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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุ บัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
ดาเนินการตามโครงการพลิก โฉมโรงเรียนฯ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียนฯ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจานวนร้อยละ 6 ของ
จานวนโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาเป็ น โรงเรีย นแกนน า จ านวน 5 โรงเรี ย น ผู้ ใ ห้ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจานวน 8 คน และครูจานวน 96 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น PNIModified
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการดาเนินงานตามโครงการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านการประเมินผล
โครงการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการดาเนินการตามโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานของโครงการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้าน
การประเมินผลโครงการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนในด้านความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ ต้องการให้มีการนาไป
ปรับปรุงแผนการดาเนินงานของโครงการ 2) ผลการจัดลาดับความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ ต้องการให้มีการนาไป
ปรับปรุงแผนการดาเนินงานของโครงการ รองลงลงมาคือด้านการประเมินผลโครงการ และด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นต่าที่สุด คือ ด้านการดาเนินงานตามโครงการ
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Abstract
This study has two main objectives: 1) to study the present and adverse conditions of the
implementation of the project to reinvent the school 2) to study the development, implementation of
the project to reinvent the school by means of descriptive research. The population of this research is
that the school has been voted number 6 percent of school districts is a mainstay of the five schools,
the data include the education of eight people and a teacher of 96 people, a total of 104. the
instrument used in this study were a questionnaire form five level rating scale data analysis using
frequency, percentage, average, standard deviation. And the index needs PNIModified
The results were as follows: 1) the current state of implementation of the project to reinvent the
school. The overall level. When considering each found The implementation of the project The side
with the highest average. The Evaluation Project A side with an average lowest. The desirable condition
for the implementation of the project as a whole at a high level. When considering each found The
adoption of the revised action plan of the project. The side with the highest average. The Evaluation
Project A side with an average lowest. Minor side project evaluation. And with the index needs the
lowest operational aspects of the project.

คาสาคัญ: โครงการพลิกโฉมโรงเรียน/ อ่านออกเขียนได้/ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
KEYWORDS: THE NEW SCHOOL / READ AND WRITE/ THE SCHOOL UNDER THE MINISTRY OF
PRIMARY EDUCATION SERVICE, SAMUTSONGKHRAM
บทนา
กระทรวงศึก ษาธิ การมี น โยบายในการพัฒ นาการจัด การศึกษา ประกอบด้ว ย นโยบายทั่ ว ไป
5 ประการ นโยบายเฉพาะ 7 ประการ และนโยบายเร่งด่วน 10 ประการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด
พัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน โดยเฉพาะเรื่อง
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจานวนมากมีความสามารถในด้านการอ่านระดับต่า คือ
อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จับใจความไม่ได้ หรือไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ เมื่อนักเรียนไม่สามารถอ่านได้ ก็
ทาให้ไม่สามารถเขียนหรือเรียนได้ดี เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนการสอน เนื่องจากใน
การเรียนวิชาต่าง ๆ นักเรียนต้องอ่านเนื้อหา คาสั่ง โจทย์ หนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด ตารา ฯลฯ) ถ้าอ่าน
ไม่ได้หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็จะทาให้การเรียนไม่ได้ผล จากข้อมูลที่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาสอบตกปี ละ
มากๆ พบว่า สาเหตุส่วนหนึ่งคือ นักเรียนมีปัญหาในการอ่าน (ประทีป แสงเปี่ยมสุข, 2540) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดที่ ส รุ ป ว่ า การอ่า นเป็ น ทัก ษะพื้น ฐานที่ส าคั ญ เพราะการอ่ านเป็ นเครื่ องมือ ในการแสวงหาสรรพ
วิทยาการต่าง ๆ หากนักเรียนมีพื้นฐานทางการอ่านที่ดี ย่อมส่งผลให้การเรียนวิชาอื่น ๆ บังเกิดผลตามมา
(สุจริต เพียรชอบ, 2538)
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จากการศึกษาข้างต้น มีข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จานวน 181
เขต ได้ส่งผลการคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออกมาในช่วงปี 2556 พบว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกอย่าง
รุนแรง ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในระดับ ป.6 จานวน 7,920 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 441,988 คน ส่วนชั้น
ป.3 มีจานวน 25,373 คน จาก 442,618 คน นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงในระดับ ป.6
จานวน 7,920 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 441,988 คน ส่วนชั้น ป.3 มีจานวน 25,373 คน จาก
442,618 คน นอกจากนี้ รวมทั้ง 2 กลุ่มแล้ว มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกรุนแรงและต้องปรับปรุงในระดับชั้น ป.6
มีจานวนทั้งสิ้น 35,863 คน และระดับชั้น ป.3 จานวน 68,401 คน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2558)
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นหน่ว ยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดนโยบายสาคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อเป็น
การวางรากฐานส าคัญ ในการเรี ย นรู้ ร ะดั บ สู ง เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐ บาล โดยปีการศึก ษา 2558
นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ
กาหนดนโยบายให้ “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียน
ได้ และมีมาตรการประเมิน ผลให้เป็ นรู ป ธรรม” เพื่อให้การดาเนินงานจากนโยบายไปสู่ รูปธรรมที่ชัดเจน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบ
ผลสาเร็จได้ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรม และวิ ธีการสอนของครูตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain- based Learning) (สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามได้ดาเนินการตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรีย นอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้” จึงคัดเลือกโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ร้อยละ 6 ของจานวน
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีโรงเรียนทั้งหมด 73 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกจานวนร้อยละ 6 ของจานวนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี มีจานวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดสวนแก้ว 2) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
3) โรงเรียนวัดบางน้อย 4) โรงเรียนวัดอมรวดี และ 5) โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จานวน 73
โรงเรียน มีการสารวจนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา
2557 พบว่า มีนักเรียนอ่านไม่ออก 329 คน และอ่านไม่คล่อง 888 คน รวมทั้งสิ้น 1,217 คน (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม, 2558)
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ในสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามให้ดาเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ในปี
การศึกษา 2558 นี้ ผู้บริหารโรงเรียนมีการดาเนินการตามโครงการอย่างไร ในการดาเนินการแก้ปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางสาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน สามารถนาไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินการในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่พึ ง ประสงค์ข องการด าเนิ นการตามโครงการพลิ กโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามที่ได้รับคัดเลือก
เป็นโรงเรียนแกนนา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการดาเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารโครงการ ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การดาเนินงานตามโครงการ การประเมินผล
โครงการ และการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานของโครงการ
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจานวนร้อยละ 6 ของจานวนโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรี ยน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี มีจานวน 5 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนวัดสวนแก้ว 2. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 3. โรงเรียนวัดบางน้อย 4. โรงเรียนวัดอมรวดี
และ5. โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
การดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจานวนร้อยละ 6 ของจานวน
โรงเรี ย นในสั ง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเป็นโรงเรียนแกนนาพลิ กโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี มีจานวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดสวนแก้ว 2) โรงเรียนอนุบาล
สมุทรสงคราม 3) โรงเรียนวัดบางน้อย 4) โรงเรียนวัดอมรวดี และ 5) โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามเป็นโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี จานวน 8 คน
และของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
จานวน 96 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 104 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินโครงการของโรงเรียนแกนนา
พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุ ท รสงคราม แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น คื อ 1. การวางแผนโครงการ 2. การด าเนิ น งานตามโครงการ
3. การประเมินผลโครงการ และ 4. การนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานของโครงการ มีลักษณะเป็น
แบบตอบสนองคู่ (Duel – response format) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน
ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
3. การเก็บรวมรวบข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การส่ ง หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการตอบแบบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย พร้ อ มทั้ ง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยทางไปรษณีย์ให้กับผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยจะเดินทางไปเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินโครงการพลิกโฉมโรงเรียน
ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
จากแบบสอบถาม โดยการคานวณหาค่าทางสถิ ติผ่ า นทางโปรแกรมส าเร็จ รูปทางสถิ ติ SPSS โดยใช้
การวิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(Standard deviation) และจัดลาดับความต้องการจาเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index
(PNIModified) (สุวิมล ว่องวาณิช,2548) แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้านระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด ด้านอายุพบว่า มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มากที่สุด ส่วนอายุ 41-50 ปี น้อยที่สุด ด้านประสบการณ์ใน
การทางาน พบว่า มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 6 ปี มากที่สุด ส่วนประสบการณ์ในการทางานระหว่าง
11-15 ปีน้อยที่สุด และในด้านตาแหน่งในการปฏิบัติงาน พบว่า มีตาแหน่งครูมากที่สุด ส่วนตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนน้อยที่สุด
2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียน
ได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นการด าเนิ น งานตามโครงการ เป็ น ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
ส่วนด้านการประเมินผลโครงการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการดาเนินการตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการนาไปปรับปรุง
แผนการดาเนินงานของโครงการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านการประเมินผลโครงการ เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ ต้องการให้มีการนาไปปรับปรุงแผน
การดาเนินงานของโครงการ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
2.1 ด้านการวางแผนโครงการ พบว่า สภาพปัจจุบันในของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในด้าน
วางแผนโครงการ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูผู้ สอนเตรียมสื่อเพื่อส่ งเสริม
พั ฒ นาการทางสมองเพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย นอย่ า งเหมาะสมมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
ส่ ว นโรงเรี ย นมี การกาหนดแนวทางการนิ เทศภายใน เพื่อช่ ว ยเหลื อครูผู้ ส อนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ของการดาเนินการตามโครงการ
พลิ กโฉมโรงเรี ย น ป.1 อ่านออกเขีย นได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาในด้านวางแผนโครงการ (Plan) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูผู้สอน
เตรียมสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วนโรงเรียนมีการกาหนดแนวทางการนิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯมีค่าเฉลี่ย ต่าที่สุด ในข้อที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ โรงเรียนมี
การกาหนดแนวทางการนิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการพลิกโฉม
โรงเรียนฯ
2.2 ด้านการดาเนินงานตามโครงการ พบว่า สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ในด้านการดาเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียนมี
มุมอ่าน (Reading Corner) ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนมีการประชุมคณะทางานโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ การดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในด้านการดาเนินงาน
ตามโครงการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียนมีมุมอ่าน (Reading Corner) ไว้ในห้องเรียน
ทุกห้อง เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนสนใจการอ่านหนั งสือมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนมีการประชุม
คณะทางานโครงการพลิ ก โฉมโรงเรี ย นฯ อย่างน้ อยเดื อนละ 1 ครั้งมี ค่ าเฉลี่ ยต่าที่ สุ ด ในข้อที่ ค่ าดัช นี
ความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อสร้างความร่วมมือในการดาเนินงาน
โครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2.3 ด้านการประเมินผล พบว่า สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ในด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คือ โรงเรียนมีการประเมินผลโครงการ
พลิกโฉมโรงเรียนฯ ตามสภาพจริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนกาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ หลังจากสิ้นสุดโครงการมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียนมีการประเมินผลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียนฯ ตามสภาพจริง
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ทางโรงเรียนกาหนดตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ
มีค่าเฉลี่ย ต่าที่สุด ในข้อที่มีค่าดัช นี ความต้องการจาเป็นสู งที่สุ ด คือ โรงเรียนกาหนดให้ มีการประเมินผล
การดาเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ หลังจากสิ้นสุดโครงการ
2.4 ด้ า นการน าไปปรั บปรุ งแผนการด าเนิ น งาน พบว่า สภาพปัจ จุบั นของการดาเนิน การตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในด้านการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนนาผลการประเมินโครงการพลิกโฉม
โรงเรียนฯ ระหว่างภาคเรียนไปปรับปรุงแก้ไขโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ ในภาคเรียนถัดไป และโรงเรียน
เผยแพร่ ผ ลการประเมิ น โครงการพลิ ก โฉมโรงเรี ยนฯ ระหว่า งภาคเรีย นแก่ชุ มชนหรื อหน่ว ยงานที่ใ ห้
การสนับสนุน เพื่อสนับสนุนทุน และวัสดุอุปกรณ์ ในการดาเนินโครงการมี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ส่วนสภาพที่พึง
ประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจโครงการ
พลิกโฉมโรงเรียนฯ เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วน
โรงเรียนนาผลการประเมินโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ ระหว่างภาคเรียนไปปรับปรุงแก้ไขโครงการพลิ กโฉม
โรงเรียนฯ ในภาคเรียนถัดไปมีค่ าเฉลี่ยต่าที่สุด ในข้อที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ โรงเรียน
เผยแพร่ ผ ลการประเมิ น โครงการพลิ ก โฉมโรงเรี ย นฯระหว่ า งภาคเรี ย นแก่ ชุ ม ชนหรื อ หน่ ว ยง านที่ ใ ห้
การสนับสนุน เพื่อสนับสนุนทุน และวัสดุอุปกรณ์ ในการดาเนินโครงการ
อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดาเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจาก สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญ และดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) กล่าวไว้ว่า นโยบายปี 2558
เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่มีเป้าหมายให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐบาล โดยเริ่มจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่1 ต้องอ่านออกเขียนได้
และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันในการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด คือ ด้านการดาเนินงานตามโครงการ อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการที่กาหนดไว้ ดังที่ ประชุม รอดประเสริฐ
(2538) กล่าวว่า การดาเนินงานตามโครงการเป็นการดาเนินการหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้
ดาเนินการได้ก็มาถึงขั้นตอนการนาโครงการที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติและดาเนินการ และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
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สาหรับสภาพที่พึงประสงค์ในการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน
1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด คือ ด้านการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานของโครงการ
อาจเนื่องมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามได้ดาเนินการตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” และเริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2558 และทางโรงเรียนเห็นความสาคัญของนโยบายและ
ดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ จึงให้ความสาคัญกับการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินการเพื่อ
น าไปพั ฒ นาโครงการในปี ถั ด ไปให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า น
การประเมินผลโครงการ อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการกาหนดกรอบการประเมินโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ
อย่ า งชัด เจน และกาหนดเกณฑ์แ ละตั ว บ่ ง ชี้ใ นการประเมิ นโครงการพลิ ก โฉมโรงเรี ยนฯ อย่ างเหมาะสม
สอดคล้องกับ นิศา ชูโต (2531) กล่าวเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติโครงการจะรู้
และมั่นใจว่างานที่ได้ปฏิบัติมีผลหรือไม่อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการติดตามและประเมินผลโครงการ
เมื่อพิจารณาถึงความต้องการจาเป็นในการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวม
พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการน าไปปรั บ ปรุ ง แผนการด าเนิ น งาน
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
จานวน 5 โรงเรียน ต้องการให้นาผลการตรวจสอบไปแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้า
หรือลดความรุนแรงของปัญหา ดังที่ วิริยา ศรีวิเชียร (2551) ได้นาเสนอการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
โครงการในโรงเรียน คือ เป็นการนาข้อมูลในทุกขั้นตอนมาพิจารณาแล้วกาหนดการปรับปรุงหรือพัฒนางานที่
กาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการประเมินระหว่างการดาเนินงาน (formative evaluation) หรือ
การประเมิน วินิ จ ฉั ย (diagnostic evaluation) เพื่อให้ ได้ส ารสนเทศรอบด้านส าหรับนาไปพัฒ นาการ
ดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้
1. ด้านการวางแผนโครงการ
สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน
1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในด้านการวางแผน
โครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
คือ ครูผู้สอนเตรียมสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนอย่างเหมาะสม
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียนฯ ทั้ง 5 โรงเรียนมุ่งที่จะให้การดาเนินงาน
ตามโครงการนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ อุทัย บุญประเสริฐ (2540) อธิบายว่า การวางแผน
โครงการที่ใช้กัน มุ่งที่จ ะให้ การดาเนิ น งานตามโครงการนั้นบรรลุ จุดมุ่งหมายหรือบรรลุ เป้าหมายอย่างมี
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ประสิทธิภาพ วิธีการวางแผนโครงการแต่ละวิธีจะพยายามทาให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย กาหนดลาดับขั้นตอนใน
การดาเนินงานต่างๆ อย่างชัดเจน
2. ด้านการดาเนินงานตามโครงการ
สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน
1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในด้านการดาเนินงานตาม
โครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนาพลิกโฉมโรงเรียนฯ
ทั้ง 5 โรงเรียน ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ให้สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง นาสู่การพัฒนาในด้านการเรียนมากขึ้น ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ และมีการกาหนดระเบี ยบวิธีการปฏิบัติตลอดจนการควบคุมให้การดาเนินงานตามโครงการบรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ประชุม รอดประเสริฐ (2538) ให้ความเห็นว่า การดาเนินงานตามโครงการจะ
กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคล ทั้งภายในและภายนอกโครงการ และกาหนดบุคคลที่มี
ความสามารถในการให้คาแนะนาปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุถึงความสาเร็จ ดังที่ เสน่ห์ คาปัน (2558) ได้ศึกษาแล้วพบว่า
ผู้บริหาร ครู และผู้ ปกครองต้องให้ความสาคัญโดยให้ความร่ว มมือกันในการดาเนินงานตามโครงการเพื่อ
ความสาเร็จ

3. ด้านการประเมินผลโครงการ
สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน
1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในด้านการประเมินผล
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก อาจเนื่ อ งมาจาก ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นแกนน าพลิ ก โฉมโรงเรี ย นฯ
ทั้ง 5 โรงเรี ย น ต้องการปรับ ปรุ งวิธีการประเมินผลโครงการที่ส ะท้อนความความก้าวหน้าและผลการ
ดาเนินการให้ชัดเจนมากขึ้น ดังที่ ภัครดา มากเทพพงษ์ (2557) ได้ศึกษาแล้วพบว่า การประเมินผลต้องใช้
กระบวนการและระยะเวลาเพื่อการเตรียมความพร้อมและปรับตัวทั้งครูผู้สอน นักเรียน ประกอบทั้งบริบท
ต่างๆของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น และซึ่งสอดคล้องกับ เทียนฉาย กีระนันท์ (2531) ให้ทัศนะว่า
การประเมินผลโครงการเป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของแผนว่ าเป็นไปได้เพียงใด
การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ชี้ว่าแผนนั้น เมื่อได้ดาเนินงานไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนที่
กาหนดหรือไม่
4. ด้านการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
สภาพปัจจุบันของการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน
1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในด้านการนาไปปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนาพลิกโฉม
โรงเรียนฯ ทั้ง 5 โรงเรียน ต้องการให้นาผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้า
หรื อลดความรุ น แรงของปั ญหาน าไปสู่ การพัฒ นาให้ ดียิ่งขึ้น สอดคล้ องกับ วิริยา ศรีวิเชียร (2551) ที่ได้
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นาเสนอการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงานโครงการในโรงเรียน คือ เป็นการนาข้อมูลในทุกขั้นตอนมา
พิจ ารณาแล้ ว กาหนดการปรับ ปรุ งหรื อพัฒ นางานที่กาลั งดาเนินการอยู่ ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการประเมิน
ระหว่างการดาเนินงาน (formative evaluation) หรือการประเมินวินิจฉัย (diagnostic evaluation) เพื่อให้
ได้สารสนเทศรอบด้านสาหรับนาไปพัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และดังที่ พนัส หันนาคินทร์ (2542) ได้
กล่าวไว้ว่า การเพิ่มทักษะและความสามารถในการทางานจะต้องกระทาเป็นการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและ
ปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่ปรารถนาจะได้รับ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานนั้นๆ
ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนควรมีการเผยแพร่ผลการประเมินโครงการหลังจากการดาเนินงานเสร็จสิ้นในหนึ่งภาค
เรียนแก่ชุมชน หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสนับสนุน เพื่อสนับสนุนทุน และวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนิน
โครงการ และเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าและจุดบกพร่องที่ควรนาไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ กับหน่วยงานที่สนใจ
สื บ เนื่ อ งจากผลการวิจั ย พบว่า การจั ดล าดั บ ความต้อ งการจ าเป็น ของการด าเนิ นการตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการนาไปปรับปรุงแผนการดาเนินงาน เป็นลาดับที่หนึ่ง โดยข้อที่มีค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็นลาดับสูงที่สุด คือ โรงเรียนเผยแพร่ผลการประเมินโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ ระหว่าง
ภาคเรียนแก่ชุมชนหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เพื่อสนับสนุนทุน และวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
2. สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดให้ มีมาตรการกระตุ้น ส่ งเสริม สนับสนุนให้ส ถานศึกษา
ในสังกัดมีการประเมินผลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในโครงการ และมีการประเมินผล
หลังจากสิ้นสุดโครงการโดยทันที เพื่อทารายงานผลการดาเนินการโครงการ
เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่า การจั ดล าดับ ความต้ องการจ าเป็ น ของการดาเนิน การตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการประเมินผล ข้อที่มคี ่าดัชนีความต้องการจาเป็นลาดับสูงที่สุด คือ โรงเรียน
กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ หลังจากสิ้นสุดโครงการ
3. โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน ในด้านการอบรมหรือการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในโครงการ และสนับสนุนการนิเทศภายในของโรงเรียน เพื่อให้มีการติดตามช่วยเหลือ
ครูผู้สอนที่ยังต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการเทคนิควิธีการเพิ่มเติม
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สื บ เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่า การจั ดล าดั บ ความต้อ งการจ าเป็น ของการด าเนิ นการตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม การวางแผนโครงการ ข้อที่มี ค่าดัช นี ความต้องการจาเป็น ล าดับสู งที่สุ ด คื อ
โรงเรียนมีการกาหนดแนวทางการนิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ
พลิกโฉมโรงเรียนฯ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการดาเนินการตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1
ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สืบเนื่องมาจาก ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยในส่วนผู้ให้ข้อมูลเป็น บุคลากรใน
โรงเรียน แกนนาพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามเท่านั้น ซึ่งในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จะขยายการดาเนินการตามโครงการ
พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปีในทุกโรงเรียนทุกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการกากับติดตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สื บ เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ล าดั บ สู ง ที่ สุ ด ในด้ า น
การประเมินผล (Check) ข้อที่มคี ่าดัชนีความต้องการจาเป็นลาดับสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนกาหนดให้
มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ หลังจากสิ้นสุดโครงการ โรงเรียนกาหนดให้มี
การประเมินผลในระหว่างการดาเนินโครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯ เพื่อนามาปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง
และโรงเรียนมีการประเมินผลจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมจากทุกฝ่ายใน
โครงการพลิกโฉมโรงเรียนฯตามลาดับ
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