงาน เปน ตน สงเสริมใหผูเ รีย นคน พบกระบวนการเรีย นรูไ ดดว ย
ตนเองอยางมีร ะบบ ระเบีย บ และแบบแผน มีการกําหนดกฎ กติกา ในการเรียนรูอยาง
ชัดเจน และเปนประชาธิปไตย
สถานศึก ษามีก ารจัด หลัก สูต รเนื ้อ หาวิช าในกลุ ม สาระการเรีย นรู ต า งๆ
ที่เ หมาะสมและสอดคลอ งกับ การจัด การเรีย นรูโ ดยยึด ผูเ รีย นเปน สํา คัญ โดยมีก าร
ประชุม รว มกัน ระหวา งผูบ ริห าร ครู ผูป กครอง กรรมการชุมชน และผูเรีย น เพื่อหา
จุดเดน และจุดดอย ในการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพ และความตองการของ
ผูเ รี ย น มีก ารสอบถาม สั ม ภาษณผู เ รี ย นว าอยากเรี ย นรู อะไร และอภิ ปรายร ว มกั น ว า
เหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับบทบาทของผูเรียนและผูสอนในการจัดการ
เรี ย นรูที่เนน ผูเรีย นเปน สําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2543;
Fennimore, 1995; พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2550 ; วิชัย วงษใหญ,
2543)
ทั้งนี้ความพรอมของโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ดานงบประมาณ พบวา มีเพียงพอ
แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางเต็มที่ควรไดรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติมในดานเครื่องคอมพิวเตอร ความพรอมดานสถานที่ พบวา ทุกโรงเรียนพรอม
แมบางโรงเรียนจะมีสถานที่จํากัด แตก็สามารถจัดสถานที่ภายในโรงเรียนไดอยางเปนสัดสวน
และเหมาะสม บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู อีกทั้งครู ทุก ทา นมี ความรู ความเข าใจ และ
ทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เห็นความสําคัญของโครงการฯ
และพรอ มที่จ ะฝก และพัฒ นาตนเองดา นวิช าชีพ ความพรอ มของผูเ รีย นที่เ ขา รว ม
โครงการฯ ผูเ รีย นมีศัก ยภาพที่เ พีย งพอตอ การจัดการเรีย นรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เนื่องจากผูเรียนชอบที่จะเรียนรูหาคําตอบดวยตนเองมากกวาที่จะรับความรูโดยการบอก
จากครู และชอบเรียนรูผานกิจกรรมเกมตางๆ โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากกวาฟงคํา
บรรยายจากครู สวนความพรอมของสื่อการเรียนการสอน พบวา เพียงพอ และมีอยาง
หลากหลาย ครู ส ามารถผลิ ต สื่ อ เองได และผู เ รี ย นก็ ส ามารถค น คว า เพิ่ ม เติ ม ได จ าก
อินเตอรเน็ต แตถาจะใหพัฒนาตามแนวการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง
เต็มที่ก็ควรเพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่เปนแนวไอซีที และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่มีราคา
คอนขางสูง เชน กลองโทรทัศน กลองดูดาว เปนตน
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ซึ่งการเขารวมโครงการฯ นี้เปนการเตรียมความพรอมสําหรับโรงเรียนในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะในสว นของการฝกพัฒ นาครูใหมีความกาวหนาและปรับตัว เพื่อเขาสูส มาคม
อาเซียนตอไปในป พ.ศ. 2558 ครูสามารถใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรู ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนาการเรียนรูอาเซียน
(ASEAN Focus School) โดยการบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน
ผลการวิจัย พบวา ครูและคณะผูวิจัยสว นใหญใหการประเมินเกี่ยวกับ โครงการ
โรงเรี ย นกรุ ง เทพมหานครสู ค วามเป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช อยู ใ นระดั บ มาก
ผูบริหารสวนใหญใหการประเมินเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ครูและผูบริหารสว นใหญย อมรับ ความสามารถของวิทยากร ทั้งดานความ
เหมาะสม และการถายทอดความรู ผูประสานงานใหขอมูลและตอบขอคําถามของโครงการ
อบรมไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัยที่พบวา ทั้งทางดาน
หลักสูตรที่จัดอบรม ความเหมาะสมของวิทยากรในการจัดอบรม ในดานของความชัดเจนใน
การตอบคําถาม และการใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวก และรวดเร็ว และไมเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรการจัดการอบรมและการสังเกตการอบรมรวมถึง
ผลงานของครู ที่ เ ข า ร ว มอบรมพบว า หลั ก สู ต รการจั ด การอบรมมี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคลองกับการเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรที่นํามาจัดอบรมใชเวลาอบรมรุนละ 9 วัน
โดยเริ่มจากการแนะนําทีมวิทยากร แนะนําการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และกิจกรรมตางๆ ที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญพรอมเกมสและกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ เพื่อใหครูผูเขารับการอบรมไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง สรางผลงาน
ของตนเอง และมีการผอนคลายจากกิจกรรมวิชาการโดยมีเกมสประกอบในแตละวัน โดยมี
การประเมินความพึงพอใจของครูทุกวัน และจากการสังเกต พบวา ครูใหความรวมมือใน
แตละกิจกรรมเปนอยางดี มีความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย มีความตั้งใจในการทํากิจกรรม
ตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของการจัดกิจกรรม และสิ่งที่สําคัญของกิจกรรมในโครงการนี้
ก็คือ ระบบการนิเทศและติดตามผลของคณะวิทยากร โดยจะมีวันที่เรียกวา “clean up
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day” ซึ่งคณะวิทยากรเขาไปในโรงเรียนเพื่อชวยจัดมุมหรือโซนตามหองและจุดตางๆ ของ
โรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้น คณะวิทยากรไดมีการนิเทศติดตาม
ทั้ งแบบเป นทางการ (แจ งก อนล วงหน า) และไมเ ปน ทางการ (ไมแ จง ) ซึ ่ง ถือ วา เปน
กระบวนการอบรมที่มีความครบถวนสมบูรณ มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สามารถ
นํา มาใชป รับ ปรุง การจัด อบรมให มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น และช ว ยกระตุ น ใหทุ ก ฝา ยที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) และยัง
สอดคลองกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543) ที่ไดสรุปถึง การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานหนึ่งใน มาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สถานศึกษาทุกสถานศึกษาจะตอง
ไดรับการประเมินทั้งในรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มาตรฐานนี้ไดแก มาตรฐานที่ 18 วาดวยเรื่อง จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการอบรมคือ ตัวบงชี้ที่ 1 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 2
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
ความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง ตัวบงชี้ที่ 7 สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน และตัวบงชี้ที่ 8
มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
จากการสัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช พบวา โรงเรียนมีความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการอยูในระดับสูงเนื่องจากหลักสูตรที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทําใหเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญอยางลึกซึ้งมากขึ้น ระยะเวลาในการจัดการอบรมมี ความเหมาะสมทําใหสามารถ
ศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับจากการอบรมไดอยางละเอียดถี่
ถวน มีทีมวิทยากรที่มีความรูความสามารถสูง สามารถจัดอบรมไดอยางเหมาะสมกับสภาพของผู
เข ารั บการอบรมการถายทอดความรูและการนํ าเสนอรูปแบบการจั ดกิจกรรมมี ความเป น
รูปธรรม เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีความ
แปลกใหม นา สนใจ มีก ิจ กรรมและการกํ า หนดสัญ ลัก ษณ ท า ทางแทนการสั่ ง และ
การตะโกนที่สามารถนําไปใชฝกวินัยผูเรียน และมีความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใช ใน
โรงเรีย น เพื ่อ พัฒ นาศัก ยภาพของผู เ รีย นตามความสามารถของแตล ะบุค คล ซึ ่ง
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สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู ที่มี
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่ใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัด
ของผูเรีย น โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ ให ผูเรีย น ไดเรี ย นรูจ ากประสบการณจ ริง ฝ กการปฏิบัติ ใหทําได คิดเป น
มีก ารปลู ก ฝ ง คุณ ธรรม ค า นิย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค จั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อ การเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ มีการประเมินผลดวยวิธีการที่เหมาะสม (คณะอนุกรรมการการปฏิรูป
การเรียนรู, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2543; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543; พิมพันธ เดชะคุปต,
2544; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543; Brandes and Ginnis, 1988;
Arizona University, 2000)
การตอบคําถามของทีม วิทยากรมีความชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปน
การจุดประกายแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหแกครู มีทีมผูประสานงานที่
มีความรู ความสามารถสูงสามารถใหขอมูล และตอบขอคําถามของโครงการอบรมไดอยาง
ชัดเจน และเขาใจไดงาย การใหขอมูลโครงการอบรมมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเขาถึง
ขอมูลได โ ดยตรงผา นทางเว็ บไซต ร ะยะเวลา และวิธี ในการกํ ากั บ ติด ตาม ดํา เนิ น งาน
มีความเหมาะสม ดูแล และใหคํา ปรึกษาแบบกัลยาณมิตร และประเมินผลตามสภาพจริง
มีการนิเทศติดตาม ทําใหครูทุกคนมีความกระตือรือรน เตรียมพรอมอยูเสมอ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีกระบวนการสอดคลองกับหลักการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูสอนหรือทีมวิทยากรจัดการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนหรือครูผูเขาอบรมสรางความรูเอง ฝกใหใชทักษะกระบวนการเพื่อให
ไดใชกระบวนการคิด (Thinking process) และกระบวนการกลุม (Group process)
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นหรื อ ครู ผู เ ข า อบรมสร า งความรู ด ว ยตนเอง มี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู
(Participation) คิด ปฏิบัติ สรุปความรูดวยตนเอง สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในกลุม สมาชิกตางกลุมและปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือวิทยากร สรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข (Happy learning) ประเมินผลดาน
เนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ ที่เนน การประเมิ น ผลตามสภาพจริง (Authentic
assessment) (ไสว ฟกขาว, 2541; Perkins, 1969)
การจัดสภาพหองเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมไปถึงการสรางและใช
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
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เปนสําคัญอยางสรางสรรค โครงการใหการสนับสนุนในดานอุปกรณการเรียน เชน โตะ
เกาอี้ ตู เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ และชวยจัดมุมตางๆ ในหองเรียนใหมีสภาพที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียน
การสอน และมีมุมที่สามารถชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทั้งในกลุมที่เรียนเกงและเรียน
อ อ น สอดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ก ารเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) ที่ไดพัฒนาขึ้นไวตรวจสอบการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการสัมภาษณพบวาสอดคลองกับตัวบงชี้การสอนของครู ดานครู
จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน ดานผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
โครงการเป ด โอกาสให โ รงเรี ย นที่เ ข า ร ว มโครงการฯ ได ไ ปแลกเปลี่ย นเรี ย นรู
ภายนอกโรงเรียนทั้งกับโรงเรียนอื่นๆ ที่เขารวมโครงการฯ โรงเรียนเครือขาย และโรงเรียน
นานาชาติ ทํ าให เกิดการต อยอดทางองค ค วามรูใ หม ๆ ใหแ ก ผู ที่ เ ขา ร ว มโครงการและ
สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข
และกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก คิดวิเคราะหเปน และมีสัมพันธภาพที่ดีตอครูมากขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหารในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ผูบริหารมี
ความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน (เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
4. ดานผลผลิต
ผลการวิจัยพบวา ครู คณะผูวิจัยและผูนิเทศกสวนใหญใหการประเมินเกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับ
มาก ผู บ ริ ห าร ผู ป กครองส ว นใหญ ใ ห การประเมิ น เกี่ ย วกั บ โครงการโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช อยูในระดับมากที่สุด และจาก
การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช โดย
ใช แบบสอบถามของ ครู ผู บ ริห าร และผู ป กครอง ส ว นใหญ พบวาโรงเรี ย นที่ เข าร ว ม
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางหลากหลาย กระบวนการจัดการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
และเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่จัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียน และยอมรับฟงความคิดเห็น
จากผูเรียน ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตา งระหว างบุ ค คล สื่อ และอุ ป กรณ ใ นการจัด การเรี ย นรู เ หมาะสม และ
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สภาพแวดลอมภายในหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู ผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินของคณะผูวิจัย
จากการสั ม ภาษณ ผู บริ ห าร ครู ผู เรี ย น ผู ป กครอง และผู นิ เ ทศก ในโรงเรี ย น
กรุงเทพมหานครที่เขารวม โครงการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิช พบวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่จัดอบรมเปนประโยชนตอโรงเรียนเปนอยางมาก
ในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อ
เตรียมความพรอมในการรับการประกัน คุณภาพจาก สมารทสคูล สมศ. และการเขาสู
สมาคมอาเซีย น การอบรมครั้งนี้บรรลุว ัตถุประสงคข องโครงการ คือ สามารถพัฒ นา
ผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางเต็มศัก ยภาพ สงผลใหผูเรียนสามารถลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และกลาตัดสินใจ
ดวยตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความเปนประชาธิปไตย
กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถคนพบความ
ถนัด ของตนเองโดยมีครูคอยเปน ที่ปรึกษาจัดกิจ กรรมฝกพัฒ นาทักษะของผูเรียนอยาง
เต็มที่ และสงเสริมสนับสนุนโดยพาผูเรีย นไปแขงขันเพื่อทดสอบความสามารถในระดับ
โรงเรียน ระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ
ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูมีการนําผลจากการบันทักหลังสอน คําแนะนําจากผูนิเทศก
การแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ร ว มกัน ระหวา งเพื่ อนครู และการศึ กษาค น คว า เพิ่ มเติ มจาก
อินเทอร เน็ ต มาใช ในการพั ฒนาแผนการจั ดการเรี ยนรู สื่ อและอุ ปกรณ ก ารเรีย นรู  และ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลาย น าสนใจ และ
เหมาะสมตอ สภาพของผู เ รีย นแตล ะคน กระบวนการจัด การเรีย นรู ม ีค วามยืด หยุ น
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา
และกิจกรรมที่จะเรียนตามความสนใจโดยคํานึงถึงเสียงสวนใหญภายในหอง อีกทั้งครูมีการ
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย และนําผลจากการประเมินมาใช
ในการพัฒนาผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล และผูเรียนมีการจัดทําแฟมสะสม
ผลงานเพื่อเก็บผลงานที่ภาคภูมิใจและดูผลการพัฒนาของตนเอง ครูย อมรับฟงความ
คิด เห็น จากผู เ รีย นเพื่อ นํ า มาใชป รับ พัฒ นาการจัด การเรีย นการสอน โรงเรีย นมีก าร
ประสานความรวมมือกับชุมชน ผูปกครอง และองคกรภายนอก ในการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒ นาโรงเรีย น ทั้งในดานงบประมาณ การจัดกิจกรรมตางๆ การอบรมพัฒ นาครู
และผูเรียน และการพัฒนาแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน มีร ะบบนิเทศติดตามผลจาก
ผูบริหารโรงเรียน ในรูปแบบของกัลยาณมิตร มีการนําผลสะทอนตางๆ ที่ไดรับจากการ
นิเทศมาใชปรับปรุงพัฒนา และมีการขยายผลของจัดอบรมไปสูโรงเรียนในเครือขาย สงผลให
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เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่องและยั่งยืน จะเห็นได
ชัดวาครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) โดยสรุปคือ
ครูเปนผูจัดกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือ
ความรูความสามารถของตนเอง ดวยกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของตนเอง และ
สอดคลองกับตัวชี้วัดคุณภาพครูในการเตรียมความพรอมสูอาเซียน ครูใชเทคนิคและวิธี
สอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู ครูใช สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
และครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีท)ี ในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดปฏิรูปการจัดการโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาท
ครูผูสอนมาเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญหรือสําคัญ โดยกําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) และผล
ที่เกิดขึ้น กับผูเรีย นที่เห็น ไดชัดจากการสัมภาษณคือ ผูเรีย นมี ความสุข ที่ไดมาโรงเรีย น
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาถาม คิดวิเคราะหเปน สรุปองคความรูตางๆ ไดดวย
ตนเอง สอดคลองกับ ตัว ชี้วัดคุณภาพผูเรีย นดานทักษะการเรีย นรูและพัฒ นาตนในการ
เตรี ย มความพร อ มสู อ าเซี ย นที่ พบว า ผู เรี ยนมี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุ ผ ลมีวิธีคิดอยา ง
ถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
อีกทั้งคุณลักษณะที่เห็นไดชัดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมี
วิ นั ย เคารพกฎ และกติ ก าต า งๆ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ที่ ดี ขึ้ น สอดคล อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ดานความมีวินัยอีกดวย
และที่สําคัญโรงเรียนที่เขารวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยดูจากผลการ
ทดสอบการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน O-net
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินโครงการไปใช
จากผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความ
เป น เลิ ศ ของมู ล นิ ธิ ชิ น โสภณพนิ ช ในด า นสภาพแวดล อ ม ด า นป จ จั ย เบื้ อ งต น
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากที่สุด อยางไรก็
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ตามจากผลการประเมินแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตมีขอเสนอแนะที่มูลนิธิ
ชิน โสภณพนิช ควรจะนํามาใชพิจ ารณาเพื่อนําไปพัฒ นาและปรั บปรุงการดําเนิน งาน
โครงการดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ดังนี้
ดานสภาพแวดลอม
วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิชที่นําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ “Child Centred
Education” มีหลักโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทครูผูสอนมาเนนที่ผูเรียน
เปนสําคัญปรับใชใหเขากับบริบทของระบบการศึกษาไทย นั้นสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แตทั้งนี้การตอบสนองตอความตองการของชุมชน และ
ผูปกครองอาจจะมีบริบทที่แตกตางกันในแตละโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอตัวผูเรียน โรงเรียนอื่นที่เขารวมโครงการฯ ควรประชาสัมพันธการเขารวม
โครงการใหชุมชนและผูปกครองทราบอยางชัดเจนถึงเปาหมายการเขารว มอบรมของ
โรงเรียน และประโยชนที่โรงเรียนไดรับจากการจัดอบรม
ดานปจจัยเบื้องตน
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลที่ดีครูและผูบริหารโรงเรียนที่เขารวมโครงการควรมีทัศนคติ
ที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพรอมเรื่องงบประมาณ
สําหรับสื่อการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานกระบวนการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช มีการ
จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู ที่ใหความสําคัญตอความสนใจและความถนัดของ
ผู เ รี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล มี ก ารฝ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด
การจัดการ ให ผูเรี ย น ไดเรี ย นรูจ ากประสบการณจ ริง ฝ กการปฏิบัติ ใหทําได คิดเป น
มีก ารปลู ก ฝ ง คุณ ธรรม ค า นิย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค จั ด บรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรีย นการสอน แหลงวิทยาการประเภทตางๆ และอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ และมีการประเมินผลดวยวิธีการที่เหมาะสม ในสวนตรงกระบวนการ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการฯนี้มีการจัดกิจกรรม
ไดอยางเหมาะสมและครบถวน เพื่อใหโครงการฯ นี้มีความสมบูรณเพื่อเตรียมพรอมสูกลุม
ประชาคมเซียนควรเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไอซีที) ในการจัดการเรียนรู การวัดและ
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ประเมินผล และการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
ทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดคุณภาพของครู เพื่อ
เตรียมพรอมสูกลุมประชาคมอาเซียน
ดานผลผลิต
ครูส ามารถจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนแบบเนน ผูเรีย นเปน สําคัญใหมีความ
หลากหลาย เหมาะสมตอสภาพของผูเรียนแตละคน มีการประเมินผลผูเรียนตามสภาพ
จริงดวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได แต
ยัง มี ข อจํ า กั ดเกี่ ย วกั บ เรื่อ งสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี ไ มเ พี ย งพอในการจั ดกิ จ กรรมทาง
โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใหพรอมสําหรับการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนแบบเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การเตรี ย มความพร อ มสู ก ลุ ม
ประชาคมอาเซียนอีกดวย
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศของมูลนิธิชิน
โสภณพนิช โดยใชรูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ 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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