รางวัลที่เสนอขอ รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558
ชื่อผู้วิจัย นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ชื่องานวิจัย การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูโรงเรียนอนุบาล
สุราษฎร์ธานี โดยการใช้ LOTUS MODEL
บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูก่อนและหลังการพัฒนาโดยการใช้ LOTUS MODEL 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของครู ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ โดยการใช้ LOTUS MODEL
3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ผ่านการพัฒนาการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยการใช้ LOTUS MODEL โดยมี แนวทางการด าเนิ นการดั งนี้ คื อ 1) Setting goals
กาหนดเป้าหมายความสาเร็จ ครูและผู้บริหารร่วมกันกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ การกาหนดเป้าหมาย
แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย 2) Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย
การประชุม ชี้แจง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน มีเป้าหมายเดียวกัน 3 ) Taking Stock การตรวจสอบสภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านออก เขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ ผลการทดสอบระดับชาติ
O -NET การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู รวมทั้งทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการเรียนการสอน 4 ) On the job training การพัฒนาครูในด้านต่างๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 5) Learning ครูสามารถชี้นาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้ Lotus Model นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556 โดยการจาแนกประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ครู ที่
ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในปีการศึกษา 2556 จานวน 53 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง โดยให้
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
การใช้ LOTUS MODELครู ส อนภาษาไทยจานวน 22 คน 2 ) นั กเรียนโรงเรียนอนุบาลสุ ราษฎร์ธานี ในปี
การศึกษา 2556 จานวน 875 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูสอน
ภาษาไทยเข้าร่วมโครงการพัฒ นาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการใช้
LOTUS MODEL จ านวน 875 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการด าเนิ น การวิจั ย ได้ แ ก่ 1) แบบประเมิ น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญของครู 2) แบบประเมินคุณภาพความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการใช้ LOTUS MODEL ซึ่ง เป็นแบบ
มาตรส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย ( X ) ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละความก้าวหน้า และการทดสอบ t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยการใช้ LOTUS MODELมีพัฒนาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมก้าวหน้าร้อยละ 32.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือต้องก้าวหน้าร้อยละ 25
แสดงว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ โดยการใช้ LOTUS MODEL ส่งผลให้ครู
มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญสูงขึ้น 2) ครูที่เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โดยการใช้ LOTUS MODEL มีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ LOTUS MODEL อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67 )
3) ผลจากการที่ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการใช้ LOTUS
MODEL ส่งผลให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัย ไปใช้ ผู้บริหารควรประชุม ชี้แจง และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนในการดาเนินการงาน ตามแนวทางของ LOTUS MODEL ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน
เพื่ อ จะได้ น าไปใช้ ใ นการด าเนิ น งาน และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องครู
ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักในการดาเนินงานตามแนวทางของ LOTUS MODEL โดยการกาหนดหรือการ
สร้างให้แนวการศึกษานี้เป็นค่านิยมขององค์กรต่อไป สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคตควรสร้างความ
คงทนและพัฒนาตลอดจนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ LOTUS MODEL กับ การเรียนรู้ด้วยวิธี
อื่น เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนต่อไปในอนาคต

