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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  วิธีการด าเนินวิจัยแบ่งเป็น 
2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวบรวมข้อมูลขัน้ตอนท่ี 1 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่ 2 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
การเป็นคนดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง ปัญหาการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาด้านการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ  มีแนวทางพัฒนาท้ัง 3 ด้าน ดังนี ้1) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเปน็คนดี  สถานศึกษาควรสร้างความ
ตระหนักให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนรู้ของครู สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง  จัดท าฐานข้อมูล   วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เสริมการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนจากภูมิปัญญา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จัดให้มีการยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2) การพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร  ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอนของครู วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงของผู้เรียน ครูร่วมมือกับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 3) การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข สถานศึกษาควรมีการจัดท า
สารสนเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง น าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม
พี่ดูแลน้อง ทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ค าส าคัญ: แนวทางพัฒนา / คุณภาพผู้เรียน / โรงเรยีนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์ 
 

Abstract 
 The objectives of the study was to study about the condition and the problem of 
student’s quality development of Klongkhlungratrangsan School, Klongkhlung Sub-district, 
Klongkhlung District, Kamphaengphet Province. The researcher divided the process into 2 steps 
according to the research objectives, the tools were used in this research were Frequency 
Distribution, Average Standard Deviation S.D., Percentage, (X) and content analysis. The research 
results were as follow: the most practiced aspect were the good student quality development 
condition, the least average aspect was the smart student quality development condition. The 
student quality development problem: The most average aspect was the problem of 
goodstudent development and the least average aspect was the problem of the happy student 
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development. The three guidelines for the quality development were 1) The good student 
development aspect was schools should build awareness to teachers and students involving into 
the good student development, encourage teachers in operating integrated activities  into the 
curriculum of teachers, create the network for schools and parents, operate the individual 
student analysis database, add more instruction outside the classroom based on the local 
wisdom, Build the learning environment which conducive to the students development, set the 
complement activity for raising the most outstanding moral student and outreach the news to 
related people 2) The smart student quality development aspect was Teachers, parents and 
relevant authorities work with collaboration as well as for finding the solution for the students. 
3) The happy student development aspect was convey the data from the student care and 
support system to make database, accommodating to operate the activities which respond to the 
needs of students, parents and community encourage the Fraternities and sororities activity to 
solve the problem together in order to prevent the problem in time, establish the assistance 
office for the vulnerable students including to held the activity for preventing and resolving 
student's problems 
Keywords : Development Guideline / Student Quality / Klongkhlungrartrangsan School 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา 49 บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น และมาตรา 80(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมาย 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ 
 นโยบายของรัฐบาล (แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 12 กันยายน 2557) ให้นโยบายด้านการศึกษาคือ  
จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไป
พร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ พร้อมทั้ง พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2552, หน้า, 55–56) ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง 
(2552–2559) ก าหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใน
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ทุกระดับและประเภทการศึกษา นอกจากน้ันยังได้ก าหนดไว้ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่เน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยาย
โอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ตลอดจนค านึงถึงความ
สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยได้ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพเมื่อสิ้นสุด
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2559 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 1) คนไทย
เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการ และสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจที่
สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการ
พัฒนาประเทศ 2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 3) สังคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา  เขตพื้นที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากร และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความ
ร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากข้ึนอันจะน าไปสู่ความสามารถในการร่วมมือ และแข่งขันของประเทศและ 
การอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณนั้นได้ก าหนดไว้
ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเกินกว่าร้อยละ 50  2) สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประกาศ สพฐ.ที่ 621/2554) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553 – 2561) ซึ่งเป็นความคาดหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2553 – 2561) การน าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการ
ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งได้มีเป้าหมายในการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน คือ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และนโยบายสี่ปี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 – 2558 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553)  ได้ก าหนดนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยมีเป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มาตรฐานคุณภาพตรงตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของนักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2554 – 2555 ร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 
2556 และร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2557 – 2558 ตามล าดับ 
 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้บริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย  ซึ่งโรงเรียนได้ก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา  ในด้านคุณภาพการศึกษา คือ 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  2) ครูผู้สอนปริมาณพอเพียงและมีคุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และให้ความส าคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน  3) สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมใน
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ 
 แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ตามมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสามของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ในปี พ.ศ.2556 พบว่า  
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.76 รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ย  4.68   
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มีค่าเฉลี่ย 4.67 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.55 มาตรฐานที่ 4  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตสุมผล มีค่าเฉลี่ย  
4.47 และมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3.28 ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพึง
พอใจ 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าว ที่ต้องได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  
จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการขาดการติดตามผลของการด าเนินงานของโรงเรียน  
และไม่น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพรอบสองมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงองค์กร การขาดความร่วมมือกันอย่าง
จริงจังในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปัญหาเหล่านี้มีผลแก่เด็กนักเรียนโดยตรง 
 จากปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง  
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร และสามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนาด้านนโยบายของสถานศึกษา แนวทาง
พัฒนาด้านพัฒนาองค์กร และแนวทางพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศโดยรวม แนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นมีหลากหลายวิธี ผู้วิจัยเลือกที่จะ
หาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รั งสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบล
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบล
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 ในขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนได้แก ่
  ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จากส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม (2554-2558) และรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปีการศึกษา 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวคิด ทฤษฎี   
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 
-  สภาพและปญัหาการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของโรงเรยีน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  
ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลอง 
ขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
-  แนวทางพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนของโรงเรียนคลอง 
ขลุงราษฎรร์ังสรรค์   
ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง   
จังหวัดก าแพงเพชร 

คุณภาพ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนเป็นคนด ี

ผู้เรียนเป็นคนเก่ง 

ผู้เรียนเป็นคน 
มีความสุข 

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

มีทักษะในการท างาน รักการท างาน   
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

และมเีจตคติที่ด ี
ต่ออาชีพสุจริต 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมีวสิยัทัศน ์

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดี และมสีุนทรยีภาพ   
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ได้อย่างมีความสุข 

มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
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  ขั้นตอนที่ 1.2 ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการใช้แบบสอบถาม โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ปี
การศึกษา 2558 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 4 คน และครูผู้สอนจ านวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม 3 แบบ คือ 1) แบบก าหนดค าตอบให้เลือก 2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) แบบ
ก าค าตอบให้เลือกตอบ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 
และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient : α) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมั่น 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าร้อยละ  
 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลอง 
ขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการสนทนากลุ่ม 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองข
ลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 6 คน และผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน จ านวน 2 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบล 
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้ 
  1.1  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการคุณภาพผู้เรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เก็บรวบรวมโดยวิเคราะห์เอกสาร สรุปได้ดังนี้ 
   ภาพรวมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า  
ไม่มีรายวิชาใดผ่านเกณฑก์ารประเมนิ และรายวิชาที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า รายวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   
  1.2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการใช้แบบสอบถาม 
   1.2.1 สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมสถานศึกษามีการปฏิบัต ิเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีการปฏิบัติ  ซึ่งด้านท่ีมีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง  ซึ่งสภาพการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
    1.2.1.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี 
    สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการเป็นคนดี  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันของ
เหลือใช้แก่เพื่อนและผู้ด้อยโอกาส รองลงมาได้แก่ ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยด้านการจราจร สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสมบัติของสาธารณะ   
    1.2.1.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง 
    สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการเป็นคนเก่ง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน
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และวิพากษ์ผลงานของเพื่อนอย่างเป็นขั้นตอน รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนสืบค้นหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจตามสื่อต่างๆ และห้องสมุดอย่างจริงจังและตอ่เนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักวิเคราะห์เหตุผลในการเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ   
    1.2.1.3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข 
    สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการเป็นคนมีความสุข มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมพี่ดูแลน้อง  
รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายทุกสัปดาห์ ครูส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นตามโอกาส   
   1.2.2 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม พบว่า มีปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ปัญหาด้านการพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นคนดี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ได้แก่ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข ซึ่ง
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
    1.2.2.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี 
    ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการเป็นคนดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้อยลง 
รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาปรับวินัยในด้านการซื้ออาหารและรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทไ ม่จริงจังและ
ต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมและทรัพย์สมบัติของสาธารณะไม่จริงจัง
และต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรม แบ่งปันสิ่งของเหลือใช้แก่เพื่อนและผู้ด้อยโอกาสไม่จริงจังและ
ต่อเนื่อง สถานศึกษาสนับสนุนการท าบัญชีรายรบั–รายจ่าย และรู้จักการออมไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษามอบ
รางวัลให้นักเรียนที่มีความกตัญญูต่อบิดา มารดาไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พืช
และสัตว์ในโรงเรียนไม่จริงจังและต่อเนื่อง ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนรับประทานอาหารไม่เหลือท้ิงยังไม่ชัดเจน   
    1.2.2.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง 
    ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการเป็นคนเก่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูฝึกให้ผู้เรียนวิพากษ์ผลงานของเพื่อนไม่เป็นขั้นตอนและถูกวิธี รองลงมาได้แก่  
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนไม่ตรงวัตถุประสงค์ ครูแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนให้ผู้เรียนที่มี
ปัญหาไม่จริงจังและต่อเนื่อง ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
ความสามารถของผู้เรียน   
    1.2.2.3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข 
    ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการเป็นคนมคีวามสขุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูจัดและส่งเสริมให้มีกิจกรรมพี่ดูแล
น้องไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุไม่จริงจังและต่อเนื่อง 
สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดไม่ชัดเจน   

2. การหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอ 
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
  ผลการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีแนวทางพัฒนาท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี 
   2.1 ผลการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี   
    2.1.1 สภาพการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี   
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    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนดี ตามผลการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม ที่พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักแบ่งปันของเหลือใช้แก่เพื่อนและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีวินัยด้านการจราจร สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและ
สมบัติของสาธารณะ และผู้เชี่ยวชาญให้แนวทางเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ สถานศึกษาควรมีการปลูกฝังวินัยให้กับผู้เรียน
ส่วนใหญ่โรงเรียนมีการด าเนินการที่มีกิจกรรมและวิธีท่ีแตกต่างกัน สถานศึกษาควรส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    2.1.2 ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี   
    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนดี ตามผลการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม ที่พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะบริจาคสิ่ งของช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้อยลง  
สถานศึกษาปรับวินัยในด้านการซื้ออาหารและรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษา
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมและทรัพย์สมบัติของสาธารณะไม่จริงจังและต่อเนื่อง   
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรม แบ่งปันสิ่งของเหลือใช้แก่เพื่อนและผู้ด้อยโอกาสไม่จริงจังและต่อเนื่อง  
สถานศึกษาสนับสนุนการท าบัญชีรายรบั–รายจ่าย และรู้จักการออมไม่จรงิจังและตอ่เนื่อง สถานศึกษามอบรางวัลให้
นักเรียนท่ีมีความกตัญญูต่อบิดา มารดาไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พืชและสัตว์ใน
โรงเรียนไม่จริงจังและต่อเนื่อง ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนรับประทานอาหารไม่เหลือทิ้งยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเป็นคนดี โดยประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น มีการจัดค่ายคุณธรรม จัด
ค่ายอาสา ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้ของครู มีการสร้างเครือข่า ยระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดท าฐานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลถึงความต้องการทุกด้าน เสริมการเรียนการ
สอนนอกเหนือช้ันเรียนจากภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท้ังนี้ควรจัดให้มีการยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  
   2.2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง 
    2.2.1 สภาพการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง   
    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนเก่ง ตามผลการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานของเพื่อนอย่างเป็น
ขั้นตอน สถานศึกษาส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนสืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตามสื่อต่างๆและ
ห้องสมุดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์เหตุผลในการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ  
ทั้งนี้ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ สถานศึกษามีการก าหนดแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนแต่
ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้อาจจะมาจากผู้เรียนมีพื้นฐานด้านการเรียน และขาดความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ท าให้
ผู้เรียนมีคุณภาพต่ า เรื่องการสอนคิดวิเคราะห์สถานศึกษาสอนผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ในลักษณะบูรณาการเป็น
ส่วนใหญ่แต่ยังไม่ต่อเนื่อง ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้เกิดผลจริงๆ  
การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการ 
    2.2.2 ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง   
    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนเก่ง ตามผลการศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถาม ท่ีพบว่า ครูฝึกให้ผู้เรียนวิพากษ์ผลงานของเพื่อนไม่เป็นขั้นตอนและถูกวิธี สถานศึกษาส่งเสริมการ
จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียนไม่ตรงวัตถุประสงค์ ครูแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนให้ผู้เรียนที่มีปัญหาไม่จริงจังและ
ต่อเนื่อง ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและความสามารถของผู้เรียน   
ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรโดยน านโยบาย  
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กฎหมายมาปรับใช้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ท้ังนี้ครูควรน าข้อมูล
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เมื่อเกิดปัญหาควรร่วมกันหาแนวทางป้องกัน
แก้ไข ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมสัมมนา อบรมเพิ่มความรู้ใหม่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนารูปแบบการประเมินท่ีสะท้อนความจริง พร้อมท้ังมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สู่ชีวิตจริงของผู้เรียน จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ทัศนศึกษาโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
จัดให้มีกิจกรรมพี่สอนน้อง จัดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย รวมทั้งครูร่วมกันหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนตั้งใจเรียนรู้  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองมากขึ้น ครูร่วมมือกับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
   2.3 ผลการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข 
    2.3.1 สภาพการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข 
    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนมีความสุข ตามผล
การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูจัดและส่งเสริมให้มีกิจกรรมพี่ดูแลน้องไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การใช้ยาเสพติดไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ สถานศึกษาควรมีการจัดท า
สารสนเทศท่ีชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาผู้เรียนกลุม่เสีย่ง เพื่อท าการขยายผล ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนและ
ถูกวิธี ควรน าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   
    2.3.2 ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนดา้นการเป็นคนมคีวามสุข 
    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนมีความสุข ตามผล
การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูจัดและส่งเสริมให้มีกิจกรรมพี่ดูแลน้องไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่ อ
การใช้ยาเสพติดไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคดิเหน็เพิ่มเตมิ สรุปได้ ดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม
พี่ดูแลน้อง เช่น กิจกรรมคณะสี ค่ายจิตอาสา จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นปัจจุบันเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรยีนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลอง 
ขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีประเด็นที่ค้นพบและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบล 
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
  1.1 สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมสถานศึกษามีการปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการ
ปฏิบัติ ซึ่งด้านที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนซื่อสัตย์
สุจริต มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ปฏิบัติตามหลักของศาสนา การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
การมีเพื่อนที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านปัจจัยระดับนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อคุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของ
นักเรียน โดยพฤติกรรมการเรียนพิเศษของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
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มากที่สุดและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก  ส่วนคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
เชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรม  และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน  
  1.2  ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2552, หน้า 98) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”  
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษา (2550, หน้า 57) ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียนในการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมีตัวบ่งช้ี ได้แก่ ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขจะต้อง
ค านึงถึงสุขภาพร่างกายและความปลอดภัยจากยาเสพติด ภาวะจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ กระบวนการศึกษา  
โดยเฉพาะการประเมินผล ครู ผู้บริหาร และพ่อแม่ ผู้ปกครอง   

2. การหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอ 
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีแนวทางพัฒนาท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี 
   2.1 ผลการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี   
    2.1.1 สภาพการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสภาพการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ในด้านการเป็นคนดี ตามผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปันของ
เหลือใช้แก่เพื่อนและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยด้านการจราจร สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสมบัติของสาธารณะ และผู้เช่ียวชาญให้แนวทางเพิ่มเติม สรุปได้ 
ดังนี้ สถานศึกษาควรมีการปลูกฝังวินัยให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่โรงเรียนมีการด าเนินการที่มีกิจกรรมและวิธีที่แตกต่าง
กัน สถานศึกษาควรส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    2.1.2 ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัญหา
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนดี ตามผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้อยลง สถานศึกษาปรับวินัยในด้านการซื้ออาหารและรับประทาน
อาหารอย่างมีมารยาทไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมและ
ทรัพย์สมบัติของสาธารณะไม่จรงิจังและตอ่เนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรม แบ่งปันสิ่งของเหลือใช้แก่เพื่อน
และผู้ด้อยโอกาสไม่จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษาสนับสนุนการท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย และรู้จักการออมไม่
จริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษามอบรางวัลให้นักเรียนที่มีความกตัญญูต่อบิดา มารดาไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พืชและสัตว์ในโรงเรียนไม่จริงจังและต่อเนื่อง  ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนรับประทาน
อาหารไม่เหลือทิ้งยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้  สถานศึกษาควรสร้าง
ความตระหนักให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนดี โดยประสานความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น มีการจัดค่ายคุณธรรม จัดค่ายอาสา ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนรู้ของครู มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง จัดท าฐานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลถึงความต้องการทุกด้าน เสริมการเรียนการสอนนอกเหนือช้ันเรียนจากภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทั้งนี้ควรจัดให้มีการยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่
มีคุณธรรมดีเด่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มานะ สินธุวงษานนท์ 
(2550, หน้า 115-116) ศึกษาปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีสง่ผลต่อคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า กระบวนการพัฒนาตนเอง และความพร้อมที่จะเรียนส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวกในระดับห้องเรียน 
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การจัดการช้ันเรียน และความกระตือรือร้นของครู  ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวกในระดับห้องเรียน การ
จัดการช้ันเรียน และความกระตือรือร้นของครู ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวก 
   2.2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง 
    2.2.1 สภาพการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสภาพ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนเก่ง ตามผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ เรียน
น าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานของเพื่อนอย่างเป็นขั้นตอน สถานศึกษาส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนสืบค้นหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจตามสื่อต่างๆ และห้องสมุดอย่างจริงจังและตอ่เนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักวิเคราะห์เหตุผลในการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ  ทั้งนี้ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ 
สถานศึกษามีการก าหนดแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้อาจจะมาจากผู้เรียนมี
พื้นฐานด้านการเรียน และขาดความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่ า เรื่องการสอนคิดวิเครา ะห์
สถานศึกษาสอนผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ในลักษณะบูรณาการเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ต่อเนื่อง ระบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้เกิดผลจริงๆ  การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการ 
    2.2.2 ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนเก่ง ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัญหา
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนเก่ง ตามผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูฝึกให้ผู้เรียนวิพากษ์ผลงาน
ของเพื่อนไม่เป็นขั้นตอนและถูกวิธี สถานศึกษาส่งเสริมการจดัให้มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนไม่จริงจังและต่อเนื่อง 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนไม่ตรงวัตถุประสงค์ ครูแก้ไขปัญหาเรื่อง
การอ่าน การเขียนให้ผู้เรียนที่มีปัญหาไม่จริงจังและต่อเนื่อง ครูจัดระบบการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้ 
สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรโดยน านโยบาย กฎหมายมาปรับใช้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
ส่งเสริมให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในเนื้อหาที่สอน
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ท้ังนี้ครูควรน าข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน เมื่อเกิดปัญหาควรร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไข ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมสัมมนา อบรมเพิ่มความรู้ใหม่ และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พัฒนารูปแบบการประเมินที่สะท้อน
ความจริง พร้อมทั้งมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงของผู้เรียน จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่แปลกใหม่ 
ทัศนศึกษาโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดให้มีกิจกรรมพี่สอนน้อง จัดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย รวมทั้งครูร่วมกันหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วย
ตนเองมากขึ้น ครูร่วมมือกับผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมีความพร้อมและ
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยคูนิน (Kounin, 1970, อ้างถึงใน บพิตร อิสระ, 2550, 
หน้า 49-50) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมของครูมีความส าคัญ
มากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มักจะมีครูที่มีความสามารถและมี
พฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1) ครูจะต้องเป็นผู้ที่ทราบความเคลื่อนไหวของห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ทราบว่านักเรียนแต่ละ
คนก าลังท าอะไรบ้าง มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เมื่อมีเหตุที่จะก่อความไม่สงบของห้องเรียนครูก็ตัดไฟแต่ต้นลมได้ 
เรียกคุณสมบัตินี้ว่า “With–it–Ness” หรือความรู้สึกไวต่อบรรยากาศในห้องเรียน 2) ครูเป็นผู้ที่สามารถท่ีจะดูแลช้ัน
เรียนได้ทั่วถึง 3) ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถท่ีจะรักษาระดับความสนใจ และความใส่ใจบทเรียนที่ครูก าลังสอนอย่าง
ราบรื่น โดยสามารถท่ีจะเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ที่ครูสอนโดยไม่รบกวนหรือท าลายความสนใจของนักเรียน ครูจะต้อง
มีความไวต่อความรู้สึกของนักเรียน เช่น เมื่อครูสังเกตว่านักเรียนไม่สนใจในสิ่งที่ครูก าลังสอน ครูอาจจะเปลี่ยน
กิจกรรม หรือเปลี่ยนเทคนิคการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความสนใจในบทเรียน 4) ครูเป็นผู้ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคของการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและวิชาที่เรียน มีความกระตือรือร้นใน
เรื่องทีต่นเองสอน และพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อไม่ให้พูดสิ่งซ้ าๆ เป็นประจ า 5) ครูควรพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงการพูดซ้ าซาก และหยุมหยิมเกี่ยวกับการสัง่งานให้นักเรียนท า หรือให้นักเรียนประกอบกิจกรรมที่ไม่จ าเปน็
ต่อสิ่งที่นักเรียนต้องการ หรือคาดหวังที่จะท าให้เกิดขึ้นเร็วๆ  6) ครูจะต้องระวังที่จะไม่ท าหรือคาดโทษนักเรียนคน
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ใดคนหนึ่งอย่างไม่มีเหตุผล แล้วเป็นผลกระทบกระเทือนต่อนักเรียนทั้งช้ัน ท าให้นักเรียนทั้งช้ันไม่มีความสุขจน
ท างานไม่ได้ 
   2.3 ผลการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข 
    2.3.1 สภาพการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนมีความสุข ตามผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูจัดและส่งเสริมให้มี
กิจกรรมพี่ดูแลน้องไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุไม่จริงจังและต่อเนื่อง 
สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะเสีย่งต่อการใช้ยาเสพติดไมชั่ดเจน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
สรุปได้ ดังนี้ สถานศึกษาควรมีการจัดท าสารสนเทศที่ ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อท าการขยายผล 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนและถูกวิธี ควรน าข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือมาเป็นฐานข้อมูลในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   
    2.3.2 ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนด้านการเป็นคนมีความสุข ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในด้านการเป็นคนมีความสุข ตามผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ที่พบว่า ครูจัดและส่งเสริมให้มี
กิจกรรมพี่ดูแลน้องไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุไม่จริงจังและต่อเนื่อง 
สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนที่มีภาวะเสีย่งต่อการใช้ยาเสพติดไมชั่ดเจน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
สรุปได้ ดังนี้ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมพี่ดูแลน้อง เช่น กิจกรรมคณะสี ค่ายจิตอาสา จัดท าฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบันเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง เชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา ธนสูตร 
(2552, หน้า 27) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 สังกัดเทศบาลเมือง
เลย จังหวัดเลย โดยมีปัจจัยที่ส่งผลดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนตัว ประกอบด้วย เพศ ระดับช้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความมีวินัยในตนเอง และนิสัยทางการเรียน 2) ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
สมาชิกในครอบครัว 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพของการเรียน 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้บริหารและครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
ควรน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
  1.  แนวทางพัฒนาด้านนโยบาย 
   1.1 สถานศึกษามีแนวทางในการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันก าหนด 
   1.2 สถานศึกษาก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษาได้เหมาะสมและชัดเจนขึ้น 
   1.3 สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
   1.4 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   1.5 สถานศึกษามีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม   นโยบาย
สถานศึกษา  
   1.6 มีระบบการเฝ้าระวัง ระบบดูแลช่วยเหลือ และวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และวิธีการรับ
ข้อมูล ข่าวสารจากเครือข่ายจากชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพ สถานศึกษา  
   1.7 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบุคคล  องค์กร  
ชุมชน  หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
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  2.  แนวทางพัฒนาด้านพัฒนาองค์กร  
   2.1  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
   2.2  สถานศึกษามีโครงสร้างสาระการเรียนรู้และแผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   2.3  สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรม  ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม ความเป็นไทย 
และด้านยาเสพติด ตามนโยบายสถานศึกษา 
   2.4  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   2.5  มีการสรรสร้างนวัตกรรม โครงการ กิจกรรม ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม ความเป็น
ไทย และด้านยาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  3.  แนวทางพัฒนาบุคลากร 
   3.1 สถานศึกษาได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   3.2 ผู้บริหาร ครู และและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
สถานศึกษาและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.3 ผู้บริหาร ครู และและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการท างาน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3.4 พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศท่ีทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายได้   

   3.5 พัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เป็นการสริมสร้างให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีเป็น 
ระบบ สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งผลให้ผูเ้รียนมีทักษะกระบวนการคิดตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาด้านอื่นในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลอง 
ขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลอง 
ขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  
ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 4. ควรท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบล
คลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 5. ควรศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นคนดี เป็นคน
เก่ง และเป็นคนมีความสุขในโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชรต่อไป 
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