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ช่ือเร่ือง        รูปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเสริมพลงัอ านาจ Key5 Model         
                     ของโรงเรียนวดัคูยาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
ช่ือผูว้ิจยั       นายขจรยศ  บุรุษศรี 
สังกดั        โรงเรียนวดัคูยาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
ปีการศึกษา   ปีการศึกษา 2562-2563 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รูปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเสริมพลงัอ านาจ Key5 Model         
ของโรงเรียนวดัคูยาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ไดด้ าเนินการ
วิจยั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเสริมพลงั
อ านาจ  Key5 Model  ของโรงเรียนวดัคูยาง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  ปีการศึกษา  2562  และ 2) ประเมินรูปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเสริม
พลงัอ านาจ  Key5 Model  ของโรงเรียนวดัคูยาง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 โดยด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 4  ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นท่ี  1  ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  ขั้นท่ี  2  การสร้างและพฒันารูปแบบการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเสริมพลงัอ านาจ Key5 Model  ขั้นท่ี  3  การทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการเสริมพลงัอ านาจ  Key5 Model  และ ขั้นท่ี  4  
การประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการเสริมพลงัอ านาจ  Key5 
Model   ผลการวิจยั พบวา่ 
  1.  รูปแบบการการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเสริมพลงัอ านาจ Key5 Model  
ของโรงเรียนวดัคูยาง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 
2562  ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั และ 14 กิจกรรมยอ่ย  ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 1   Key1 :  
Define and communicate   1.1)  การส่ือสารอยา่งมีความหมาย  (Communication) 1.2)  การสร้าง
คุณค่าของตนเอง (Self-esteem)  และ 1.3)  การยอมรับงานอยา่งเตม็ใจ (Acceptance) องคป์ระกอบ
ท่ี  2   Key2 :  Set goals and strategies   2.1)  การท าขอ้ตกลงร่วมกนั (โรงเรียนท า MOU กบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และครูท า MOU กบัผูอ้  านวยการ
โรงเรียน)  2.2)  การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) และ 2.3) การสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  องคป์ระกอบท่ี 3 Key3 :   Train  3.1  
การสร้างเครือข่าย (Network)  3.2)  การประชนัผลงาน (Competition) และ 3.3)  การคน้หา 



 

 

 

ความถนดั (Aptitude)   องคป์ระกอบท่ี 4  Key4  : Adjust  the organization’s structure  4.1)  ศาสตร์
แห่งพระราชา (The King Philosophy)  4.2)  แผนการจดัการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  
4.3)  การประกาศยกยอ่ง และมอบรางวลั (Awards) องคป์ระกอบท่ี 5  Key5 :  Evaluate and 
improve  5.1)  การนิเทศภายในแบบ 4.0 (Supervision) และ 5.2)  การรายงานเชิงบูรณาการ 
(Integrated Report) 
  2.  การสร้างและพฒันารูปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการเสริมพลงั
อ านาจ Key5 Model  ของโรงเรียนวดัคูยาง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  ปีการศึกษา  2562   ผลการประเมินร่างรูปแบบดา้นความถูกตอ้งและความเหมาะสมในทุก
องคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    3.  การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการเสริมพลงัอ านาจ  
Key5 Model  ของโรงเรียนวดัคูยาง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
ปีการศึกษา  2562  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน พบวา่  ดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทุกรายวิชาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา  
2563  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีขึ้นไปจนถึงระดบัดีเยีย่ม ละการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัดีขึ้นไป 
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 
100 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National  Test : 
NT)  พบวา่  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัประเทศในภาพรวม  
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  และเม่ือพิจารณาความสามารถทั้ง 2 ดา้น พบวา่  มีคะแนน
เฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศเช่นกนั และการทดสอบระดบัชาติ O-NET  พบวา่  วิชาภาษาไทย    
วิชาภาษาองักฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา ระดบัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัประเทศ  
   4.  การประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการเสริมพลงั
อ านาจ  Key5 Model  ของโรงเรียนวดัคูยาง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  ปีการศึกษา 2562  พบวา่ ดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ เห็นดว้ยอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด    
 
 

 


