
 

สรุปผลงานวิชาการ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
โดย นายเขษมชาติ  อารีมิตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

1. บทน า 
ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการเน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันกันมากจนท าให้
นักเรียนเกิดภาวะเครียดจากการเรียน การจัดการการเรียนการสอนท่ีตอบสนองพัฒนาการและความต้องการ
ของนักเรียนในยุคนี้ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในการจัดท าส่ือการสอน วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) คือ การท่ีให้นักเรียนได้เรียนท่ีบ้านและท าการบ้านท่ีโรงเรียนภายใต้บรรยากาศท่ี
มีครู เพื่อนและมีอุปกรณ์การเรียน ร่วมกับการวัดและประเมินผลท่ีเน้นความแตกต่างของผู้เรียน และพัฒนการ
ของผู้เรียน คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
(Formative Assessment) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน         
วัดบวรนิเวศ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริม  การ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ประกอบด้วย 

   3.1  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียน    การ
สอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

   3.2  ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการ
สอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

   3.3 ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียน ครู และผู้ปกครองจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ผู้วิจัยอาศัยกรอบแนวคิดการบริหารแบบ PIE Model (Newby, 
Stepich , Lehman & Russell , 2011) เพื่อควบคุมคุณภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรูปแบบการ
บริหารประกอบด้วย 3 กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(Implementation) และ 3) การประเมินผล (Evaluation) ตามรายละเอียด ดังนี้ 



 
 
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้า โดยการเลือกทางท่ี

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีจะท าให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า 
(Fremont &James, 1974 : 435-436; Dolton, 1974 : 315-316; Robbins & Coulter, 2006 :7, 421; 
Dessler, 2004 : 80 อ้างอิงใน สัญญา เคณาภูมิ และ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร ,2560) การก าหนด
เป้าหมายวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
(อัมพร สาระพันธ์และคณะ ,2559) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ของผู้บริหารท่ีจะก าหนด
วิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าข้อมูลข่าวสาร ( Information) ใน อดีตมาก าหนดหรือช่วยพยากรณ์
อนาคต แนวคิดของการวางแผนจึงมีลักษณะเป็น “ศาสตร์” ท่ีต้อง อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical 
Information) ท่ีมีความแม่นย าเช่ือถือได้และต้องมีองค์ประกอบท่ีชัดเจน และมีความต่อเนื่องกันตามล าดับ 
เพื่อให้ผู้ใช้แผนมีความรู้และความเข้าใจ น าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ (คเชนเทพ จันทรวงศ์,2562) 
เป็นการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการไว้ล่วงหน้า เพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (สุปัญญา ปักสัง
คะเณย์,2564) จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้สังเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนของการวางแผน ประกอบ ด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 2) การก าหนดหลักการและวิธีการ 3) การเตรียม
บุคลากร 4) การเตรียมส่ือเทคโนโลยี 
 2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ( Implementation) หมายถึง การน าการตัดสินใจท่ีก าหนดไว้ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของแผน ค าส่ัง วิธีการ ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จโดยมีขั้นตอนต่างๆ (Mazmanian , 
Daniel A. & Sabatier, Paul A.,1989, pp. 20-21) เปนชุดของกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอผลการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (Jone ,1984 : 166 อางถึงใน Kraft and Furlong, 2007: 82) การน าแผนไปสู่ปฏิบัติจะด าเนินไปได้
เมื่อมีการลดความเป็นนามธรรมของแผนให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการแปลงให้เป็นโครงการและ
กิจกรรม เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีในการน าแผนไปปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554 : 273) การ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบท่ีแสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลส าเร็จตามจุดหมาย (Ends) ท่ีก าหนดไว้ ส่วนของขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่าง ท้ังกล
ยุทธ์ภายในและภายนอกองค์การ (คเชนเทพ จันทรวงศ์,2562) การปฏิบัติด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (สุปัญญา ปักสังคะเณย์,2564) ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ออกมาเป็นขั้นตอนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 3) วิธีการจัดการเรียน
การสอน และ 4) การส่งเสริมสนับสนุน 

3. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลเป็นการค้นหาท่ีเป็นระบบคุณค่า หรือ 
คุณธรรม (Guskey, 2000 : 41-42) หรือการประเมินเป็นกระบวนการศึกษาส่ิงต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการ
ประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินผล (ศิริชัย กาญจนวาสี,2554 : 21-22) เป็นข้อมูลท่ีใช้เป็นหลัก
เทียบความส าเร็จของการด าเนินงานท าให้สามารถวางแผนการปฏิบัติภายใต้ทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นเทคนิค
ท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้  (สุวิมล 
ว่องวาณิช, 2558) เป็นองค์ประกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบการควบคุม และการวัดผลการปฏิบั ติตามแผน
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัดของแผนนั้น ๆ เพื่อจะได้ปรับปรุงแผนให้สามารถน าไป
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ (คเชนเทพ จันทรวงศ์ , 2562) เป็นการก ากับติดตาม
การจัดกิจกรรม การประเมินผลกิจกรรมตามตัวช้ีวัด และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารงาน (วิพุธ บางขาม ,2563) การประเมินผล หมายถึง  ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้



สังเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนของการประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การนิเทศติดตาม 
และ2) การปรับปรุงแก้ไข 
          ผู้วิจัยสรุปความสัมพันธ์ของกรอบแนวความคิดข้างต้นกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียน 
การสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ น าเสนอในแผนภาพท่ี 1  
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

การเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning) เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ท าให้มีการเพ่ิมสมรรถนะ(Performance) และเพ่ิมความสามารถของการเรียนรู้ในอนาคต (วิจารณ์ พานิช,2556:20) 
หรือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากประสบการณ์เดิม ผลของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) กระบวนการทางสติปัญญาและจิตใจของบุคคลในการรับรูส้ิ่งเร้าต่าง ๆ (ทิศนา      
แขมมณี ,2550) ซึ่งการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
และความพึงพอใจของนักเรียน   

การวางแผน (Planning) 
องค์ประกอบของการวางแผน   
(Fremont &James, 1974 : 435-
436; Dolton, 1974 : 315-316; 
Robbins & Coulter, 2006 :7,421; 
Dessler,2004 :80 อ้างอิงใน สัญญา 
เคณาภูม ิและเสาวลักษณ์ โกศลกติติ
อัมพร.2560,อัมพร สาระพันธ์และ
คณะ.2559,คเชนเทพ จันทรวงศ์. 
2562,สุปัญญา ปักสังคะเณย์.2564) 
  1. การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา   
  2. การก าหนดหลักการและวธิีการ  
  3. การเตรียมบุคลากร   
  4. การเตรียมสื่อเทคโนโลยี  
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(Implementation) 
องค์ประกอบของการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ (Mazmanian , Daniel A. & 
Sabatier,Paul A.,1989,pp. 20-21 
,Jone 1984: 166 อางถึงใน Kraft 
and Furlong, 2007: 82 , ณัฐฐา 
วินิจนัยภาค.2554 : 273,คเชนเทพ 
จันทรวงศ์.2562,สุปัญญา ปักสัง
คะเณย์.2564) 
  1. วิธีการจัดการเรียนการสอน   
  2. การส่งเสริมสนับสนุน 

การประเมินผล (Evaluation) 
(Guskey, 2000 : 41-42, ศิริชัย 
กาญจนวาสี.2554 : 21-22 ,สุวิมล 
ว่องวาณิช .2558 : 7, คเชนเทพ จัน
ทรวงศ์ .2562,วิพุธ บางขาม .2563) 
 
 
  1. การนิเทศติดตาม   
  2. การปรับปรุงและแก้ไข 



 
 
4. การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน 
               วัดบวรนิเวศ  ดังแสดงในตารางท่ี  1 
ตารางที่ 1  ขั้นตอนและผลลัพธ์ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน 
              การสอนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
1. สัมภาษณ์ครูผู้สอนท่ีท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่ม
บริหาร 4 คน ครูผู้สอนท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
8 คน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์จากตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยาฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3/ ว.21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560   

กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

2. สัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 10 คน เป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2–มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียน
ละ 1 คน ของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
4. สรุปและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน
วัดบวรนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ดังแสดงในตารางท่ี  2 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนและผลลัพธ์ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอด 
              การบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
1.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัด
บวรนิเวศ 
    - แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบ PIE Model 
ได้แก ่
P : การวางแผน  I : การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ   
E : การประเมินผล  

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

   - แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับ 
     + การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
     + การก าหนดหลักการและวิธีการ 
     + การพัฒนาบุคลากร  
     + การเตรียมส่ือเทคโนโลยี 
     + การจัดการเรียนการสอน   
     + การส่งเสริมและสนับสนุน 
     + การนิเทศติดตาม 
     + การปรับปรุงและแก้ไข 

 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 
ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เพื่อยกร่างรูปแบบฯ โดยผู้วิจัย 

 

3. น าร่างรูปแบบฯ ท่ีผู้วิจัยคิดขึ้นไปทดลองใช้ใน       
ปีการศึกษา 2563 

 

4. ศึกษาผลการทดลองใช้ จากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนท่ีท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหาร 4 คน 
ครูผู้สอนท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 คน และ 
สัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 10 คน โดยเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2– มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2563 ห้องเรียนละ 1 คน และ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องฯ แล้วน ามาปรับปรุงร่างรูปแบบฯ   

 

5. น าร่างรูปแบบฯท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 

 



 
 
ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านที่สง่   
               ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ดังแสดงในตารางท่ี  3 
 
ตารางที่ 3  ขั้นตอนและผลลัพธ์ในศึกษาผลของการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน            
               แบบปลอดการบ้านท่ีส่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
ระยะที่ 1 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   

 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในช่วง  
    ปีการศึกษา 2564 โดย รวบรวมข้อมูลจากงาน 
    วัดทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน 

2. ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในช่วง  
    ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ แบบประเมิน 
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด
การบ้าน 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ    
    ผู้ปกครองจากการใช้รูปแบบการบริหารการจัด      
    การเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน โดยใช้ 
    แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครูและ    
 ผู้ปกครองจากการใช้รูปแบบการบริหารการจัด      
 การเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 

ระยะที่ 2 น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการ
สอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ 
ปลอดการบ้านท่ีส่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

  1. น ารูปแบบฯ ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 12 คน   
     ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและ 
     ขั้นตอนของรูปแบบฯ 

 

 
5. ผลการวิจัย 
    5.1.  สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   
      จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนโดยเป็นครูผู้สอนท่ีท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหาร 4 คน ครูผู้สอนท่ีท า
หน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 คน และการสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 10 คน ได้สรุปแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ดังนี้  

1. การจัดท าแผนของงานวิชาการ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน เพื่อให้เกิดคุณภาพทาง
วิชาการมากว่าเดิม 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล  ให้มีความทันสมัย
และความต้องการของนักเรียนในยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมท้ังโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนได้ 



 
 

4. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ทางด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมดูแลนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปล่ียนแปลงและรู้เท่าทันนักเรียน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร มีส่ือ อุปกรณ์ ท่ีทันสมัย ส าหรับการจัดท าส่ือการสอนหรือใช้
ในการเรียนการสอน  

6. การอบรมพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การวัดประเมินผลอย่าง
หลากหลาย การใช้ Application เพื่อสอน การวิจัยในช้ันเรียน 

7. การนิเทศตติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
8. การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนท่ีหลากหลาย โดยไม่เน้นไปท่ีผลการเรียนของนักเรียนอย่างเดียว 

เพราะนักเรียนมีความสามารถท่ีหลากหลาย 
 
 
     5.2 ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
          ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  
    จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อยกร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยผู้วิจัยอาศัย
กรอบแนวคิดการบริหารแบบ PIE Model (Newby, Stepich , Lehman & Russell , 2011) เพื่อควบคุม
คุณภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรูปแบบการบริหารประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวางแผน 
(Planning) 2) ขั้นการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และ 3) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
ซึ่งแต่ละขั้นตอน มีองค์ประกอบ และการด าเนินการ ดังตารางท่ี 4 
 

ขั้นตอน องค์ประกอบ การด าเนินงาน 
1. การวางแผน 
(Planning)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวิเคราะห์บริบท
สถานศึกษา 

1.1 วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและแนวทางจัดการ   
      เรียนการสอนของโรงเรียนวัดบวรนิเวศจาก   
      เอกสารและการสัมภาษณ์ 
1.2. วิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร คือ 2S 4M 
     - ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน   
      (Structure and Policy factor : S1) 
     - ด้านการบริการและผลผลิต  
      (Service and Product : S2) 
     - ด้านบุคลากร (Man : M1)  
     - ด้านการเงิน (Money : M2)  
     - ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)  
     - ด้านการบริหารจัดการ(Management:M4)       
1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้เทคนิค SWOT  
     Analysis โดยคณะครูและผู้เกี่ยวข้อง 



ขั้นตอน องค์ประกอบ การด าเนินงาน 
1. การวางแผน 
(Planning)   
 

2. การก าหนดหลักการ
และวิธีการ 

2.1 ก าหนดเป็นนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษา  
     พ.ศ. 2563 – 2565  
2.2 ก าหนดให้เป็นเอกลักษณของโรงเรียนในช่ือ  
    “โรงเรียนปลอดการบ้าน” 
2.3 ประชุมช้ีแจง เป้าหมาย วิธีการจัดการเรียน 
     การสอนแบบปลอดการบ้านแก่คณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
2.4 ช้ีแจง วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปลอด 
     การบ้านต่อ ครู นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อ 
     เป็นการท าความเข้าใจและฟังเสียงสะท้อน  
2.5 ก าหนดผู้รับผิดชอบผู้ด าเนินการตามนโยบาย 
2.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

3. การพัฒนาบุคลากร   3.1 จัดอบรมท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ 
     ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
3.2 จัดอบรมการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
     (Authentic assessment) และการประเมิน   
 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
3.3 จัดอบรม Application Student Care  
     มาใช้ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.4 จัดอบรมการจัดท าคลิปการสอนของครู  
3.5 จัดอบรมการเรียนการสอนด้วย google    
     classroom, google meet 
3.6 จัดอบรมการวัดและประเมินผลในรูปแบบ 
      ออนไลน์ ด้วย google form และอื่น ๆ 
3.7 จัดอบรมการใช้ Application เพื่อการศึกษา 

4. การพัฒนาส่ือ
เทคโนโลยีและพื้นท่ี 

4.1 การติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (wi-fi)  
     ให้ครอบคลุมท้ังภายในห้องเรียนและในบริเวณ 
     โรงเรียน 
4.2 การติดต้ังสมาร์ทีวี ครบทุกห้องเรียนเพื่อใช้ 
     ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  
4.3 การติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับบันทึกคลิปการสอน 
     และใช้สอนออนไลน์ ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา 
4.4 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ใน 
     การเรียนการสอน 
4.5 การติดต้ังเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน 
4.6 การปรับพื้นท่ีในโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬา 
     และแหล่งเรียนรู้ 
 
 



ขั้นตอน องค์ประกอบ การด าเนินงาน 
2. การน าแผนไปสู ่
   การปฏิบัติ 
(Implementation) 

1. การจัดการเรียนการ
สอน   

1.1 จัดคาบท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนแบบปลอด 
     การบ้าน คือคาบส่งเสริมศักยภาพ ในระดับ 
     ช้ัน ม. 2–6 และคาบปลอดการบ้าน ใน 
     ระดับช้ัน ม.1 
1.2 ครูจัดท าโครงการสอน (course syllabus)  
     รายวิชา โดยท่ีไม่มีภาระงานเป็นการบ้าน      
1.3 ครูจัดท าแผนการการจัดการเรียนรู้แบบ 
     ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
1.4 ครูด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
     แบบห้องเรียนกลับด้าน 
1.5 ครูใช้คลิปการสอนหรือส่ือการสอนท่ีเกี่ยวกับ 
     วิชาท่ีสอน 
1.6 ครูใช้ google classroom ,google meet  
     ในการเรียนการสอน  
1.7 ครูใช้ application ทางการศึกษาในการ 
     จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
1.8 ครูใช้การวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
     (Authentic assessment) และการประเมิน          
     เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Formative  
     Assessment) ควบคู่กัน 
 
 
 

2. การส่งเสริมและ
สนับสนุน 

2.1 โรงเรียนสนับสนุนการจัดหา แท็บเล็ต  
     คอมพิวเตอร์ (iPad) หรือ โน็ตบุ๊คคอมพิวเตอร์  
     ของครูท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 โรงเรียนจัดหาโทรศัพท์มือถือ (Smart  
     Phone) ให้นักเรียนท่ีขาดอุปกรณ์การเรียน 
2.3 สนับสนุนให้ครูน าเสนอผลงานการจัดการเรียน 
     การสอนแบบออนไลน์ภายนอก 
2.4 ให้ครูน าเสนอแลกเปล่ียนการใช้ application  
     ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.5 ให้ครูน าเสนอแลกเปล่ียนการท าส่ือการสอน 
     ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.6 ประชุม ในคาบ PLC เพื่อสอบถามข้อท่ีควร 
     สนับสนุนและให้การช่วยเหลือ 
 
 
 



ขั้นตอน องค์ประกอบ การด าเนินงาน 
3. การประเมินผล 
(Evaluation) 

1. การนิเทศติดตาม 
 

1.1 ตรวจติดตามการเขียนโครงการสอน (course  
     syllabus) เพื่อตรวจปริมาณการให้งานของครู  
1.2 ตรวจติดตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
     แบบห้องเรียนกลับด้าน 
1.3 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ 
     ปลอดการบ้านในช้ันเรียน 
1.4 การให้ค าปรึกษา ท้ังก่อนสอน ขณะสอน และ 
     หลังสอน 

2. การปรับปรุงและแก้ไข 
 

2.1 ประชุมทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอน 
     แบบปลอดการบ้านในคาบ PLC เพื่อประเมิน 
     ข้อท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  
2.2 สอบถามครูรายบุคคลเพื่อทราบปัญหาการ 
     จัดการเรียนการสอนและหาทางแก้ไข 

 
 

จากร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สามารถน ามาเขียนเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพท่ี  1  ร่างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 



 
     5.3  ผลของการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
           ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

ระยะที่ 1 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไปใช้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 เพื่อศึกษา   
   1.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
แบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ปีการศึกษา 2563-2564 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์จากงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2564  ปรากฏ ดังนี้ 
 
        ตารางที่ 5  คะแนนเฉล่ียรวมระดับช้ัน ม.1 - ม.6  แยกตามรายวิชา 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก   
 

กลุ่มสาระวิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 2.83 2.86 
คณิตศาสตร์ 2.32 2.57 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.94 3.08 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.95 3.05 
ภาษาอังกฤษ 2.65 2.83 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียรวมระดับช้ัน ม.1- ม.6 แยกตามรายวิชา 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก 

ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชา 
 

ตารางที่  6  คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระฯ แยกตามระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2.51 2.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2.71 2.95 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2.81 2.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2.90 3.03 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2.48 2.92 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2.54 2.89 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระวิชา แยกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา 2564     

สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับช้ัน 
 



 
   1.2 ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
แบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรยีนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

     1.2.1 รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ผลจากงานทะเบียนวัดผล กลุ่ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2564  ปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 

ระระดับชั้นดับชน 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนระดับผลการประเมิน (คน) จ านวน
นักเรียน 

จ านวนระดับผลการประเมิน (คน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 71 26 40 5 0 52 30 20 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59 22 33 4 0 64 24 35 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 54 13 36 5 0 54 21 26 7 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 51 14 32 5 0 45 24 16 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 45 15 24 6 0 49 22 23 4 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 8 11 10 0 42 23 15 4 0 

รวม 309 98 176 35 0 306 144 135 27 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 31.72 56.96 11.32 0.00 100 47.06 44.12 8.82 0.00 
  
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม ใน
ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนร้อยละ 47.06 มีค่ามากกว่า ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีจ านวน ร้อยละ 31.72  
 

1.2.2  การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากการใช้รูปแบบฯ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านความมุ่งมั่นในการ
ท างาน ด้านรักความเป็นไทย และด้านมีจิตสาธารณะ ผลปรากฏว่า นักเรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 4.17) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง ล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย พบว่า ด้านมุ่งมั่นในการท างาน (X= 4.26) มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (X=4.23 ) ด้านซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ และด้านรัก
ความเป็นไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (X = 4.13) ด้านมีจิตสาธารณะ (X =4.10) ด้านความมีวินัย (X =4.02) และ
ด้านอยู่อย่างพอเพียง (X =4.00) ตามล าดับ 

    1.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียน
การสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ    

     1.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ   ผลปรากฏว่า 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X = 4.29) และประเด็น 
ฉันรู้สึกสบายใจท่ีได้ท าข้อค าถาม/กิจกรรม/แบบฝึกหัด เสร็จส้ินภายในคาบเรียนโดยมีครูคอยช่วยอธิบายจน
เข้าใจ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 4.68) อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ฉันรู้สึกมีแรงจูงใจต่อการ 



 
 

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มากขึ้น (X = 4.64) อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนประเด็น ฉันรู้สึกมีภาระงานท่ีบ้าน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการบ้านท่ีลดลง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (X = 3.58) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก   

     1.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ผลปรากฏว่า ครูผู้สอน
มีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ในระดับมาก (X=3.99) และประเด็น ฉันพร้อมให้ค าปรึกษา และสนับสนุน
กิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจ มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด (X=4.78) รองลงมา ฉันมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านเป็นอย่างดี  มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก
ท่ีสุด (X= 4.57) คือ ส่วนประเด็น ฉันพบอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน มีระดับความ
พึงพอใจ ในระดับปานกลาง (X = 3.21)      

   1.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ผลปรากฏว่า 
ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X=3.44) ประเด็น 
ผู้ปกครองคลายกังวลต่อการท าการบ้านของบุตรหลาน  และผู้ปกครองคิดว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปลอดการบ้าน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด           
(X =3.96) รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้าน 
(X=3.92) ส่วนประเด็น ผู้ปกครองกังวลต่อการใช้เวลาว่างของนักเรียนท่ีไม่เป็นประโยชน์ (X=2.62)  มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
ระยะที่ 2 น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศต่อผู้ทรงคุณวุฒิ   
 การน าเสนอรูปแบบการจัดการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้น า ผลท่ีได้จากการศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารฯ และผลการใช้รูปแบบการบริหารฯ แล้วน าเสนอให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน ประเมิน
รับรองรูปแบบการบริหารฯ 
 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยผลการประเมิน เป็นดังนี้  

1. การประเมินภาพรวมของรูปแบบการบริหารฯมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.90)   
2. การประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด(X=4.81)  
   2.1 ขั้นตอนการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.71)  
   2.2 ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.83) 
   2.3 ขั้นตอนการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.81)  
3. การประเมินการด าเนินงานตามองค์ประกอบของรูปแบบฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(X = 4.80) 
    3.1 การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.72) 
 



 
 
    3.2 การก าหนดหลักการและวิธีการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.75) 
    3.3 การพัฒนาบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.79) 
    3.4 การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและพื้นท่ี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.88) 
    3.5 การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.80) 
    3.6 การส่งเสริมและสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.88) 
    3.7 การนิเทศติดตาม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.77) 
    3.8 การปรับปรุงและแก้ไข มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.75) 
4. การประเมินการใช้งานตามรูปแบบการบริหารฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด             

(X = 4.81)  
 
จากผลการประเมินรับรองรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สามารถสรุปรูปแบบฯ เป็นแผนภาพ ดังนี้   
 
 

 
 

ภาพท่ี  2  รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบปลอดการบ้านท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

 
 


