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การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้ เรียนโดยใช้ 5G MODEL
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561-2562
นางศิรประภา ขวัญทอง
2561-2562
บทคัดย่อ

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียน
จะโหนงพิทยาคม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
ปีการศึกษา 2561-2562 2) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู หลังการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562
3) ศึกษาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม หลัง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ดังนี้ 3.1) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม หลัง การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 25612562 3.2) เพื่อศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 3.3) เพื่อศึกษาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL
โรงเรี ยนจะโหนงพิ ทยาคม ปี การศึก ษา 2561-2562 4) เพื่ อ ศึก ษาความพึ งพอใจของครู นั กเรี ย น
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODE โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจั ย ประกอบด้ว ย ประชากรและกลุ่ มตัว อย่าง ดังนี้ นักเรียนกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยปีการศึกษา 2561 ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5 ทุกคน
ปีการศึกษา 2562 ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นไปเรียนมัธยมศึกษา 2,3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จานวน 140 คน (เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้
ศึกษาที่โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ตลอด 2 ปีการศึกษาที่โรงเรียนดาเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถมองเห็ นพั ฒนาการด้านต่ างๆ ชั ดเจนกว่านั กเรี ยนกลุ่ มอื่ นๆ) ครู ศึ กษาจากประชากรครู
ปีการศึกษา 2561 จานวน 19 คน ปีการศึกษา 2562 จานวน 17 คน ผู้ปกครอง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จานวน 140 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก

กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยยกเว้นผู้อานวยการโรงเรียนและ
ผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามระดับคุณภาพการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
ปีการศึกษา 2561-2562 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน
หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ทุกฉบับมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .983-.986 2) ข้อมูลในเชิงคุณภาพเป็นแบบ
บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 3
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 ฉบับที่ 4 แบบบันทึก
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 และฉบับที่ 5
แบบบั น ทึ ก ผลการประเมิน สมรรถนะส าคัญตามหลั กสู ตรสถานศึกษา หลั ง การพั ฒนา ปีก ารศึ กษา
2561-2562 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2561 ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือน
มีนาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับคุณภาพการพั ฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา
2561 - 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่า
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่ มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.69, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X =3.72, S.D.=0.79) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.71, S.D.=0.79) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมาก (μ =3.47, σ = 0.62)
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =4.01, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก (μ=4.03, σ=0.47) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.01,

ข

S.D.= 0.65) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมาก ( X =4.00, S.D.=0.66) สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.58, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=0.72) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.59, S.D.= 0.71) ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก ( X =4.27,S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ ม
นักเรียน และกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก ( X =4.27, S.D.=0.55) สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562
3.1 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา
2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.95 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.14 สอดคล้องตามสมมติฐาน
3.2 ภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.13 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 31.76 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.02 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.04 ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน
3.3 ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85.00 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 88.20 สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียน
จะโหนงพิทยาคม หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.53, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (μ=3.61, σ=0.62) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=3.58, σ=0.73) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุด
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.45, S.D.= 0.52)
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =4.46, S.D.=0.59) เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะกลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า กลุ่ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (μ 4.50, σ=0.76) รองลงมา
ค

ได้แก่ รองลงมากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ 4.46, σ=0.57) ส่วนกลุ่มนักเรียนและกลุ่ม
ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุดอยู่ ในระดับมากเช่นกัน ( X =4.44, S.D.=0.51,0.54) สอดคล้อง
ตามสมมติฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน จะประสบผลสาเร็จได้
ต้องเกิดจากความร่วมมือจากครู และบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
1.2 ควรจั ด อบรมให้ ความรู้ และทั กษะการจั ดกิ จกรรมที่ ห ลากหลายแก่ ครู เพื่ อน าไป
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อเนื่อง
1.3 ครูต้องเอาใจใส่ ศึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง ติดตามพฤติกรรมนักเรียนโดยตลอดจะสามารถแก้ปัญหาได้
1.4 การดาเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนควรนา
รูปแบบ 5G MODEL มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนา
1.5 โรงเรี ย นควรก าหนดนโยบายและแนวปิิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และ
ให้ขวัญกาลังใจในการปิิบัติงานแก่ครูอย่างทั่วถึงและยุติธรรม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบใหม่ ๆ
และทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อเป็นรูปแบบและแนวทางให้กับโรงเรียนขนาด
ต่าง ๆ น าไปประยุ กต์ใช้ เนื่ องจากบริบทและปัจจัยของโรงเรียนแต่ล ะขนาดมีความเหลื่ อมล้ าและ
แตกต่างกันมาก
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ คุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง

