รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางครามอาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยใน
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัด
ศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครูโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอ ดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test: O
- NET ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อ
เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
รูปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัด
เรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า
1. การสร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรี ดอนชัย
ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด
7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)ขั้น ร่วมสร้ างทีมงาน (Team
Building) 2) ขั้นร่วมสร้างความตระหนัก (Awareness Setting)
3) ขั้นร่วมตั้งเป้าหมาย (System Setting) 4) ขั้นร่วมสร้าง
ระบบงาน (Goal
Setting) 5) ขั้ น ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ง าน
(Implementation) 6) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange) 7)
ร่ว มประชาสั มพั น ธ์ม วลชน (Public Promotion) ดั งนั้ น
รูปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัด

เรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ คือ (TASGIEP Model)
2. การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก ของครู โรงเรี ยนวั ดศรี ดอนชั ย ต าบลยางคราม
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
ขั้นวางแผนการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 2)
ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3) ขั้นกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจ
4) ขั้นใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 5) ขั้นลงมือ
ปฏิ บั ติ 6) ขั้ น ทบทวนและแก้ ไ ขผลงาน 7) ขั้ น วั ด และ
ประเมินผล 8) ขั้นรายงานผลปฏิบัติงานสู่ชั้นเรียน พบว่า การ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครู ในภาพรวมปี
การศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.71,  = 0.03)
ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.34,
 = 0.07) ตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน Ordinary National Education Test: O - NET ของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา
2560 และปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ของผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test: O
- NETในปีการศึกษา 2561 = 44.43 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา
2560 = 44.32 อย่างมีนัยสาคัททางสถิติ P< .05 F = 0.05
Sig. = 0.82 ตามลาดับ
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การใช้ รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
4.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับ
การใช้ รู ป แบบการบริ ห ารแบบ มี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม

กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ในปี
การศึกษา 2561 ครู มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิง
รุกอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.67,  = 0.14) ซึ่งสูงกว่า ปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก (=4.07,  = 0.18)
ตามลาดับ
4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารแบบ มีส่วนร่วมเพื่อส่ง เสริม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ในปี
การศึกษา 2561 นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิง
รุก อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62,  = 0.11) สูงกว่า ปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.22,  = 0.18)
ตามลาดับ
4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารแบบ มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
กระบวนการจัดเรี ยนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ในปี
การศึกษา 2561 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัด
เรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.63,  = 0.10) ซึ่งสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก (= 4.28, = 0.23)
ตามลาดับ
Abstract
Participative management model to promote
proactive learning processes of teachers and students
at Wat Sri Donchai School Tumbol Yangkram, Amphoe
Doi Lo, and Chiang Mai. This research has the following
objectives: 1) To create a cooperative management
model to promote the proactive learning process of
Wat Sri Donchai School. Tumbol Yangkram, Amphoe
Doi Lo, Chiang Mai 2) To compare the results of the

proactive learning management process of Wat Sri
Donchai School teachers. Tumbol Yangkram,
Amphoe Doi Lo, Chiang Mai 3) To compare the
results of the Ordinary National Education Test: O NET of students in 6tn grade during the academic year
2017 and academic year 2018 Wat Si Don Chai School,
Yangkram Sub-district, Doi Lo District, Chiang Mai
Province 4) To compare the satisfaction of
involvement with the use of a Participative
management model to promote the proactive
learning process of Wat Sri Donchai School. Tumbol
Yangkram, Amphoe Doi Lo, Chiang Mai.
Result:
1. The creation of Participative management
model to promote proactive learning processes of
teachers and students at Wat Sri Donchai School
Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo, and Chiang Mai.
This study is research and development, which
creates a pattern by using Delphi Technique and Mixed
Methodology, data collection and quantitative and
qualitative analysis simultaneously in order to
achieve accurate and complete research results
and obtain the model of the research operation.
Contributors include: Experts in creating cooperative
management models 17 persons Consists of: The
Director-General ,Regional Education Office 15, The
Deputy Director-General ,Regional Education Office 15 ,
The Director Provincial Chiang Mai Education Office,
The Deputy Director Provincial Chiang Mai Education
Office , An Expert Level Supervisor ,Three University
Instructors, Seven Directors of School, A Deputy
Director of School and the committee of basic
educational Wat Sridonchai school. Purposive
Sampling was performed three rounds of data
analysis. First round was creating a participative
management model to promote the proactive

learning process. the second round was creating a
questionnaire to find suitability in various matters
Based on the question and create a questionnaire 5
rating scales. The result show that the consistency
and Median was between 3.53 to 4.59 and
Interquartile Rang was between 0.05 to 1.50, which
required the experts to confirm the answer. The third
round was the analysis of data from the second round
by the experts in order to reconsider about
alterations. The result of the decision found that
every step of all indicators can be used as a measure.
The consistency and Median between 4.35 – 4.71
and Interquartile Rang is 1.00 The result can be used
as a measure, so the participative management
model to promote proactive learning processes of
teachers and students at Wat Sri Donchai School
Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo, Chiang Mai, has
7 steps including 1) Team Building 2) Awareness
Setting 3) System Setting 4) Goal Setting 5) Implementation
6) Exchange 7) Public Promotion. As a result, a
cooperative management model to promote the
proactive learning process of Wat Sri Donchai School,
Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo, Chiang Mai, is
TASGIEP Model.
2. Comparison the result of the promotion
Proactive learning management of teachers at Wat Sri
Donchai School Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo,
Chiang Mai has 8 steps: 1) Plan the use of Active
Learning techniques 2) Creating a learning environment
3) Stimulate confidence 4) The use of Active Learning
techniques 5) Take action. 6) Review and edit the
work. 7) Measurement & Evaluation 8) Report work
to the class. The results showed that the promotion
Proactive learning management of teachers in
academic year 2018 at the highest level (=4.71, 

= 0.03), which higher than the 2017 academic year.
(= 4.34,  = 0.07)
3. Comparison Ordinary National Education
Test (O – NET) of 6th grade between the academic
year 2017 and 2018 at Wat Sri Donchai School Tumbol
Yangkram, Amphoe Doi Lo, Chiang Mai. The results
showed that the average of 4 subjects in the
academic year 2018 (44.43), which is higher than the
2017 academic year (44.32) was significantly different
at the statistical level of .05 (P< .05 F = 0.05 Sig. =
0.82).
4. Comparison the satisfaction of the
involvement with the use of a participative
management model to promote the proactive
learning process of Wat Sri Donchai School. Tumbol
Yangkram, Amphoe Doi Lo, Chiang Mai.
4.1 Comparison the satisfaction of the
teachers in participative management model to
promote the proactive learning process of Wat Sri
Donchai School. Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo,
Chiang Mai. The results showed that in the academic
year 2018, teachers were satisfied in participative
management model to promote the proactive
learning process at the highest level =4.67,  =
0.14) higher than the 2017 academic year. (=4.07,
 = 0.18)
4.2 Comparison the satisfaction of the
students in Participative management model to
promote the proactive learning process of Wat Sri
Donchai School. Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo,
Chiang Mai. The results showed that in the academic
year 2018, students were satisfied in participative
management model to promote the proactive
learning process at the highest level (= 4.62,  =

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ เ ชิง รุ กของครู โ รงเรีย นวัด ศรีด อนชัย ตาบลยางคราม
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเปรียบเทียบผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน Ordinary National Education Test: O - NET ของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา
2560 และปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การใช้ ขั้ น ตอนการบริ ห ารแบบ มี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางครามอาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ผู้เชี่ยวชาทในการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม จานวน 17 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 15 จานวน 1
คน รองศึกษาธิการภาค 15 จานวน 1 คน ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 คน รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 คน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาท จานวน 1 คน อาจารย์
มหาวิทยาลัย จานวน 3 คน ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 7 คน
รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และประธานกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีดอนชัย จานวน 1 คน การ
เลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2 ผู้ เชี่ ยวชาทในการสร้ างเครื่ องมื อการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก จ านวน 5 คน ประกอบด้ ว ย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาท จานวน 1 คน ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 1 คน รองผู้ อ านวยการโรงเรี ยน จ านวน 1 คน
ศึ กษานิ เทศก์ ช านาทการ ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผล จานวน 1 คน และครูเชี่ยวชาท จานวน 1 คน การ
เลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรี
ดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษา 2560 และ 2561 จานวน 6 คน
1. เพื่ อสร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ
1.4 นั ก เรี ย น ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
0.11) higher than the 2017 academic year. (= 4.22,
 = 0.18)
4.3 Comparison the satisfaction of the
parents in Participative management model to
promote the proactive learning process of Wat Sri
Donchai School. Tumbol Yangkram, Amphoe Doi Lo,
Chiang Mai. The results showed that in the academic
year 2018 parents are satisfied in participative
management model to promote the proactive
learning process at the highest level (= 4.63,  =
0.10) higher than the 2017 academic year (= 4.28,
 = 0.23).
คาถามวิจัย
1. ผลการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกของ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยาง
คราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร
2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิง
รุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่ อ
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี การศึ กษา 2560 และปี การศึ กษา
2561 เป็นอย่างไร
3. ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test: O - NET
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีดอน
ชัย ตาบล ยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี
การศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 เป็นอย่างไร
4. ผลการเปรี ยบเทียบผลความพึงพอใจของผู้มีส่ว น
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ การใช้ ขั้ น ตอนการบริ ห าร แบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้เชิงรุกของโรงเรี ยนวัดศรีดอนชัย
ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร
ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 เป็นอย่างไร

เชี ย งใหม่ ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 9 คน และ 2561
จานวน 13 คน
1.5 ผู้ ป กครอง ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชี ย งใหม่ ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวน 9 คน และ 2561
จานวน 13 คน
ตัวแปรในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 7
ขั้นตอน (TASGIEP Model) ได้แก่ ร่วมตั้งทีมงาน (Team
Building) ร่วมสร้างความตระหนัก (Awareness Betting)
ร่วมสร้างระบบงาน (System Setting) ร่วมตั้งเป้าหมาย
(Goal Setting) ร่ วมกันปฏิบั ติงาน (Implementation)
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange) และร่วมประชาสัมพันธ์
มวลชน (Public Promotion)
1.2 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
1.3 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
Ordinary National Education Test: O - NET ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ได้ รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนวัดศรีดอนชัย
ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2.2 ได้ ผ ลการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ในปี
การศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560
2.3 ได้ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
Ordinary National Education Test: O NET ของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปี
การศึกษา 2560
2.4 ได้ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560
เนื้อหาในการวิจัย
1. การสร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(TASGIEP Model) เป็นการดาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิง
พัฒนา (Research and Development) มีวิธีการดาเนินการ
สร้ า งขั้ น ตอนโดยใช้ เ ทคนิ ค โดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย (Delphi

Technique) และการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)
การเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกัน
2. การศึกษาผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา
2561
3. การศึกษาผลการเปรียบเทียบการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education
Test: O – NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
4. การศึกษาผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรี -ดอนชัย
ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่ อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี
การศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลโดยใช้ แบบประเมิ น โครงการ
เกษตรยุคใหม่ e – Smart Farmer ของโรงเรียนวัดศรี- ดอน
ชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. การประเมินโครงการเกษตรยุคใหม่ e – Smart
Farmer ของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การประชุม Work Shop จานวน 3 ระยะ ระยะ1 ประชุม
ก่อนดาเนินโครงการ ระยะ 2 ประชุมระหว่างดาเนินโครงการ
และระยะ 3 ประชุมหลังดาเนินโครงการ ดาเนินการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ CIPP Model ได้แก่ ด้าน
บริ บท (Context) ด้ านปั จจั ย (Input) ด้ านกระบวนการ
(Process) และด้านผลลัพธ์ (Product) จากการประชุมกลุ่ม
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แก่ ผู้ บริ ห ารและครู ทั้ งหมด จ านวน 7 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 8 คน ผู้นาชุมชน
10 คน ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยสุ่ มจากผู้ปกครองที่ได้รับการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับ
สลาก (15% ของกลุ่มประชากร)ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 15 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
2.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการเกษตรยุคใหม่ e – Smart Farmer ของโรงเรียนวัด

ศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการประเมินเป็นการประเมินเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์เชิงคุณภาพจากผลการประชุม จานวน 3
ครั้ง ครั้ งที่ 1 ประชุ มก่อนดาเนิ น โครงการ ครั้ งที่ 2 ประชุ ม
ระหว่ า งด าเนิ น โครงการ และครั้ ง ที่ 3 ประชุ ม หลั ง ด าเนิ น
โครงการ ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ
CIPP Model ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input)
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลลัพธ์ (Product)
2. วิเคราะห์เชิงปริมาณด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการเกษตร ยุคใหม่ e – Smart Farmer ของ
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวั ด
เชียงใหม่
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการวิจัย
1. การสร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย
ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ การ
ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา (Research and
Development) มีวิธีการดาเนินการสร้างรูปแบบโดยใช้เทคนิค
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) การเก็บข้อมูล
การ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพไปพร้อม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาทในการ
สร้ างรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม จ านวน 17 คน
ประกอบด้วย ศึ กษาธิ การภาค 15 จ านวน 1 คน รอง
ศึกษาธิการภาค 15 จานวน 1 คน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 คน รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาท จานวน 1 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย
จานวน 3 คน ผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 7 คน รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีดอนชัย จานวน 1 คน การ
เลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดาเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ได้แก่ ขั้นการสร้าง
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ เชิ งรุ ก รอบที่ 2 การสร้ างแบบสอบถามเพื่ อหาความ
เหมาะสมในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามประเด็ น ค าถามน ามาสร้ า ง
แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ของ Likert
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความสอดคล้องค่ามัธยฐาน
(Median) อยู่ในระหว่าง 3.53 - 4.59 และค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Rang) อยู่ในระหว่าง 0.05 - 1.50
หมายถึง ให้ ผู้ เชี่ยวชาทยืนยันคาตอบ รอบที่ 3 เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่ 2 จากผู้เชี่ยวชาทเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาท
พิจารณาตัดสินคาตอบอีกครั้งว่า ควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
ผลการตัดสิน พบว่า ทุกขั้นตอนทุกตัวชี้วัดใช้เป็นตัวชี้วัดได้ ค่า
ความสอดคล้องค่ามัธยฐาน (Median) อยู่ในระหว่าง 4.35 –
4.71 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang)
เท่ากับ 1.00 หมายถึง สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้ ดังนั้น รูปแบบ
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการจั ด การ
เรียนรู้ เชิงรุก ของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ทั้ ง หมด 7
ขั้ น ตอน ประกอบด้ ว ย 1)ขั้ น ร่ ว มสร้ า งที ม งาน
(Team
Building) 2) ขั้นร่วมสร้างความตระหนัก (Awareness Setting)
3) ขั้นร่วมตั้งเป้าหมาย (System Setting) 4) ขั้นร่วมสร้าง
ระบบงาน (Goal
Setting) 5) ขั้ น ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ง าน
(Implementation) 6) ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Exchange)
7) ร่วมประชาสัมพันธ์มวลชน (Public (Promotion)
ดังนั้น รูปแบบการบริหารแบบมีส่ วนร่วมเพื่อส่ งเสริม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อาเภอดอยหล่ อ จัง หวั ดเชี ย งใหม่ คื อ (TASGIEP
Model)
2. การเปรียบเทียบผลการส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก ของครู โรงเรี ยนวั ดศรี ดอนชั ย ต าบลยางคราม
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 8 ขั้น ตอน ได้แก่
1) ขั้นวางแผนการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning
2) ขั้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3) ขั้นกระตุ้นให้เกิดความ
มั่นใจ 4) ขั้นใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning
5) ขั้นลงมือปฏิบัติ 6) ขั้นทบทวนและแก้ไขผลงาน 7) ขั้นวัด
และประเมินผล 8) ขั้นรายงานผลปฏิบัติงานสู่ชั้นเรียน พบว่า

การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในภาพรวมปี
การศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.71,  = 0.03)
ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.34,
 = 0.07) ตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบผลทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน Ordinary National Education Test: O - NET ของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา
2560 และปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ของผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test: O
- NETในปีการศึกษา 2561 = 44.43 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา
2560 = 44.32 อย่างมีนัยสาคัททางสถิติ P< .05 F = 0.05
Sig. = 0.82 ตามลาดับ
4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การใช้ รู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรี ดอนชัย ตาบล
ยางคราม อาเภอ ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
4.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับ
การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
จัดเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ของโรงเรี ย นวั ด ศรี ด อนชั ย ต าบลยางคราม
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในปีการศึกษา 2561
ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด
(=4.67, = 0.14) ซึ่งสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ
มาก =4.07,  = 0.18) ตามลาดับ
4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้ รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่ วนร่ วมเพื่อส่ งเสริม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางครามอ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ในปี

การศึกษา 2561 นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดเรียนรู้เชิง
รุก อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.62= 0.11) สูงกว่า ปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.22,  = 0.18)
ตามลาดับ
4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารแบบ มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
กระบวนการจัดเรียนรู้เชิง รุกของโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตาบล
ยางครามอ าเภอ ดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ในปี
การศึกษา 2561 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัด
เรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.63,  = 0.10) ซึ่งสูง
กว่าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก (= 4.28,  = 0.23)
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ไปใช้ในสถานศึกษาอื่น ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการจัด
การศึกษาแต่ละแห่งแตกต่างกัน
2. ควรศึกษาถึงผลการนารูปแบบการบริห ารแบบมี
ส่วนร่วมมาใช้ โดยแยกตามกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่ม ตาม
แนวคิดการบริห ารโดยใช้โ รงเรียนเป็นฐานทั้งในกลุ่ มบริห าร
วิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ
กลุ่มบริหารทั่วไป
3. ควรศึกษาถึงการนารูปแบบการบริหารแบบมีส่ วน
ร่วมไปใช้กับโรงเรียนขนาดต่าง ๆ แล้วนาผลการใช้รูปแบบการ
บริห ารแบบมีส่ วนร่ว มมาเปรียบเทียบกันในแต่ละขนาดของ
โรงเรียน
4. ควรศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานของผู้ปกครองและผู้นาชุมชน
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