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ผู้ศึกษา : ดร.สุรีวัลย์  ลิ้มพิพัฒนกุล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน (ปี 2562) 
 
 

  “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ 
ก็ย่อมทําได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอน และรวดเร็ว” จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 นั้น นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ 
สําคัญของการศึกษาว่า “การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งต่อตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ” 
เพราะบุคคลจะสามารถประสบความสําเร็จและเจริญได้ล้วนแล้วแต่มาจากการศึกษา  ในประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ควบคุมกํากับดูแลการจัดการศึกษา 
  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงนับเป็นภารกิจสําคัญที่รัฐต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
อันเป็นไปตามหลักการของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานทุกระดับและทุกประเภท ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก
การจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําบริการสาธารณะ  รัฐจึงต้องดําเนินการตามหลักการสําคัญ
ของการจัดบริการสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความเสมอภาค การลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปีขององค์กร โดยกําหนดไว้ในตัวชี้วัดที่ 3 องค์ประกอบที่ 1 
เรื่องประสิทธิภาพการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานมีสาระว่า“ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net)”  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวได้มอบให้ สํานักงาน กศน.เป็นผู้รับผิดชอบ และ
จากการประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ปรากฎว่า “ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน” โดย
มีผลการทดสอบต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ยังพบว่าผลการทดสอบในทุกระดับนั้นต่ํากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้เกือบทุกสาระการเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษาหลายจังหวัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาแนว
ทางการยกระดับการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้คุณภาพการศึกษาและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

การศึกษาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา ที่มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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  กระบวนการ A – I - C  (A : Appreciation, I : Influence, C : Control) เป็นแนวคิดการ
พัฒนางานที่ สถาบัน  Organization for Development : an International Institute (ODII) คิด
ขึ้นมาเป็นกระบวนการที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยเน้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมระดมความ
คิดเห็นและยอมรับในความคิดของสมาชิก และนําไปสู่การวางแผนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน (A), การเรียนรู้จากของจริง (I) และการจัดการและการ
ควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานพัฒนา(C)  กระบวนการ A - I - C  จึงเป็นกระบวนการที่มีศักยภาพ และ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างพลังทางความคิด โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพ่ือกําหนดแนว
ทางการพัฒนางานร่วมกัน ด้วยวิธีการสร้างการรับรู้ร่วมกัน การสร้างแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการ A – I - C  (A : Appreciation, I : Influence, C : Control) 
เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา โดยการศึกษาผลการทดสอบ N-Net ของสถานศึกษาย้อนหลัง 2 
ภาคเรียน จากนั้นจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข้อมูลผลการทดสอบ N-Net 
ย้อนหลัง จนได้บทสรุปและนํารูปแบบที่สถานศึกษาดําเนินการจนประสบความสําเร็จมากําหนดเพ่ือใช้
เป็นแนวทางของสถานศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หรือ N-Net ของสถานศึกษา  
  2. เพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
หรือ N-Net ของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา 
 

ขอบเขตการศึกษา  
   

  1. ขอบเขตด้านประชากร 
  สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 11 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 31 แห่ง  ที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net  เพ่ิมขึ้นโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ภาคเรียน รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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สถาบัน กศน.ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร อําเภอค้อวัง 
อําเภอป่าติ้ว 

อําเภอมหาชนะชัย 
กาฬสินธุ์ อําเภอกมลาไสย 

อําเภอท่าคันโท 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
(ต่อ) 

นครราชสีมา อําเภอครบุรี 
อําเภอชุมพวง 

อําเภอโนนไทย 

อําเภอโนนสูง 
อําเภอปากช่อง 

อําเภอพิมาย 
อําเภอลําทะเมนชัย 

ศรีสะเกษ อําเภอโนนคูณ 

สุรินทร์ อําเภอกาบเชิง 
อําเภอท่าตูม 

อําเภอบัวเชด 

อําเภอปราสาท 
อําเภอเมืองสุรินทร์ 

อําเภอรัตนบุรี 

นครพนม อําเภอเมืองนครพนม 
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา อําเภอบางคล้า 

อําเภอแปลงยาว 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จันทบุรี อําเภอขลุง 

ระยอง อําเภอบ้านฉาง 
อําเภอเขาชะเมา 

ชลบุร ี
 
 
 

อําเภอบ่อทอง 

อําเภอบางละมุง 
อําเภอหนองใหญ่ 
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สถาบัน กศน.ภาค ส านักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา 

ตราด อําเภอเขาสมิง 
อําเภอเมืองตราด 

 

  
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง ครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎี ที่เก่ียวข้องมาใช้ดังนี้   
 

   1) กระบวนการ  A – I - C : Appreciation Influence Control มีการดําเนินงาน 3 
ขั้นตอน  คือ การสร้างความรู้ (Appreciation)  การสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence) และการสร้าง
แนวทางปฏิบัติ (Control) 
   2) ทฤษฎีระบบ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)   
   3) ด้านปัจจัยความสําเร็จ มี 3 ด้าน ดังนี้ 

- ด้านการบริหารงาน  
- ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

  3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานในช่วงเดือน กันยายน 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
  4. กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการศึกษาตามกระบวนการ A – I - C : Appreciation 
Influence Control  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาผลยอ้นหลงั 2 ภาคเรียน
(1/2561 และ 2/2561) 

สัมมนาสถานศึกษาวเิคราะห์
และถอดบทเรียน  

ลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความเขา้ใจ
และกระตุน้ใหเ้ห็นความส าคญั 

ไดน้โยบายและ

แนวทางด าเนินงาน 

A I C 

อภิปรายและระดมแนวคิดเพื่อ

ร่วมกนัวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา 

ไดแ้นวทางด าเนินงาน

ท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน 

สร้างแบบส ารวจความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเพิ่มคะแนนสอบ N-Net 

สัมมนาและเก็บขอ้มูลโดย

การส ารวจและสัมภาษณ์ 

สรุป/วเิคราะห์ผลจาก

การส ารวจ/สัมภาษณ์ 

สังเคราะห์ผลส ารวจ/สัมภาษณ์และ
ปรับรูปแบบแนวทางให้เหมาะสม 

น ารูปแบบท่ีเหมาะสม

เผยแพร่/ปฏิบติั 
ก ากบัและติดตามผล

การด าเนินงาน 

ขั้นตอน A (Appreciation) 
ผูว้จิยัสามารถด าเนินการดว้ย
ตนเองโดยใชข้อ้มูลเชิงวชิาการ
และท่ีไดรั้บจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอน I (Influence) 
ผูว้จิยัเขา้ร่วมสัมมนา วเิคราะห์
และอภิปราย กบั ผูบ้ริหาร/

ผูส้อนในพื้นท่ี 

ขั้นตอน C (Control) 
สรุปผล/วเิคราะห์ ถอดบทเรียน 
เป็นองคค์วามรู้และบทสรุปท่ี
จะน าไปสู่การด าเนินงาน 

แนวคิดและกระบวนการศึกษา 
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Appreciation (A) 

 

1) ศึกษาปัญหาและผลการ
ดําเนินงาน  
2) จัดระดมความคดิเห็นระดับ
นโยบายเพื่อศึกษาผล (รร.เบลลา
บี)  
3) ถอดบทเรียนจากการระดม
ความคิดป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ 

4) กําหนดนโยบายจากส่วนกลาง
และนําสู่การปฏิบัต ิ

Influence (I) 
 

1) จัดประชุมสมัมนาระดับภาค
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ 
N-Net  
2) ใหอ้งค์ความรู้ด้านเทคนิคเพิ่ม
คะแนนผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ  
N-Net 
3) ร่วมวิเคราะห์ผลและนําเสนอ
แผน/เปา้หมาย การดําเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ 

Control (C) 

1) สถานศึกษานําแนวทางที่ประสบ
ความสําเร็จไปใช้เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) นิเทศเพื่อติดตามผลการดําเนิน 
งานโดยอิงแนวทางที่ประสบความ 
สําเรจ็ 
3) รายงานผลการดําเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง  
4) สรุปผลและวเิคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ของสถานศึกษา 
เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
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  5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และส่งผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา ซึ่งแบ่งสาระสําคัญเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงาน  
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  และด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในห้วงเวลาที่จัดประชุมสัมมนาผลของสํานักงาน กศน.ภาค ดัง
ปฏิทินงานต่อไปนี้ 

พืน้ที่ภาค ครั้งที่ 1 สถานที่จัด ครั้งที่ 2 สถานที่จัด 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 19-21 สิงหาคม 
2561 

รร.ตักศิลา 
มหาสารคาม 

3-4 มกราคม 
2562 

รร.เจริญธานี 
ขอนแก่น 

ตะวันออก 30-31 สิงหาคม 
2561 

รร.โกลเด้นท์ ซิตี้ 
ระยอง 

13-14 
มกราคม 
2562 

รร.โกลเด้นท์
ซิต้ี ระยอง 

 

  ผู้วิจัยเป็นวิทยากรและนําการเสวนาในพ้ืนที่ รวมทั้งดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 2 ครั้ง 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1) ผู้วิจัยเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาร่วมกับพ้ืนที่ทั้ง 2 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออก 
(โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จ.ระยอง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น) 
  2) ชี้แจงแนวทางการศึกษาและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
  3) นําเสนอผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกสถานศึกษา และแจกแบบ
สํารวจความความคิดเห็น ให้กับกลุ่มประชากรที่ศึกษา และกําหนดห้วงเวลาในการเก็บข้อมูลทั้ง 2 
ภูมิภาค 11 จังหวัด มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 31 แห่ง 
  4) เก็บรวบรวมแบบสํารวจความความคิดเห็น ได้ครบถ้วนตามจํานวน คิดเป็นรอ้ยละ 100 และ
ตรวจสอบความสมบูรณ์  

 5) ศึกษาและวิเคราะห์ผลข้อมูลแบบสํารวจความความคิดเห็นของกลุ่มประชากรโดยจําแนก 
กลุ่มสถานศึกษาพร้อมทั้งกําหนดรหัสและประเภทกลุ่มประชากร  
  6)วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 7. ผลการศึกษา    
  ผู้วิจัยนําเสนอผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2560  



8 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)  
ภาคเรียนที่ 1/2560 และ 2/2560 

ภาคเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

1/2560 44.64 40.71 42.30 37.85 37.52 33.30 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

2/2560 45.24 41.13 41.67 39.16 38.27 36.02 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
 
 

 สรุปได้ว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ทั้ง 2 ภาคเรียน ของ สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน กศน. พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก ยังไม่สามารถเพ่ิมผลคะแนนได้ตามเป้าหมายที่กําหนด อีกท้ังผลการทดสอบทั้ง 3 ระดับ คือ 
ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ไม่ผ่าน ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ทั้ง 
2 ภาคเรียน  
 

  วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา 
 

  จากการประชุมสัมมนาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม
เบลลาบี นนทบุรี ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบัน กศน. ทุกภาค และผู้แทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย
นั้น สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis  และถอดบทเรียน ได้ดังนี ้ 
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 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษา 
 

  ผู้วิจัยนําผลจากการสํารวจความความคิดเห็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศกึษา ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฎผลดังนี้  
  1) การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ผลคะแนนของสถานศึกษา ทั้ง 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียน
ที่ 2/2560 และ 1/2561 จําแนกตามพ้ืนที่และระดับการศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 
 

จุดแขง็ 

-สถานศึกษา กศน. มีระบบการ
ทดสอบหน้าจอ e-exam รองรับ
ผู้ตกหล่นจากการสอบ* 
(การสอบ e-exam จะเป็นจุด
แข็งได้ก็ต่อเมื่อข้อสอบนั้นเป็นชุด
เดียวกับข้อสอบของ สทศ.) 
-รูปแบบการจดั กศน.มีความ
ยืดหยุ่นมาก  
- สถานศึกษามีงบประมาณ
สนบัสนุนการดําเนินงาน   
- มีสถานศึกษาและผูส้อนครบทุก
พื้นที ่  
- มีผู้บริหารทุกระดับ 
- กศน.จัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
- มีหลักสตูรและสื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

จุดอ่อน 

-นโยบายระดับองค์กร (กรม)
ไม่ให้ความสําคญั 
- คุณลักษณะของผู้เรียนมี
ความหลากหลาย และส่วน
ใหญ่มีอาชีพหลัก 
- สถานศึกษาบางแห่งอยู่ในถ่ิน
ทุรกันดาร   
- ห้วงเวลาในการสอบไม่เอื้อ   
- ผู้สอนส่วนใหญไ่มไ่ด้จบใน
สาขาวิชาที่สอน  
และไม่มีความรู้ดา้นจิตวิทยา 
การจัดการเรยีนการสอน  
- ผู้รับบริการไม่ไดมุ้่งหวังให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่าง
จริงจัง   
- ผลคะแนนการทดสอบไม่
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรยีน 
 

วกิฤต ิ

-ข้อสอบยากและไม่
เหมาะสมกับผู้เรียน  
-งบประมาณยังไม่
เหมาะสมและไม่เอื้อ
ต่อการดําเนิน งาน
ให้มีประสิทธิภาพ  
 
 

โอกาส 

-มีนโยบายสนับสนุน เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผน สศช. ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ.2561  
- นโยบายและจุดเน้น 
ของ กศน.ให้ความ 
สําคัญโดยกําหนดเป็น
ตัวช้ีวัด  
- มีหน่วยงานเครือข่าย
สนับสนุนการดําเนิน งาน 
ได้แก่ สทศ. สมศ. สกศ. 
และ สํานัก งปม. เป็นต้น 
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ระดับประถมศึกษา    

   
 
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
      
 
     
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

   2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จของสถานศึกษาที่นํามา 
ใช้ในการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษาภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จําแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 

  

ล าดับที่ จังหวัด คะแนน(ร้อยละ) 

1 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 29.77 

2 อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 27.71 

3 อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 22.23 

4 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 21.75 

5 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 19.66 

ล าดับที่ จังหวัด คะแนน(ร้อยละ) 

1 อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  20.33 

2 อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 18.72 

3 อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร 9.76 

4 อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 9.18 

5 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 6.79 

ล าดับที่ จังหวัด คะแนน(ร้อยละ) 

1 อ.บ่อทอง จ. ชลบุรี 11.01 

2 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 10.31 

3 อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 7.77 

4 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 9.76 

5 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 6.48 
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  ด้านการบริหารงาน  มีประเด็นสําคัญดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อสรุป 

1) ผู้บริหารมีความ ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกภาคเรียน
อย่างไร 

- จัดประชุมโดยเชิญผู้สอน กรรมการฯสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วม
กําหนดนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
-ศึกษาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาเพ่ือ แก้ปัญหา กําหนด
เป้าหมาย และวางแผน การดําเนินงาน 
- สร้างความตระหนักให้ผู้สอนเห็นความสําคัญ 
- กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ 
- พัฒนาระบบบริหารสนับสนุนงบประมาณ และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าสอบ 
- ส่งเสริมการพัฒนาผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน การทําแผนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล   การติดตาม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
-  กําหนดเงื่อนไขเพ่ือเสริมแรงจูงใจให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน โดย
ให้มีผลการสอบสูงสุด เกินค่าขีดจํากัดล่างระดับประเทศ  

2.ผู้บริหารใช้แนวทางใดช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ที่สูงขึ้น 

-กําหนดเกณฑ์ มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ไว้ในแผนพัฒนา 
-กํากับ ติดตามผล ชี้แนะแนวทางการดําเนินงานให้กับครูผู้สอน 
-ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิชาการ ปรับ 
พ้ืนฐานความรู้   ฝึกกระบวนการคิด และแก้ปัญหาโจทย์ 
-เชิญวิทยากรมาร่วมจัดกิจกรรมการสอนเสริมในวิชาที่ยาก 
-จัดอบรมครูด้านการวัดและประเมินผล  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ 
จิตวิทยการเรียนการสอน  เป็นต้น 
-จัดหาและพัฒนาสื่อให้เหมาะสมและทันสมัย เช่น ใบงาน ใบความรู้ 
กลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค การใช้ google classroom 
-จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลไปสู่การพัฒนางาน  

3) ผู้บริหารควรใช้กลยุทธ์ การ
บริหาร งานหรือพัฒนา
กระบวนการบริการแบบใด ใน
การช่วยให้สถานศึกษาสามารถ
รักษาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน

- กําหนดเป็นตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานของผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
-ติดตามและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือกําหนดเป้าหมายใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์  
-จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
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มีผล สัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง -จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร/ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ผู้สอน) 

ประเด็น ข้อสรุป 

1) ผู้สอนมีความ ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ส่งผล 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร 

- จัดทําแผนการสอน 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตาม  ความ
ต้องการของผู้เรียน   
-ใช้สื่อเทคโนโลยีมาในการจักิ
จกรรมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 
-ประสานงานจัดหาวิทยากร
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
-พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และติดตามผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
- แก้ไขปัญหาการเรียนการ
สอนและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
- ประสานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผน 

2)ครูได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใดที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลการทดสอบ N-Net ที่สูงขึ้นทุกภาค
เรียน 
 

-นําข้อสอบเดิมมาติวเข้ม
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
-กระตุ้นเน้นย้ําให้ผู้เรียนอ่าน
หนังสือก่อนสอบ  
-ทําข้อตกลงร่วมกับผู้สอนอื่น
ทั้งท่ีเกษียณอายุ และต่าง
สถานศึกษาเพ่ือออกแบบการ
เรียนการสอนร่วมกัน 
- จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ การทําแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิด 
- จัดทดสอบก่อนและหลัง
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การเรียนการสอน 
- จัดวัดระดับความรู้เพ่ือจัด
กลุ่มผู้เรียน 
- ใช้สื่อเสริมจัดการเรียนรู้ทั้ง
สื่อบุคคลและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์    
-จัดทําแผนการติดตาม แนะ
แนว ผู้เรียนรายบุคคล 

3) ครูจะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใดที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ
หรือรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-ให้ผู้เรียนฝึกทําข้อสอบอย่าง
ต่อเนื่องทั้งแบบออนไลน์ 
และแบบเอกสาร 
- จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ติว
เข้มเติมเต็มความรู้ ฝึกเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
Active Learning  คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ออนไลน์ ไลน์  เฟสบุ๊ก  e-
book และ google 
classroom  เป็นต้น 
- จัดทําบันทึกหลังการสอน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
 - จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ 
 - วัดและประเมินผลเพ่ือ
สะท้อนถึงการพัฒนา
กระบวน การเรียนรู้โดย
แท้จริง 
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   ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน มีดังนี้ 
 

ประเด็น ข้อสรุป 

1) กิจกรรมการเรียนรู้ใดที่
ผู้เรียนให้ความสนใจและเป็น
ปัจจัยส าคัญในส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่
สูงข้ึน 
 

- การพบกลุ่ม การสอนเสริม การอภิปรายกลุ่ม 
- การเรียนรู้ต้องหลากหลายวิธีใช้สื่อ อุปกรณ์ที่เหมาะสม การใช้สื่อ
ออนไลน์ ระบบอินเตอร์เน็ต และทดสอบแบบออนไลน์  
- การเรียนรู้แบบ Active Learning 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่และเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
- ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อในการเรียนรู้ 
 - ฝึกภาวะผู้นํา ผู้ตาม การคิดอย่างเป็นระบบ 
 - วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของวิชาที่ยาก คะแนนต่ําเพ่ือพัฒนา 
- เชิญวิทยากรมาร่วมจัดการเรียนการสอน 
- สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการสอบ N-Net 
-วิเคราะห์ผลการสอบเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา 

2) สถานศึกษาควรพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ใดที่ 
จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมการสอนเสริม 
-จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาสอนเสริมในเนื้อหาวิชาที่ยาก 
- การออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Active Learning 
 -จัดทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 -จัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- ผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 
 -ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาที่
ลงทะเบียนในภาคเรียน 
 -ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากการศึกษาสภาพ
จริงในพ้ืนที่ 
 -จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

     

 3) กิจกรรมที่สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ ได้เสนอใหร้ะดับนโยบายส่งเสริมสนับสนุน
และใหค้วามส าคัญ เพื่อส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึ้น ในการนี้สามารถจําแนกประเด็นตามทฤษฎีเชิงระบบ ปัจจัยนําเข้า(Input) กระบวนการ(Process) 
และผลผลิต (Output) ได้ดังนี้ 
 

 
    
   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   

อภิปรายผล 
 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาและนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 

  1.แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนหรือN-Net ของสถานศึกษา ที่มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้นสถานศึกษาได้ดําเนิน  
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่ส่งผลต่อผู้เรียนจนทําให้สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือ N-Net สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ภาค
เรียน มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้  

ปัจจัยน ำเข้ำ (INPUT) 

1.การพัฒนาผู้สอนด้านการ

จัดกระบวนการเรียนรู้  

2.การเสริมสร้างขวัญก าลัง 

ใจให้กับผู้สอน 

3. ส่งเสรมิ/สนับสนุนสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ที่ทันสมยัและ 

หลากหลาย 

4.ช่องทางการสร้างการรับรู้

ให้กับผู้เรยีน 

 

กระบวนกำร (Process) 

1.การจัดเวทีเพือ่ให้เกดิการ

แลกเปลีย่นแนวปฏิบตัิที่ดี  

2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน(PLC) 

3.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และน า

ผลมาแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

4.การติดตามดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

 เพื่อนช่วยเพื่อน   

5. การจัดกิจกรรมติวเข้มเป็น

รายวิชา (วิชาที่ยาก) 

6. กระตุ้นให้ผูเ้รียนเห็นความ 

ส าคัญ โดยจดัท าตารางสอบและ

แจ้งผู้เรียน 

7. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ

กระบวนการคดิ 

8. แนวทางการวัดผลและการ

จัดการเรียนการสอน 

9. การฝึกทักษะประสบการณต์รง 

จากสื่อเทคโนโลย ี
 

ผลผลิต (Output) 

1. ผู้เรียนสอบผ่านได้

คะแนนด ี

2. ผู้สอนมีความรู้ในการจดั

กิจกรรม 

3. ผู้บริหารไดร้ับการยก

ย่องในผลส าเร็จ 

4. สถานศึกษาไดร้ับรางวลั 
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  1.1 ด้านการบริหารงานผู้บริหารต้องติดตามงานทุกครั้งในการจัดประชุมร่วมกับผู้สอน 
กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดนโยบายของสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา นําผลสัมฤทธิ์ของภาคเรียนที่ผ่านมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ ดี
ขึ้น รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย โดยให้ความสําคัญด้านการติดตามผู้เรียนร่วมกับผู้สอน จัดระบบ
การนิเทศภายในให้สามารถช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งที่มีการพบกลุ่ม สนับสนุน
งบประมาณ การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ การสอนเสริมในรายวิชาที่ยาก การจัดกิจกรรมค่าย
วิชาการทุกภาคเรียน การพัฒนาผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลายในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เช่น ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค  การจัดการเรียน รู้แบบ google 
classroom และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และตอบแทนโดยให้รางวัล เพ่ือเป็นขวัญ
กําลังใจจากผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการทํางานของผู้บริหารที่เป็น
ระบบ เริ่มตั้งแต่การกําหนดนโยบาย การควบคุมและติดตามงาน โดยการประชุมร่วมกับผู้สอนและ
กรรมการสถานศึกษา การใช้ระบบนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ 
เอาใจใส่ ให้ความสําคัญกับผู้สอนในพ้ืนที่ และสิ่งสําคัญที่ส่งผลให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จคือ 
กระบวนการส่งเสริมด้านวิชาการให้กับผู้สอน โดยสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ 
และตรงกับสภาพความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการของผู้เรียน โดย
สนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายวิชาการเพื่อปรับพ้ืนฐานผู้เรียน การจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายวิชา
ที่ยาก การจัดกิจกรรมติวเข้มเต็มเติมความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน การดําเนินงานดังกล่าวของผู้บริหารสอดคล้องกับผลการศึกษาของคุณชนิดา ยอดสาล 
และคุณกาญจนา บุญส่ง (2559 : บทคัดย่อ) ที่ได้ดําเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัย
ด้านผู้บริหาร มีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยด้านปัจจัยด้านผู้บริหาร ความเป็น
ผู้นําทางวิชาการ การจัดบรรยากาศโรงเรียน และการจัดนิเทศภายในของผู้บริหารทําให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น พฤติกรรมความเป็นผู้นําทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมี
การให้คําปรึกษาแก่คณะครู ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพ คํานึงถึงคุณภาพของสถานศึกษา 
รวมทั้งการกําหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการด้านการเรียนการสอน และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของครูอย่างยุติธรรม เพ่ือจะทําให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 

 1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนมีส่วนสําคัญอย่างมากในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
สําหรับผู้เรียน และออกแบบการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากท่ีจะ
เรียนและการใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนรู้ ผู้สอนต้องรู้จักค้นหาข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคน มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ
การติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจะได้ดึงศักยภาพแต่ละบุคคล และรู้ถึงวิธีจัดการกับผู้เรียนแต่ละคน
ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห์นั้นมาจัดทํา
แผนการสอน เตรียมศึกษาเนื้อหา ใบงาน แบบฝึกหัดล่วงหน้าก่อนสอน การสอนแบบออนไลน์ การจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียน เช่นการสอนแบบวิเคราะห์
แบบข้อสอบ N-Net เก่า ให้สอนแบบติวเตอร์ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ การทําแบบฝึกทักษะกระบวนการ
คิดในลักษณะที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกคนและแจกใบงานอย่างต่อเนื่อง การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนทุกครั้งที่สอน เพ่ือวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน จําแนกกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน และจัดกิจกรรมให้ตรงตาม
ประเด็น นําดําเนินการทดสอบผู้เรียนทางออนไลน์ โดยใช้ข้อสอบจาก google from  เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกทําแบบทดสอบอย่างต่อเนื่อง การใช้สื่อเสริมความรู้ ประเภทสื่อ ETV และ YCD และห้องสมุด
ประชาชน  การพบกลุ่มออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสมัยใหม่เช่น ไลน์, เฟสบุ๊ค, e-book, 
google classroom การติดตามผู้เรียน และแนะนําผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาล
ใจในการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวนับว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของคุณชนิดา 
ยอดสาล และคุณกาญจนา บุญส่ง (2559 : บทคัดย่อ)ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขั นธ์ เขต 2 ซึ่งพบว่า
พฤติกรรมการสอนของครู คุณภาพการสอนของครู และประสบการณ์ในการสอนของครู  มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมาก ย่อมรู้
ถึงแนวทางขั้นตอน และการแก้ปัญหาในการสอนได้เป็นอย่างดี  รู้ถึงธรรมชาติของผู้เรียนในแง่มุมต่าง ๆ 
สามารถนําประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อวิชาที่
เรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจํา อีกทั้งยังคล้องกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 8-9) ที่ได้กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง 
กําหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งให้มีความ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ของตนเอง ข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม และข้อมูลทางวิชาการ จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย มีการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นความรู้   สามารถ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสมดุล  มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน  โดยให้เกิดการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
วัฒนธรรม และสังคม สรุปเป็นความรู้ใหม่และเผยแพร่ผลงานได ้
 1.3 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม สอนโดยใช้สื่อออนไลน์สามารถสืบค้น ข้อมูลโดย 
ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ใช้ระบบทดสอบแบบออนไลน์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  เน้น
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การทัศนศึกษา การเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนรายวิชาที่มีคะแนนสูงหรือต่ํา  
ความยาก-ง่าย ของแบบทดสอบ จัดกิจกรรมติวเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเชิญผู้มี
ความรู้และมีเทคนิคตรงตามวิชาเอกมาเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนเห็นความสําคัญในการสอบ N-Net และสอบปลายภาค ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
คุณจิราพร กุลสาริน (2555 : 12-16) ที่ได้วิจัยโครงการการสร้างความร่วมมือในการดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับเครือข่ายวิจัยสถาบัน อุดมศึกษา เพ่ือเสนอสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พบว่า สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงตัวบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
แล้วจึงนําไปสู่การสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายโดยหัวใจสําคัญคือการ
สร้างการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง กิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมติวเข้มเต็มเติม
ความรู้ โดยการผู้เชี่ยวชาญจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  
 

 2.  ข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน หรือ N-Net นั้นสถานศึกษาควรพัฒนาผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างผู้สอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การทําแบบฝึกหัด และทําข้อสอบวัดผลความก้าวหน้าใน 
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เช่น ระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ระบบ
หัวหน้าห้อง ล้วนเป็นเครือข่ายช่วยติดตามดูแลแทนผู้สอนได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะติว
รายบุคคลกับผู้เรียนที่เรียนไม่ทันหรือเรียนอ่อน แม้แต่การจัดติวเป็นรายวิชา (วิชาที่ยาก) หรือจัดเป็น
สอนเสริม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทําข้อสอบก็ยังมีความสําคัญและความจําเป็นต่อผู้เรียน 
กศน. การจัดเตรียมตารางสอบให้ผู้เรียน การสร้างขวัญกําลังใจสําหรับผู้เรียนหรือผู้สอน ตลอดจนการ
ค้นหาและพัฒนาให้มีผู้เรียนต้นแบบที่มีผลการเรียนดี  ผู้สอนควรนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาแจ้งและ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายตําบล เพ่ือให้ผู้สอนได้ทราบความก้าวหน้าของ ผลทดสอบ รวมทั้งหา
แนวทางในการแก้ปัญหาในรายตําบล โดยผู้บริหารควรออกนิเทศ และนําผลการนิเทศ มาแลก เปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาจะต้องให้ความ  สําคัญต่อการพัฒนาผู้สอน ระบบ
การติดตามผู้เรียน และที่สําคัญการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะของการติว การสอนเสริม 
และการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาดังกล่าว  สอดคล้องกับแนวคิดของ แคร์รอล 
(Carrol.1963: 723-733) ที่ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆที่มี ผลต่อระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คือ การนําเอาครู นักเรียน และหลักสูตรมาเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยเชื่อว่า
เวลาและคุณภาพการสอนนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณความรู้ที่ผู้ เรียนจะได้รับ และก็ยังมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คุณชนิดา ยอดสาล และคุณกาญจนา บุญส่ง (2559 : บทคัดย่อ) ได้
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ดําเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้บริหารและผู้สอนควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน พัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสมกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดทํา
แผนการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอน เพ่ือให้ครูนําความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 

 1.1  สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้ความสําคัญและพัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนรู้ของครูผู้สอน เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาและทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 1.2  สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมสอนเสริม การติวรายวิชา 
และกิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆ ให้ผู้เรียนในทุกภาคเรียน อย่างสม่ําเสมอเพ่ือช่วยเหลือผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
 1.3  สถานศึกษาควรนําผลสัมฤทธิ์ทั้งผลทดสอบปลายภาค และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net มากําหนดเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนในทุกปีงบประมาณ 
 1.4   ควรจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการทดสอบ
ปลายภาค และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนความสําเร็จเพ่ือให้สถานศึกษาอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกต์หรือใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 

 2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบ
ปลายภาคเรียน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net 
 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียน และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net ของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จและไม่
ประสบความสําเร็จในแต่ละภาค 
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  2.3 ควรศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการสอบปลายภาคเรียน และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-Net โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชงิคุณภาพ หรือ
ศึกษาเฉพาะกรณีในเชิงลึก 
 


