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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้า ศึกษา

ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนจ านวน 103 โรงเรียน ซ่ึงได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบง่าย เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบดังน้ี การจัดการ

เรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดหลักสูตร

สถานศึกษามีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ รองลงมาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลตามล าดับ ผล

การเปรียบเทยีบการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ข้อเสนอแนะแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้า คือ โรงเรียนควรมีการปรับหลักสูตรให้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน มี

การจัดอบรมการท าแผนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ครู และจัดหาแหล่งการเรียนรู้

และแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการ

จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างความตระหนักและ ให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง และควรมีการจัดอบรมครูด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้า 

 

ค าส าคญั :   การจัดการเรียรู้ เชิงก้าวหน้า,การจัดการการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to study and compare the progressive learning 

management in schools and study the suggestions for the progressive learning management in 

schools affiliated with Suphanburi Primary Education Service Area Office 1. The sample of the 

study was a total of 103 schools using simple random sampling method. The instruments were a 

questionnaire and an interview. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
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mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA. The findings were as follows: The overall 

performances of the progressive learning management in schools were at high level. The aspects 

with highest average were the curriculum management, the learning management, and the 

measurement and assessment, respectively. The overall comparison of the progressive learning 

management in schools no differences. The suggestions for schools in implementing the progressive 

learning management were to develop a clear curriculum appropriated for learners, to arrange 

teachers training in planning the lessons enhancing students’ learning skills, to provide learning and 

researching resources which allow learners’ self studying. School administrators should allocate 

budget for innovations and technology, cooperate in raising awareness and focus on teaching 

supervision continuously, and arrange teachers training in measuring and assessing progressive 

learning. 

Keywords :   Progressive Learning Management, Primary Education Management 

 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาวะความเป็นจริง ของการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่านักเรียนขาดทกัษะในการเรียนรู้

เพ่ือแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ครูจึงต้องพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 

โดยการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เดก็ในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น สอดคล้อง

ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ  

ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และน าความรู้ที่ได้มาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียก

กระบวนการเรียนรู้แบบน้ีว่า Active Learning เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(Student-centered) และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ

สื่อสารและการร่วมมือกนั เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเรจ็ทั้งในด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลง็เหน็ความส าคัญการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้

แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงได้มุ่งศึกษาใช้หลักการการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมูล

ให้ผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพราะเป็น

แหล่งพ้ืนที่อยู่ในย่านความเจริญและคาดว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เชิงก้าว ที่สามารถน า

ผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร

สถานศึกษาต่อไป  
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2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา ระดับผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และขนาดสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

1. โรงเรียนที่จัดประเภทการจัดการศึกษาต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน 

แตกต่างกนั 

2. โรงเรียนที่มีระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่างกันมี

การจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน แตกต่างกนั 

3. โรงเรียนที่มีขนาดต่างกนั มีการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน แตกต่างกนั 

 

4. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 103 โรงเรียน 

จากจ านวนทั้งสิ้น 139  โรงเรียน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูปของเครจซ่ีและมอร์แกน

และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม และแบบ

สมัภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้

เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จากผลการ

ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.88 และจากการ

ทดลองใช้ (Try Out) ได้ค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 ส่วนการเกบ็รวมรวม

ข้อมูลด าเนินการโดยส่งทางไปรษณีย์ และเกบ็รวบรวมด้วยตนเอง จากผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญใน 103 

โรงเรียนได้แบบสอบถามคืน 458 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าค่า t-test และ           

One Way ANOVA 

5. สรุปผลการวิจยั 
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ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนตามตารางที่ 1 

ตารางที่  1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน 

การจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน 
 

S.D. แปลผล อนัดับ 

1. การจัดหลักสตูรสถานศึกษา 

2. การจัดท าแผนการเรียนรู้  

3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

4. การใช้แหล่งการเรียนรู้  

5. การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

6. การนิเทศการเรียนการสอน 

7. การวัดและประเมินผล 
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รวม 4.08 0.44 มาก  

 

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีการปฏบัิติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการฏบัิติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงที่สุดและ

รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตรสถานศึกษา (  = 4.19) รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

( = 4.13) และด้านการวัดและประเมินผล ( = 4.08) ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบสมมติฐานที่ 1 โรงเรียนที่มีประเภทการจัดการศึกษาต่างกัน 

มีการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน แตกต่างกนั ปรากฏตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ตามประเภทการจัดการศึกษา  

ด้าน 

ระดับอนุบาล – ป.6 

(n=78) 

ระดับอนุบาล – ม.3 

(n=25) t Sig 

 
S.D 

 
S.D 

1. การจัดหลักสตูรสถานศึกษา 4.19 0.49 4.16 0.50 0.73 0.46 

2. การจัดท าแผนการเรียนรู้ 4.06 0.52 3.98 0.52 1.57 0.11 

3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4.14 0.49 4.09 0.51 1.04 0.29 

4. การใช้แหล่งการเรียนรู้ 4.05 0.50 4.02 0.56 0.66 0.50 

5. การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.98 0.53 4.01 0.58 -0.57 0.57 
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6. การนิเทศการเรียนการสอน 4.09 0.52 3.98 0.59 2.04 0.04 

7. การวัดและประเมินผล 4.10 0.48 4.03 0.52 1.21 0.22 

รวม 4.09 0.43 4.04 0.47 1.11 0.26 

  

จากตารางที่ 2 พบว่าโรงเรียนที่มีประเภทการจัดการศึกษาต่างกันมีการจัดการเรียนรู้เชิง

ก้าวหน้าในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกนั ยกเว้นด้านการนิเทศการเรียนการสอนพบว่า มีการปฏบัิติแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 โรงเรียนที่มีระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ต่างกนัมีการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน แตกต่างกนั 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) 

 

ด้าน 

ระดับคะแนน

เฉล่ียสูง  

(มากกว่า 50%) 

(n=22) 

ระดับคะแนน

เฉล่ียต ่า  

(น้อยกว่า 50%) 

(n=81) 

t Sig 

 
S.D 

 
S.D 

1. การจัดหลักสตูรสถานศึกษา 4.45 0.46 4.21 0.54 1.86 0.06 

2. การจัดท าแผนการเรียนรู้ 4.28 0.41 4.02 0.58 1.94 0.05 

3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  4.23 0.36 4.16 0.55 0.67 0.50 

4. การใช้แหล่งการเรียนรู้  4.20 0.53 4.06 0.59 1.05 0.29 

5. การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.34 0.44 4.06 0.66 1.83 0.06 

6. การนิเทศการเรียนการสอน 4.15 0.51 4.01 0.63 0.92 0.35 

7. การวัดและประเมินผล 4.33 0.48 4.02 0.58 2.28 0.02 

รวม 4.28 0.39 4.08 0.52 1.70 0.09 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าโรงเรียนที่มีระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             

(O-NET) ต่างกนั มีการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวัดและประเมินผล

และด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้  พบว่ามีการปฏบัิติแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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สมมติฐานที่ 3 โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน แตกต่าง

กนั 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน 

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ตามขนาดสถานศึกษา (n=103) 

 

ด้าน 
แหล่งความ

แปรปรวน 

df Sum of 

Squares 

Mean 

Square 
F Sig 

1. การจัดหลักสตูรสถานศึกษา 

 

 

2. การจัดท าแผนการเรียนรู้  

 

 

3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

 

 

4. การใช้แหล่งการเรียนรู้  

 

 

5. การจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

6. การนิเทศการเรียนการสอน 

 

 

7. การวัดและประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

455 

457 

2 

455 

457 

2 

455 

457 

2 

455 

457 

2 

455 

457 

2 

455 

457 

2 

455 

457 

1.31 

113.31 

114.63 

1.29 

124.91 

126.20 

1.07 

112.44 

113.52 

0.28 

126.37 

126.66 

2.75 

133.60 

136.36 

0.55 

136.17 

136.72 

0.40 

111.38 

111.79 

0.65 

0.24 

 

0.64 

0.27 

 

0.53 

0.24 

 

0.14 

0.27 

 

1.37 

0.29 

 

0.27 

0.29 

 

0.20 

0.24 

 

2.64 

 

 

2.35 

 

 

2.16 

 

 

0.51 

 

 

4.68 

 

 

0.92 

 

 

0.82 

 

 

0.07 

 

 

0.09 

 

 

0.11 

 

 

0.59 

 

 

0.01 

 

 

0.39 

 

 

0.44 

 

 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

455 

457 

0.69 

89.60 

90.29 

0.34 

0.19 

 

1.75 

 

 

0.17 
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จากตารางที่ 5 พบว่าโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน ใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านไม่

แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพบว่า มีการปฏบัิติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่

ระดับ .05 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉล่ียของด้านการจัดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน 
 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ขนาดเลก็ 3.97  -0.03 -0.17 

ขนาดกลาง 3.94   -0.21* 

ขนาดใหญ่ 4.14    

 

จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบรายคู่การจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตามขนาดสถานศึกษาด้านการจัดนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้า ต่างจาก

สถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 จากแบบสอบถามปลายเปิดและการสมัภาษณ์ พบดังน้ี 

1. โรงเรียนควรมีการปรับหลักสูตรให้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการท า

แผนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ 

2. โรงเรียนควรด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือ

น าผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงต่อไป  

3. โรงเรียนควรมีการจัดซ้ือและจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ เชิงก้าวหน้าให้กบัครูภายในโรงเรียน 

 

6. อภิปรายผลการวิจยั  

จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ผู้วิจัยได้น าประเดน็และข้อค้นพบที่ส าคัญมาอภิปรายผล ดังน้ี 

6.1 การจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน 
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1) จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัด

หลักสตูรสถานศึกษามีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ จากผลการวิจัยน้ีเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการจัดหลักสูตรสถานศึกษาว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน สามารถ

เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้

ใหม่ แล้วน าความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้

อย่างมีความสขุ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ฆนัท ธาตุทอง (2545, น. 5) หลักสูตรมีความส าคัญต่อการ

พัฒนาคนในสงัคมเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้ การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่ก  าหนดไว้ 

การจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับรองลงมา

น้ัน จากผลการวิจัยน้ีเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ตาม

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยตนเอง และผลักดันผู้เรียนไปสู่การบรรลุศักยภาพของตน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟาตีฮะห์ 

อุตส่าห์ราชการ (2558, น. 35) พบว่าวิธีการเรียนที่ให้นักเรียนได้ปฏบัิติจริงและสร้างความรู้จากสิ่งที่ได้

ปฏิบัติระหว่างเรียน โดยมีวิธีการเรียนรู้ผ่านทักษะ การส ารวจข้อมูลการทดลองการแก้ไขปัญหา การ

อภิปรายร่วมกัน และการท างานแบบกลุ่มเล็กๆ การท างานแบบร่วมมือร่วมใจกัน ซ่ึงวางอยู่บน

ปัจจัยพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  

ด้านการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุดแต่ยังอยู่ในค่าเฉล่ียระดับมากทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะครูผู้สอนขาดประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทนัสมัย และโรงเรียนขนาดกลางขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสอดคล้อง

กับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, น. 11) การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี 

เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริม และสร้างกลไกเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมี

โอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบและวิธีการที่

หลากหลาย ซ่ึงจะน ามาสู่การพัฒนาคุณภาพ ประสทิธภิาพ และขีดความสามารถของผู้เรียน     

6.2 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 

จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทยีบการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนจ าแนกตาม

ประเภทการจัดการศึกษาพบว่าสถานศึกษาที่มีประเภทการจัดการศึกษาต่างกันมีการจัดการเรียนรู้เชิง

ก้าวหน้าในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการนิเทศการเรียนการสอน

พบว่ามีการปฏบัิติแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 อาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ดังน้ี 1. อาจจะ

เป็นเพราะประเภทการจัดการศึกษาระดับอนุบาล–ป.6 มีการด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนอย่างมี

ระบบและสม ่าเสมอ 2. อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาระดับช้ันอนุบาล-ม.3 มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้ น
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ในการรับผิดชอบและการบริหารงานสถานศึกษาระดับช้ันอนุบาล-ม.3 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ นิตยา 

พูลแสง (2554, น. 98) ได้วิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มีการให้

ความส าคัญในเร่ืองการใช้กระบวนการ PDCA มีการนิเทศเพ่ือช่วยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ

ครูและมีการด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนจ าแนกตามระดับผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่าสถานศึกษาที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ต่างกันมีการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกันซ่ึง ไม่

เป็นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนทุกด้าน

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวัดและประเมินผลพบว่ามีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

.05 อาจเป็นเพราะโรงเรียนระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีระดับ

คะแนนเฉล่ียสูง (มากกว่า 50% ) มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในด้านการวัดและประเมินผล ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจัยของวสนัต์ ปรีดานันต์ วิจัยเร่ือง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะต้องมีการจัดการที่ เป็นระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ มี

ประสทิธภิาพ  

การเปรียบเทยีบการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า

สถานศึกษามีขนาดสถานศึกษา มีการปฏบัิติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ยกเว้น

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการปฏบัิติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการ

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พบว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติแตกต่างกับสถานศึกษาขนาด

กลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ดังน้ี 1. อาจเป็นเพราะ

สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยที่เพียงพอต่อความต้องการ 2.อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้และมี

ทกัษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ แต่สถานศึกษาขนาดเลก็ไม่มีความแตกต่างกับ

สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพราะเน่ืองจากสถานศึกษาขนาด

เล็ก มีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดซ้ือสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของเบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ (2555, น. 8) พบว่า ผลการประเมินคะแนนจากแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผู้เรียนท าคะแนนสอบได้คะแนนดีขึ้น แสดงว่าสื่อประสมประกอบการเรียน

การสอนในหน่วยเรียนนี้สามารถพัฒนาประสทิธภิาพทางการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี

ขึ้น 

  

7.ขอ้เสนอแนะ 
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         1) ขอ้เสนอแนะการน าผลวิจยัไปใช ้

    1. โรงเรียนควรให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้า  

    2. โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้เรียน  

    3. โรงเรียนควรมีการจัดอบรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าให้กับครู

ภายในโรงเรียน 

    4. โรงเรียนควรมีการนิเทศการจัดการรู้เรียนเชิงก้าวหน้าเป็นระบบอย่างสม ่าเสมอ  

         2) ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป  

    1. ควรไปศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาด้วย 

   2. ควรไปศึกษาการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนเร่ืองปัญหาการนิเทศการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา  

    3. ควรไปศึกษาการจัดการเรียนรู้ เชิงก้าวหน้าในโรงเรียน  เ รื่องปัญหาการวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษา 

    4. ควรไปศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงก้าวหน้าในโรงเรียนเร่ืองปัญหาการจัดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีของสถานศึกษา 
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