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การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
เพื่อสงเสริม ทักษะการ แกปญหา ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )ครั้งนี้ ใช
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D: Research  and  Development)ในลักษณะของการผสมผสานวิธี (Mixed  
Methods) มีการเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณ ( Quantitative  methods) และเชิงคุณภาพ  (Qualitative  
methods)  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1)ศึกษาสภาพ ปจจุบัน และความตองการพัฒนารูปแบบ บริหารงาน
วิชาการใน การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริม ทักษะการ แกปญหา ของนักเรียนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )2) สรางรูปแบบการบริหาร งานวิชาการในการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาของนักเรียนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  
(สามัคคีพิทยา)3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคูมือการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริม ทักษะการ แกปญหา ของนักเรียนนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )4) ทดลองใชและประเมินผลรูปแบบการบริหาร งานวิชาการ ในการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาของนักเรียนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ 
วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน 
ครูผูสอน 16 คนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 จํานวน 124 คน และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน 102 
คน รวมท้ังส้ิน 243 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบประเมินรูปแบบ แบบประเมินความ
คิดเห็น แบบประเมินคูมือและแบบทดสอบ สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพปจจุบันเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อ
สงเสริมทักษะการ แกปญหาของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.83, SD=0.65) และความตองการเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการใน
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา)โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.62, SD=0.58) 



2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพื่อสงเสริมทักษะการ
แกปญหา ของนักเรียน นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )พบวา ประกอบดวย 4 
กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการท่ี 1 ประกอบดวย1) การเตรียมการสําหรับผูบริหาร คือ การกําหนดนโยบาย 
กําหนดโครงสรางเวลาเรียน และ 2) การเตรียมการสําหรับบุคลากรในโรงเรียน คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู กระบวนการท่ี 2 ประกอบดวยกิจกรรม 1) กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู  2) 
ดําเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน กระบวนการท่ี 3 ประกอบดวยกิจกรรม 1) 
ติดตามและประเมินผล และ 2) สรุปผลการปฏิบัติงาน กระบวนการท่ี 4 ประกอบดวยกิจกรรม 1) นําผลการ
สรุปมาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข 2) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และ 3) เผยแพร/ประชาสัมพันธ
คูมือการดําเนินงานตามรูปแบบประกอบดวยสวนตางๆดังนี้1) หลักการและเหตุผล2) วัตถุประสงค3) หลักการ 
แนวคิด4) โครงสราง และบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ5) รูปแบบการ บริหารงานวิชาการในการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริม ทักษะการแกปญหาของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  
(สามัคคีพิทยา)6) ข้ันตอนการดําเนินงานตามรูปแบบฯ และ7) บรรณานุกรม 
 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา )
พบวาในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =4.37, SD=0.48) ผูเช่ียวชาญทุกคนใหการยอมรับใน
รูปแบบสามารถนําไปใชในสถานการณจริงได  และ คูมือการดําเนินงานตามรูปแบบฯในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =4.24, SD=0.27)  
 4. ทดลองใชและประเมินผลการใช  และเผยแพร รูปแบบการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการ แกปญหาของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  
(สามัคคีพิทยา)พบวา กอนการใชรูปแบบฯ ทักษะการแกปญหาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.00 
รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 23.45 และระดับตํ่ารอยละ 12.84 และหลังจากใชรูปแบบฯ พบวา ทักษะการ
แกปญหาสวนใหญอยูในระดับสูง รอยละ 42.49รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 35.84 และระดับสูง
มากรอยละ 17.26ผลการ ประเมินความคิดเห็น โดยครูผูสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =4.37 , 
SD=0.46)ผลการประเมินความคิดเห็น โดยนักเรียน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =4.17, SD=0.43) 
และผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบประเมินโดยผูบริหาร และครูผูสอน พบวา โดยภาพรวม
รูปแบบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X =3.77, SD=0.47) 
 

 


