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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
JiPP เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของครูที่ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพ่ือส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี และ 3) ศึกษาระดับคุณภาพทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 97 คน คือ ผู้บริหาร 
2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน ครูผู้สอน 6 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ส่วนนักเรียน 89 คน ได้มาจากสุ่มอย่างง่ายตามสายชั้น  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ประเภท ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-
depth interview) แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินผลทักษะผู้เรียนตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. กระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี  พบว่ามี 4 ขั้นตอน 1) การวางแผน ได้แก่การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับจิตศึกษา/ชุมชนแห่งการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และก าหนด
เป้าหมายองค์กร 2) การด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การที่ผู้บริหาร/ประธานกรรมการสถานศึกษา/ครู อบรมและ
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ด้านจิตศึกษา/การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน การครูออกแบบ/พัฒนารูปแบบจิตศึกษา/ชุมชนแห่งการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน การจัดกิจกรรมจิตศึกษา/ชุมชนแห่งการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน      
การก าหนดปฏิทินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การสร้างวิถีชุมชนในโรงเรียน 3) การติดตามประเมินผล ได้แก่ 
ก าหนดปฏิทินการนิเทศ การสังเกตการเปลี่ยนแปลง และเก็บหลักฐาน (เอกสาร/ภาพถ่าย/คลิปวีดิโอ) 
4) การน าผลที่ได้ไปปรับปรุง/พัฒนา ได้แก ่คณะครูน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันขยายผล  
 2. ความพึงพอใจของครูที่ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พบว่า ความพึงพอใจของ
ครูที่ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ   



 
 

ที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การใช้กิจกรรม
จิตศึกษาการสร้างวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 3. ระดับคุณภาพทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี พบว่า         
มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพทักษะก่อนใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP อยู่ในระดับ
ปรับปรุง และมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหลังใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP อยู่ใน
ระดับพอใช้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนระดับคุณภาพทักษะทั้งสองครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
ทักษะหลังใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP สูงกว่าก่อนใช้กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ABSTRACT 
 

 This research study aimed to 1) explore the educational process of school 
management and administration using JIPP model to promote students learning skills 
in the 21st century; a case study at Wat Kokthong School Ratchaburi; 2) determine the 
teachers’ satisfaction towards the educational process of school management and 
administration using JIPP model to promote students learning skills in the 21st century 
and; 3) to examine the level of quality in students learning skills in the 21st century. 
researcher estimated the sample size using Krejcie and Morgan and 97 samples were 
a representative statistical sample. Eight were selected using purposive sampling.      
It included 1 school administrator, 1 head of academic administrator, and 6 teachers. 
89 students were simply randomized by students’ levels. The research instrument 
were in-depth interview, questionnaire and authentic assessment of students learning 
skills. T-test, Mean ( x

 ) and Standard Deviation (S.D.) were used to analyze the data. 

The results were as follows:   

1) The educational process of school management and administration using  
JIPP model to promote students learning skills in the 21st century at Wat Kokthong 
School Ratchaburi were focused on four steps. Firstly, planning step. The information 
of Jit-Suk-Sa, Community of Learning, Problem-based Learning and Management were 
explored in order to determine the institutional goal. Secondly, conducting activities. 
This will have done by arranging the conference and taking school administrators/ 
Chair of School Committee/ teachers to field trip at the model school for Jit-Suk-Sa, 
Community of Learning, and Problem-based Learning and management. Teachers 
train and develop their Jit-Suk-Sa, Community of Learning, and Problem-based 



 
 

Learning and allocating dates and times in Professional Learning Communities (PLC), 
and building community in schools. Thirdly, follow up the activities. This will have 
done by supervision, observation, and collecting document, pictures and video for 
the evidence. Lastly, improvement steps. Teachers share their experience of learning 
for further development. Expanding their network will be continued by school 
administrators and teachers. 

2) Teachers’ satisfaction towards the educational process of school  
management and administration using JIPP model to promote Students Learning 
Skills in the 21st Century at Wat Kokthong School Ratchaburi overall were found at 
the high level. Regarding each aspect, implementing Jit-Suk-Sa was highest, following   
by Professional Learning Communities (PLC).  Problem-based Learning was at last. 

3) The data was found the average of level of quality in students learning  
skills in the 21st century at Wat Kokthong School Ratchaburi prior to the use of JIPP 
model was at less level. It was found satisfaction in students learning skills quality 
after using JIPP model at the moderate level. When compare the level of quality in 
students learning skills before and after using JIPP model, it was shown the level of 
quality in students learning skills after using JIPP model was higher than the 
educational process of school management and administration using JIPP model at 
the level of .01. 
 


