
บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1  อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ดังกล่าว ผู้ประเมินน าเสนอผลการประเมินเป็นล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับ
ภาคเหนือ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ส าหรับคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ 
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ตอนที่ 1  ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ 
   

ตาราง 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 38 58.50 
หญิง 27 41.50 

รวม 65 100.00 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 58.50 และเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 41.50 
 
ตาราง 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 20 – 25 ปี 1 1.50 
อายุ 26 – 31 ปี 12 18.50 
อายุ 32 – 37 ปี 18 27.70 
อายุ 38 - 43 ปี 10 15.40 
อายุ 44 – 49 ปี 11 16.90 
ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป 13 20.00 

รวม 65 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 32 - 37 ปี คิดเป็น             
ร้อยละ 27.70 
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ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหารการศึกษา 2 3.10 
ผู้บริหารสถานศึกษา 13 20.00 
ครูผู้สอน 17 26.20 
ศึกษานิเทศก์ 12 18.50 
บุคลากรเขตพื้นที่ 21 32.30 

รวม 65 100.00 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งบุคลากรเขตพื้นที่                 
คิดเป็น ร้อยละ 32.30 
 
ตาราง 5   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ร้อยละ 
ฝ่ายอ านวยการ 8 12.30 
ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมการอบรม 11 16.90 
ฝ่ายสถานที่ 4 6.20 
ฝ่ายบริหารห้องพัก 7 10.80 
ฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด 6 9.20 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2 3.10 
ฝ่ายทะเบียน เอกสาร และประสานงาน 9 13.80 
ฝ่ายอาหาร เครื่องด่ืม  3 4.60 
ฝ่ายต้อนรับ 5 7.70 
ฝ่ายการเงิน 5 7.70 
ฝ่ายวัดและประเมินผล 5 7.70 

รวม 65 100.00 
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 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าที่ด้านฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมการ
อบรม คิดเป็นร้อยละ 16.90 
 
ตาราง 6    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับทราบข่าวการจัดกิจกรรม 
 

แหล่งประชาสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 
จากเขตพื้นที่ 50 76.90 
จากระบบ Social Media 8 12.30 
จากผู้บริหาร 7 10.80 

รวม 65 100.00 
 
 จากตาราง 6  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก            
เขตพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 76.90 
 
ตาราง 7    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 

Brain Base Learning (BBL) 
 

การอบรม จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเข้ารับการอบรม 28 43.10 
อบรมจ านวน 1 – 2 ครั้ง 25 38.50 
อบรมจ านวน 3 – 4 ครั้ง 10 15.40 
อบรมจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง  2 3.10 

รวม 65 100.00 
 
 จากตาราง 7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับ BBL คิดเป็นร้อยละ 43.10 
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ตาราง 8  สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบท 4.27 0.526 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านปัจจัยน าเข้า 3.97 0.633 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านกระบวนการ 4.21 0.508 ผ่านเกณฑ์ 
ด้านผลผลิต 4.20 0.474 ผ่านเกณฑ์ 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.469 ผ่านเกณฑ ์
 
 จากตาราง 8 พบว่า ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
ระดับภาคเหนือ ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีผลการประเมินผ่ านเกณฑ์การประเมินสู งสุด  3  ล า ดับแรกไ ด้แก่  ด้านบริบท                         
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านบริบท 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา 

4.51 0.687 ผ่านเกณฑ์ 

2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.46 0.561 ผ่านเกณฑ์ 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร          
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1 

4.45 0.613 ผ่านเกณฑ์ 

4 การด าเนินโครงการสอดคล้องกับศักยภาพ             
ของเขตพื้นที่ 

4.08 0.620 ผ่านเกณฑ์ 

5 การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน 4.15 0.643 ผ่านเกณฑ์ 
6 การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีความ

เหมาะสม  
4.11 0.687 ผ่านเกณฑ์ 

7 คณะกรรมการด าเนินงานมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 

4.14 0.704 ผ่านเกณฑ์ 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.526 ผ่านเกณฑ ์
 
 จากตาราง 9  พบว่า ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านบริบท ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับ
แรกได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา , วัตถุประสงค์ของโครงการ
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สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 
 
ตาราง 10 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านปัจจัยน าเข้า 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1 งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 

3.68 0.868 ผ่านเกณฑ์ 

2 ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.08 0.620 ผ่านเกณฑ์ 
3 สถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.94 0.583 ผ่านเกณฑ์ 
4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินโครงการมีความ

เหมาะสม 
3.92 0.692 ผ่านเกณฑ์ 

5 คณะกรรมการด าเนินงานมีความรู้/
ความสามารถ 

3.91 0.785 ผ่านเกณฑ์ 

6 คณะกรรมการด าเนินงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

3.97 1.015 ผ่านเกณฑ์ 

7 การบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสม 4.14 0.726 ผ่านเกณฑ์ 
8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือ          

ในการจัดกิจกรรม 
4.14 0.788 ผ่านเกณฑ์ 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.633 ผ่านเกณฑ ์
 
 จากตาราง 10  พบว่า ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 
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ล าดับแรกได้แก่  การบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสม , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
 
ตาราง 11 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านกระบวนการ 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1 การแต่งต้ังคณะกรรมการแต่ละฝ่ายมีความ
เหมาะสมกับความสามารถ 

3.88 0.910 ผ่านเกณฑ์ 

2 มีการประชุมวางแผนการท างานของ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

4.20 0.689 ผ่านเกณฑ์ 

3 คณะกรรมการด าเนินงานรับทราบบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง 

4.15 0.922 ผ่านเกณฑ์ 

4 การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 4.03 0.770 ผ่านเกณฑ์ 
5 การด าเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4.00 0.829 ผ่านเกณฑ์ 

6 คณะกรรมการด าเนินงานได้ประชาสัมพันธ์            
การจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

4.18 0.583 ผ่านเกณฑ์ 

7 ผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อม
ในการเข้ารับการอบรม 

4.09 0.522 ผ่านเกณฑ์ 

8 กิจกรรมการอบรมสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้น ป.1 
ได้ 

4.26 0.691 ผ่านเกณฑ์ 

9 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.66 0.594 ผ่านเกณฑ์ 
10 คณะวิทยากรผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถ            

ในเรื่องที่อบรม 
4.51 0.664 ผ่านเกณฑ์ 
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ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

11  ความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัด
นิทรรศการกุญแจ 5 ดอก 

4.34 0.644 ผ่านเกณฑ์ 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.508 ผ่านเกณฑ ์
 
 จากตาราง 11  พบว่า ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่  วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม , คณะวิทยากรผู้ช่วยมีความรู้
ความสามารถในเรื่องที่อบรม  และความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดนิทรรศการ
กุญแจ 5 ดอก 
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ตาราง 12 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านผลผลิต 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

1 การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ต้ังไว ้

4.14 0.496 ผ่านเกณฑ์ 

2 ผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 

4.20 0.733 ผ่านเกณฑ์ 

3 กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
สพป.ชม.3 มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการ
แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น 
ป.1 

4.29 0.678 ผ่านเกณฑ์ 

4 กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในเขต
ภาคเหนือมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการ
แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น 
ป.1 

4.12 0.600 ผ่านเกณฑ์ 

5 มีความมั่นใจว่าเทคนิคการสอนแบบ BBL 
สามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1 ได้ 

4.29 0.579 ผ่านเกณฑ์ 

6 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม 4.14 0.609 ผ่านเกณฑ์ 
รวมเฉลี่ย 4.20 0.474 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตาราง 12  พบว่า ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับ



91 

 

แรกได้แก่  มีความมั่นใจว่าเทคนิคการสอนแบบ BBL สามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1 ได้ , กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ชม.3 มีการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วม
กิจกรรมเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

 
ตาราง 13  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 93 35.20 
หญิง 171 64.80 

รวม 264 100.00 
 
 จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 35.20 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 64.80 
 
ตาราง 14  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 20 – 25 ปี 19 7.20 
อายุ 26 – 31 ปี 53 20.10 
อายุ 32 – 37 ปี 39 14.80 
อายุ 38 - 43 ปี 32 12.10 
อายุ 44 – 49 ปี 27 10.20 
ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป 94 35.60 

รวม 264 100.00 
 
 จากตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็น            
ร้อยละ 35.60 
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ตาราง 15 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 66 25.00 
ครูผู้สอน 198 75.00 

รวม 264 100.00 
 
 จากตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งครูผู้สอน คิดเป็น          
ร้อยละ 75.00 
 
ตาราง 16  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีวิทยฐานะ 131 49.60 
ช านาญการ 19 7.20 
ช านาญการพิเศษ 114 43.20 

รวม 264 100.00 
  

จากตาราง 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 49.60 
 
ตาราง 17    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับทราบข่าวการจัดกิจกรรม 
 

แหล่งประชาสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 
จากเขตพื้นที่ 181 68.60 
จากระบบ Social Media 26 9.80 
จากผู้บริหาร 40 15.20 
จากเพื่อนครู 14 5.30 
อ่ืนๆ 3 1.10 

รวม 264 100.00 
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 จากตาราง 17  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข่าวการจัดกิจกรรมผ่าน               
ทางเขตพื้นที ่ คิดเป็นร้อยละ 68.60 
 
ตาราง 18    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 

Brain Base Learning (BBL) 
 

การอบรม จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเข้ารับการอบรม 130 49.20 
อบรมจ านวน 1 – 2 ครั้ง 101 38.30 
อบรมจ านวน 3 – 4 ครั้ง 24 9.10 
อบรมจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง  9 3.40 

รวม 264 100.00 
 
 จากตาราง 18  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับ BBL คิดเป็นร้อยละ 49.20 
 
ตาราง 19    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการสอนนักเรียน 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะครูผู้สอน) 
 

ประสบการณ์ในการสอน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 2 ปี  65 32.83 
ระยะเวลา 2 – 4 ปี 56 28.28 
ระยะเวลา 4 – 6 ปี 24 12.12 
มากกว่า 6 ปี 53 26.77 

รวม 198 100.00 
 
 จากตาราง 19  พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.83 
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ตาราง 20    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 
  (เฉพาะครูผู้สอน) 
 

วิชาเอก จ านวน ร้อยละ 
ด้านประถมศึกษา 78 39.40 
ไม่ได้จบด้านประถมศึกษา 120 60.60 

รวม 198 100.00 
 
 จากตาราง 20  พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี                     
ด้านประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.60 
 
ตาราง 21  สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

 
ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม
การอบรม 

4.31 0.749 ระดับมาก 

ด้านความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการ 

3.89 0.681 ระดับมาก 

ด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน 

4.22 0.621 ระดับมาก 

ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 4.25 0.605 ระดับมาก 
รวมเฉลี่ย 3.45 0.492 ระดับมาก 

 
 จากตาราง 21 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
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โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม , ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ และด้านความ            
พึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 
ตาราง 22 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 กิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

4.28 0.808 ระดบัมาก 

2 กิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้องกับความสนใจ 4.33 0.782 ระดับมาก 
รวมเฉลี่ย 4.31 0.749 ระดับมาก 

 
 จากตาราง 22  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม
มีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 
ล าดับแรก ได้แก่ กิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้องกับความสนใจ และกิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตาราง 23 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.89 0.857 ระดับมาก 
2 สถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.81 0.902 ระดับมาก 
3 คุณภาพของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์บริเวณสถานที่

จัดอบรม 
3.98 0.865 ระดับมาก 

4 ล าดับขั้นตอนพิธีเปิดก่อนการจัดกิจกรรม 3.92 0.890 ระดับมาก 
5 ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอบรม 4.00 0.790 ระดับมาก 
6 การประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดของกิจกรรม 3.88 0.797 ระดับมาก 
7 ความเหมาะสมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ            

ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
3.92 0.814 ระดับมาก 

8 ความเหมาะสมของอาหาร และอาหารว่าง                 
ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

3.72 0.901 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.681 ระดับมาก 
 
 จากตาราง 23  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ในด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ           
มีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่  ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอบรม , คุณภาพของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์บริเวณ
สถานที่จัดอบรม และความเหมาะสมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
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ตาราง 24 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ระบบการรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 4.01 0.765 ระดับมาก 
2 ลักษณะของการจัดอบรมโดยใช้ DLTV                          

มีความเหมาะสม 
4.14 0.771 ระดับมาก 

3 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.44 0.689 ระดับมาก 
4 คณะวิทยากรผู้ช่วยสามารถท าให้เรื่องที่อบรม               

มีความชัดเจนขึ้น 
4.29 0.726 ระดับมาก 

5 ความเป็นกัลยาณมิตรของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4.22 0.722 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.621 ระดับมาก 
 
 จากตาราง 24  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ในด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน            
มีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่  วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม , คณะวิทยากรผู้ช่วยสามารถท า
ให้เรื่องที่อบรมมีความชัดเจนขึ้น และความเป็นกัลยาณมิตรของคณะกรรมการด าเนินงาน 
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ตาราง 25 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่อง การ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1 โดยใช้เทคนิค BBL เพิ่มมากขึ้น 

4.28 0.691 ระดับมาก 

2 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่    
เพื่อนครูและนักเรียนได้ 

4.23 0.709 ระดับมาก 

3 ท่านมีความมั่นใจว่าเทคนิคการสอนแบบ BBL 
สามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้ 

4.14 0.750 ระดับมาก 

4 ผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 

4.33 0.740 ระดับมาก 

5 กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในเขตพื้นที่มี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องการแก้ปัญหาการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 

4.28 0.672 ระดับมาก 

6 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม 4.25 0.708 ระดับมาก 
รวมเฉลี่ย 4.25 0.605 ระดับมาก 

 
 จากตาราง 25  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ในด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ มีผลอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่  ผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
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ของนักเรียนชั้น ป.1 , กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในเขตพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่อง 
การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้น ป.1 โดยใช้เทคนิค BBL เพิ่มมากขึ้น 
 นอกจากน้ันผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รายละเอียดดังตาราง 12 
 
ตาราง  26 ผลการแสดงข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 
ที ่ รายการข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
1 ควรให้ครูผู้สอนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมการอบรม 12 
2 สถานทีท่ี่ใช้ในการอบรมควรกว้างขวางกว่านี้ 5 
3 เป็นการอบรมที่ให้ความรู้ได้ดี และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ใน

สถานศึกษา 
5 

4 ควรมีการอบรมตามศูนย์ฯ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทาง 5 
5 ควรมีการนิเทศ ติดตามที่เป็นระบบ 4 
6 ควรลดจ านวนผู้เข้ารับการอบรมให้มีจ านวนน้อยกว่านี้ 2 
7 ควรแจก VCD ที่ใช้ในการอบรมให้ทุกโรงเรียน 2 
8 ส านักงานเขตพื้นที่ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณเพื่อให้

โรงเรียนสามารถท ากิจกรรมได้สอดคล้องกับกุญแจ 5 ดอก 
2 

9 สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่อบรมควรอยู่ใกล้กัน 1 
 
 จากตาราง 26  พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  ควรให้
ครูผู้สอนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมการอบรม , สถานที่ที่ใช้ในการอบรมควรกว้างขวางกว่านี้ และ          
เป็นการอบรมที่ให้ความรู้ได้ดี และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับภาคเหนือ  

 
ตาราง 27  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 238 31.80 
หญิง 511 68.20 

รวม 749 100.00 
 
 จากตาราง 27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 31.80 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 68.20 
 
ตาราง 28  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 20 – 25 ปี 13 1.70 
อายุ 26 – 31 ปี 51 6.80 
อายุ 32 – 37 ปี 79 10.50 
อายุ 38 - 43 ปี 101 13.50 
อายุ 44 – 49 ปี 98 13.10 
ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป 407 54.30 

รวม 749 100.00 
 
 จากตาราง 28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็น          
ร้อยละ 54.30 
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ตาราง 29 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้บริหารการศึกษา 13 1.70 
ผู้บริหารสถานศึกษา 243 32.40 
ศึกษานิเทศก์ 54 7.20 
ครูผู้สอน 439 58.60 

รวม 749 100.00 
 
 จากตาราง 29  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งครูผู้สอน คิดเป็น          
ร้อยละ 58.60 
 
ตาราง 30   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีวิทยฐานะ 142 19.00 
ช านาญการ 114 15.20 
ช านาญการพิเศษ 484 64.60 
เชี่ยวชาญ 9 1.20 

รวม 749 100.00 
  

จากตาราง 30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 64.60 
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ตาราง 31    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับทราบข่าวการจัดกิจกรรม 
 

แหล่งประชาสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 
จากเขตพื้นที่ 596 79.60 
จากระบบ Social Media 62 8.30 
จากผู้บริหาร 65 8.70 
จากเพื่อนครู 13 1.70 
จากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 3 .40 
อ่ืนๆ 10 1.30 

รวม 749 100.00 
 
 จากตาราง 31  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก          
เขตพื้นที ่ คิดเป็นร้อยละ 79.60 
 
ตาราง 32    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 

Brain Base Learning (BBL) 
 

การอบรม จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเข้ารับการอบรม 123 16.40 
อบรมจ านวน 1 – 2 ครั้ง 495 66.10 
อบรมจ านวน 3 – 4 ครั้ง 102 13.60 
อบรมจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง  29 3.90 

รวม 749 100.00 
 
 จากตาราง 32  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับ BBL  คิดเป็นร้อยละ 66.10 
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ตาราง 33    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการสอนนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะครูผู้สอน) 
 

ประสบการณ์ในการสอน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 2 ปี  117 26.65 
ระยะเวลา 2 – 4 ปี 100 22.78 
ระยะเวลา 4 – 6 ปี 61 13.90 
มากกว่า 6 ปี 161 36.67 

รวม 439 100.00 
 
 จากตาราง 33  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มากกว่า 6 ป ีคิดเป็นร้อยละ 36.67 
 
ตาราง 34   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิชาเอกในระดับปริญญาตรี 
  (เฉพาะครูผู้สอน) 
 

วิชาเอก จ านวน ร้อยละ 
ด้านประถมศึกษา 215 48.97 
ไม่ได้จบด้านประถมศึกษา 224 51.03 

รวม 439 100.00 
 
 จากตาราง 34  พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี                     
ด้านประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.03 
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ตาราง 35  สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับภาคเหนือ   

 
ด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ด้านความเหมาะสมของกิจกรรม
การอบรม 

4.53 0.624 ระดับมากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการ 

4.18 0.624 ระดับมาก 

ด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงาน 

4.40 0.559 ระดับมาก 

ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 4.42 0.569 ระดับมาก 
รวมเฉลี่ย 4.33 0.524 ระดับมาก 

 
 จากตาราง 35 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม , ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ และด้านความ            
พึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
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ตาราง 36 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1 กิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

4.51 0.685 ระดับมากทีสุ่ด 

2 กิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้องกับความสนใจ 4.55 0.647 ระดับมากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 

4.53 0.624 
ระดับ 

มากที่สุด 
 
 จากตาราง 36  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการ
อบรมมีผลอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
สูงสุด 2 ล าดับแรก  ได้แก่  กิจกรรมที่จัดอบรมสอดคล้องกับความสนใจ และกิจกรรมที่จัดอบรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตาราง 37 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.08 0.862 ระดับมาก 
2 สถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.92 1.000 ระดับมาก 
3 คุณภาพของสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์บริเวณสถานที่

จัดอบรม 
4.18 0.811 ระดับมาก 

4 การแสดงในช่วงพิธีเปิดก่อนการจัดกิจกรรม 4.30 0.798 ระดับมาก 
5 ล าดับขั้นตอนพิธีเปิดก่อนการจัดกิจกรรม 4.31 0.749 ระดับมาก 
6 ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอบรม 4.33 0.705 ระดับมาก 
7 การประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดของกิจกรรม 4.06 0.804 ระดับมาก 
8 ความเหมาะสมของสถานที่พักนอนที่ได้

จัดเตรียมไว้ให้ 
4.17 0.894 ระดับมาก 

9 ความเหมาะสมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆที่
ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

4.32 0.736 ระดับมาก 

10 ความเหมาะสมของอาหาร และอาหารว่างที่ได้
จัดเตรียมไว้ให้ 

4.10 0.816 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.624 ระดับมาก 
 
 จากตาราง 37  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือในด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
มีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรก  ได้แก่  ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการอบรม , ความเหมาะสมของเอกสารและ
อุปกรณ์ต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และล าดับขั้นตอนพิธีเปิดก่อนการจัดกิจกรรม 
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ตาราง 38 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ระบบการรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 4.01 0.874 ระดับมาก 
2 ลักษณะของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม 4.26 0.766 ระดับมาก 
3 

วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม 4.68 0.614 
ระดับ 

มากที่สุด 
4 คณะวิทยากรผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถใน

เรื่องที่อบรม 
4.63 0.637 

ระดับ 
มากที่สุด 

5 ลักษณะการจัดนิทรรศการสอดคล้องกับความรู้
ที่ได้รับจากการอบรม 

4.54 0.670 
ระดับ 

มากที่สุด 
6 ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้ 
4.50 0.661 

ระดับ 
มากที่สุด 

7 ลักษณะการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ พลิกโฉมโรงเรียน 1 ปี 

4.36 0.690 ระดับมาก 

8 ความรู้ที่ได้รับจากการจัดเสวนาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้ 

4.32 0.754 ระดับมาก 

9 ความเป็นกัลยาณมิตรของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4.35 0.751 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.40 0.559 ระดับมาก 
 
 จากตาราง 38  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือในด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน           
มีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 
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ล าดับแรก  ได้แก่  วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม , คณะวิทยากรผู้ช่วยมีความรู้
ความสามารถในเรื่องที่อบรม และลักษณะการจัดนิทรรศการสอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม 
 
ตาราง 39 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ 

 
ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่อง การ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1 โดยใช้เทคนิค BBL เพิ่มมากขึ้น 

4.42 0.676 ระดับมาก 

2 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อน
ครูและนักเรียนได้ 

4.33 0.689 ระดับมาก 

3 สื่อ BBL ที่ได้รับจากการอบรม สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1 ได้ 

4.42 0.665 ระดับมาก 

4 ท่านมีความมั่นใจว่าเทคนิคการสอนแบบ BBL 
สามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้ 

4.41 0.687 ระดับมาก 

5 ผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 

4.51 0.675 
ระดับ 

มากที่สุด 

6 กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในเขต
ภาคเหนือมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการ
แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของ นร. ชั้น ป.1 

4.41 0.693 ระดับมาก 
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ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

7 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม 4.43 0.668 ระดับมาก 
รวมเฉลี่ย 4.42 0.569 ระดับมาก 

 
 จากตาราง 39  พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือในด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมีผลอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก  
ได้แก่  ผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนชั้น ป.1 , ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม และสื่อ BBL ที่ได้รับจากการ
อบรม สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้ 

นอกจากน้ันผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รายละเอียดดังตาราง 12 
 
ตาราง 40 ผลการแสดงข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ระดับภาคเหนือ 

 
ที ่ รายการข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
1 สถานที่ในการจัดอบรมไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 24 
2 ควรให้ครูทุกระดับชั้นเข้ารับการอบรม 17 
3 เป็นกิจกรรมการอบรมที่ดี สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงใน

สถานศึกษา 
16 

4 ควรเพิ่มเวลาในการอบรม และควรอบรมอย่างต่อเนื่อง  12 
5 ควรปรับปรุงเรื่อง การรับลงทะเบียน และการแจกอุปกรณ์ 10 
6 ควรปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 10 
7 สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนสามารถท า

กิจกรรมได้สอดคล้องกับกุญแจ 5 ดอก 
6 



111 

 

ที ่ รายการข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
8 ควรมีการน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีการนิเทศ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 
4 

9 ควรจัดท าหนังสือ และคู่มือการจัดท าสื่อ BBL แจกโรงเรียนทุก
โรงเรียน 

4 

10 สถานที่พักและสถานที่อบรมควรเป็นที่เดียวกัน 3 
11 สถานที่จอดรถยนต์คับแคบ 3 
12 ไม่ควรมีรายชื่อคณะกรรมการซ้ ากันในแต่ละชุด 3 
13 ควรบันทึกการบรรยายในรูปของ VCD แล้วแจกจ่ายให้ทุกโรงเรียน 2 
14 ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพของที่พัก 2 
15 ไม่ควรอบรมในวันหยุด 2 
16 ควรมีการอบรมแบบกลุ่มย่อย 1 
17 ควรค านึงถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล 1 
18 ควรให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ใช้ BBL  1 
19 ควรจัดอบรมให้แก่โรงเรียนสังกัดเอกชน 1 
20 อาหารไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 1 

 
จากตาราง 40  พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  สถานที่

ในการจัดอบรมไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม , ควรให้ครูทุกระดับชั้นเข้ารับการอบรม 
และเป็นกิจกรรมการอบรมที่ดี สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในสถานศึกษา 
 


