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1. บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนารูปการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  ใน      
การบริหารงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1) เพ่ือสร้างและพัฒนา
รูปการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ในการก ากับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ 
มผ  2) เพ่ือประเมินและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ในการก ากับ
ติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
จังหวัดล าปาง  ซึ่งมีผลการเรียน  0 ร มส และ มผ ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 66.56 ของรายวิชา
ทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีผลการเรียน  0 ร มส และ มผ  คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของรายวิชา
ทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนรายวิชาที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทั้งก่อนและหลัง           
การบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ในการก ากับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ แล้วตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบโดย
เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบจากร้อยละของผู้เรียนที่เมื่อผ่านไปครึ่งภาคเรียน ในปีการศึกษา 2565  
เทียบกับปีการศึกษา 2564 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. รูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 

มส และ มผ  ท าให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  ลดลงร้อยละ 46.08 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ  ลดลงร้อยละ 35.38 ในปีการศึกษา 2565 
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบ ADAP MODEL ในการกับกับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 
ร มส และ มผ มีค่าร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบการก ากับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผล    
การเรียน 0 ร มส และ มผ ร้อยละ 46.08 และร้อยละ 35.38  มีประสิทธิผลยอมรับไดอ้ยู่ในเกณฑ์พัฒนาการ 
2. ค าส าคัญ  

การบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ประกอบด้วย A:Analyzyse=วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน D : Develop=สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
แบบ KLS  A : Action ลงมือปฏิบัติ A : Pace = ก้าวไปข้างหน้า ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง คุณภาพ
ของรูปแบบ ADAP MODEL  ในการก ากับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ   ที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึง  

ประสิทธิผลของรูปแบบคือ กลุ่มเป้าหมายต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด จึงจะถือได้ว่า รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิผลยอมรับได้
เกณฑ์ก าหนดคุณภาพ คือ ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จของรูปแบบที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ในการก ากับ
ติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปาง ซึ่งถูก
ก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน ครูผู้มีความเชี่ยวชาญ ด้านงานวัดและ
ประเมินผล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงเรียน 

เกณฑ์ขั้นต่ า หมายถึง ค่าร้อยละของความส าเร็จในการสร้างรูปแบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ารูปแบบ 
การก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีประสิทธิผลยอมรับได้มากน้อยเพียงใด 
โดยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเท่ากับ ร้อยละ 20 

เกณฑ์พัฒนาการ หมายถึง ค่าร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
รูปแบบการก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีประสิทธิผลยอมรับได้มากน้อย
เพียงใด โดยก าหนดเกณฑ์พัฒนาการ เท่ากับ ร้อยละ 40 
3. นวัตกรรมที่พัฒนา  
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กระบวนการของนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = Analyze D = Develope 

A = After Action Review 
P = Pace 
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4. ที่มา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 

มาตรา 17 ได้ก าหนด ระบบการศึกษาไว้ว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้า
ปีที่เจ็ดเข้าเรียนใน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษา 
ภาคบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 23 บัญญัติ ว่า 
“การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น  
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการของแต่ละระดับการศึกษา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ ชาติให้เป็นมนุษย์ 
ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และ พลเมืองโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีความรู้ทักษะ พ้ืนฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น  ส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ มีความรู้และทักษะ พ้ืนฐานรวมทั้ง
เจตนาที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็น  ส าคัญ บน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  เป้าหมายส าคัญของ        
การประเมินผลการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการ เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ  ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม    
การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรง น าผลไปปรับปรุงแก้ไขผลการจัด กระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจน
ความส าเร็จของผู้สอนอีกด้วยประกอบกับโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่าง
จากตัวอ าเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตรจากการการส ารวจชุมชน พบว่านักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
นิยมเดินทางไปเรียนในโรงเรียนประจ าจังหวัด เนื่องจากระยะทางไม่ไกลมาก โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จึงเป็น
โรงเรียนทางเลือกส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  หรือขาดแคลนความพร้อมด้านต่าง ๆ ทางการศึกษา
และจากการสังเกตนักเรียนบางส่วนขาดแรงบันดาลใจในการเรียน ท าให้เกิดปัญหาที่เด่นชัดได้แก่  ปัญหา    
ผลการเรียนของนักเรียน ติด 0  ร  มส  และ มผ ประกอบกับในปีการศึกษา 2563 มีสถาณการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ท าให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ท าให้การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม ช่วยกันขับเคลื่อนหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการบริหารงาน เพ่ือท าให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้น  จึงได้พัฒนานวัตกรรมการบริหาร แบบ ADAP MODEL  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมี    
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น  
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5. วัตถุประสงค์  
5.1 เพ่ือสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียน

ที่ม ีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปาง 
5.2 เพ่ือประเมินและตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ใน     

การก ากับติดตามแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกิ่วลม
วิทยา จังหวัดล าปาง 

 
6. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 1  สร้างและพัฒนารูปการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  โดยมีขั้นตอนดังนี้   
A : Analyzyse   = วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน 
D : Develop  = สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบ  KLS 
A :  After Action Review  = ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน  
P : Pace     =   ก้าวไปข้างหน้า 
 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  เพ่ือน าไปใช้ในฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพ่ือ 

แก้ปัญหานักเรียน ที่มีผลการเรียน  0  ร   มส  และ มผ   
A : Analyzyse   = วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงานฝ่ายวิชาการและปัญหา

การติด 0 ร มส และ มผ ของนักเรียน 
D : Develop  = สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบ  KLS                         

K = Key ของ โรงเรียนได้แก่ Key Man และ Key resourse ฝ่ายบริหารงานวิชาการในด้านงานวัดและ
ประเมินเพ่ือระดมสมองในการสร้างระบบและแก้ไขปัญหา Lan = Local are  Network   สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของครูนักเรียน และผู้ปกครอง S=System สร้างระบบการแก้ปัญหา  นักเรียน ที่มีผลการเรียน  
0  ร   มส  และ มผ   

A : After Action Review  =   ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
P : Pace      =   ก้าวไปข้างหน้า โดยท าอย่างต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิผลดังนี้  

กลุ่มเป้าหมายต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จึงจะถือได้ว่า รูปแบบ     
การก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิผลยอมรับได้  
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เกณฑ์ก าหนดคุณภาพ คือ ดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จของรูปแบบที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ใน    
การก ากับติดตาม แก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ ของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ซึ่งถูก
ก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน ครูผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานวัดและ
ประเมินผล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงเรียน 

เกณฑ์ขั้นต่ า หมายถึง ค่าร้อยละของความส าเร็จในการสร้างรูปแบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ารูปแบบ 
การก ากับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีประสิทธิผลยอมรับได้มากน้อยเพียงใด 
โดยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเท่ากับ ร้อยละ 20 

เกณฑ์พัฒนาการ หมายถึง ค่าร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
รูปแบบการก า กับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ มีประสิทธิผลยอมรับได้มากน้อย
เพียงใด โดยก าหนดเกณฑ์พัฒนาการ เท่ากับ ร้อยละ 40 

 
7. วิธีการน านวัตกรรมไปใช้  

น านวัตกรรมไปใช้เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

 
8. ผลการใช้นวัตกรรม  

 ผลการใช้นวัตกรรม พบว่ามีจ านวนนักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ข้อมูลภายใน 30 กรกฏาคม 2565 ) ปีการศึกษา 2565 เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา 2564  ลดลงร้อยละ 46.08 และ 35.38 ตามล าดับ       
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของรายวิชาที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ 

ม.3 ม.6 

ปีการศึกษา2564 66.56 77.42 

ปีการศึกษา2565 20.48 42.04 

ผลต่างร้อยละ 46.08 35.38 
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9. ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
นวัตกรรมพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี

ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาผลการเรียน และมีโอกาศใน
การจบการศึกษาพร้อมรุ่น 

2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครู 
นวัตกรรมพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตาม แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี

ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ส่งผลให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ และสร้าง ความ
ร่วมมือ ระหว่างครู  และระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร และระหว่างครูกับนักเรียน   

3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  ส่งผลให้ผู้บริหาร สามารถ

บริหารงานและก ากับติดตามการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตาม  
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตอบสนองเป้าหมายของ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปาง 
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รอ้ยละของรายวชิาทีม่ผีลการเรยีน 0 ร มส และ มผ

ปีการศกึษา2564 ปีการศกึษา2565
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5. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ 
นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตาม  

แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นนวัตกรรมที่มีความทันสมัย   
สามารถน าไปประยุกต์ได้กับสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกัน    

3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตาม  

แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ ช่วยพัฒนานักเรียนในชุมชนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายในชุมชนในการพัฒนานักเรียน 
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ภาพประกอบการท างานตาม รูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL  ในการกับกับติดตาม 
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี ผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ของฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปาง 


