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บทคดัย่อ 

 

 การประเมินครงันีมคีวามมุ่งหมายเพอืประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้ 

เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงาน      

เขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ในด้านบรบิท ปัจจยันําเข้า 

กระบวนการ และผลผลติ โดยประยุกตใ์ชก้ารประเมนิโครงการรูปแบบ ซปิป์ (CIPP Model)  

 กลุ่มเป้าหมายทใีชใ้นการประเมนิครงันี ไดก้ําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม จํานวน

ทงัสนิ 134 คน คอื กลุ่มท ี1 ครู จํานวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 7 คน 

เป็นผูป้ระเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้โครงการ กลุ่มท ี2 ครู จาํนวน 6 คน และนักเรยีน จาํนวน 

49 คน เป็นผู้ประเมินกระบวนการโครงการ และกลุ่มที 3 ผู้ปกครอง จํานวน 72 คน เป็นผู้

ประเมนิผลผลติความพงึพอใจทมีตี่อโครงการ เกบ็รวมรวมขอ้มูลจาการวเิคราะหเ์อกสาร และ

จากแบบประเมิน เครืองมือทีใช้ในการประเมินทงัสิน 4 ฉบับ เป็นแบบประเมินมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั นํามาวเิคราะหผ์ลโดยใชส้ถติบิรรยาย ดว้ยความถ ีรอ้ยละ ค่าเฉลยี และค่า

สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

 สรุปผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินบริบทโครงการ ปัจจัยนําเข้า และ

กระบวนการ ในภาพรวมตัวชีวดัอยู่ในระดบัมากทีสุด ผลการประเมินผลผลิต ในภาพรวม

ตัวชีว ัด อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ผลการประเมินโครงการใน

ภาพรวมของโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของ

นักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากทีสุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมือพิจารณาผลการ

ประเมนิตามตวัชวีดัทงั 17 ตวัชวีดั ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จาํนวน 15 ตวัชวีดั  

  

 



ข 

Title   Learning Process Development Project Assessment Report for 

Enhancing the Educational Achievement of Watboprain School Students 

Under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, 

Academic Year 2019. 

Author   Mr.Yoottakit Tawonkaset 

   Director of Watboprain School, Saraburi Primary Educational Service 

Area Office 1. 

Year   2020. 
 

ABSTRACT 
 

 This assessment aims to assess the learning process development project to 

improve the learning achievement of the students of Watboprain School Under the 

Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, Academic Year 2019, in the Context, 

Input, Process and Output by applying the CIPP Model project assessment. 

 Target groups used in this evaluation The target group was set into 3 groups 

totaling 134 people, namely group 1, 6 teachers and 7 school committee members to 

assess the context and project input. The second group, teachers, 6 teachers and 49 

students assessed the project process and the third group, 72 parents assessed project 

output about the satisfaction towards the project. Collect data from the document analysis. 

And from the assessment form Four evaluation instruments were used for 5-level 

estimation scales. The results were analyzed by descriptive statistics using frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

 The results of the assessment found that the evaluation of project context, input 

and process in the overall indicator was the highest. Output evaluation results In the 

indicators overview Very level And passed all assessment criteria The overall project 

assessment results of the learning process development project to improve student 

achievement. Watbophrain School Under the Saraburi Primary Educational Service Area 

Office 1, academic year 2019, at the highest level And passed the assessment criteria 

When considering the evaluation results of all 17 indicators, it passed the evaluation 

criteria of 15 indicators.   
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บทสรปุผู้บริหาร 

 

ผลการประเมินโครงการ 

 การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศึกษา 2562 มคีวามมุ่งหมายเพอืประเมนิบรบิท ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และ

ผลผลติโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1         

ปีการศกึษา 2562 กลุ่มเป้าหมายทใีช้ในการประเมนิครงันี เป็นผู้เกยีวข้องกบัโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ได้กําหนด

กลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม จํานวนทังสิน 134 คน คือ กลุ่มที 1 ครู จํานวน 6 คน และ

คณะกรรมการสถานศกึษา จํานวน 7 คน เป็นผู้ประเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้โครงการ กลุ่มท ี2 

ครู จาํนวน 6 คน และนักเรยีน จาํนวน 49 คน เป็นผูป้ระเมนิกระบวนการโครงการ และกลุ่มท ี3 

ผูป้กครอง จาํนวน 72 คน เป็นผูป้ระเมนิผลผลติความพงึพอใจทมีตี่อโครงการ เครอืงมอืทใีชใ้น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูครงันี แบ่งเป็น 4 ฉบบั คอื ฉบบัท ี1 แบบประเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้ 

เป็นการประเมนิโดย ครู และคณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน แบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนท ี1 

ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมนิ ตอนท ี2 การประเมนิบริบท จํานวน 9 ขอ้ และตอนท ี3 

การประเมนิปัจจยันําเข้า จํานวน 11 ขอ้ ฉบบัท ี2 แบบประเมนิกระบวนการ เป็นการประเมินโดย 

ครู แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ และตอนท ี2 การประเมนิ

กระบวนการ ทงั 3 ตวัชวีดั จาํนวน 26 ขอ้ ฉบบัท ี3 แบบประเมนิกระบวนการ เป็นการประเมนิโดย 

นักเรยีน แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมนิ และตอนท ี2 การ

ประเมนิกระบวนการ ในตวัชวีดัที 2 การปฏิบตัิกิจกรรม จํานวน 17 ข้อ และฉบบัท ี4 แบบ

ประเมนิผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ของผู้ปกครอง เป็นการประเมนิโดย ผู้ปกครอง 

แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมนิ และ ตอนท ี2 การประเมนิ

ความพงึพอใจ จาํนวน 4 ขอ้ เกบ็รวมรวมขอ้มลูจาการวเิคราะหเ์อกสาร และจากแบบประเมนิ 

 สรุปผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินบริบทโครงการ ปัจจัยนําเข้า และ

กระบวนการ ในภาพรวมตัวชีวดัอยู่ในระดบัมากทีสุด ผลการประเมินผลผลิต ในภาพรวม

ตัวชีว ัด อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ผลการประเมินโครงการใน

ภาพรวมของโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของ
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นักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากทีสุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมือพิจารณาผลการ

ประเมนิตามตวัชวีดัทงั 17 ตวัชวีดั ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จาํนวน 15 ตวัชวีดั 

 

 ข้อเสนอแนะทวัไป 

 ผู้อํานวยการ และคณะครู โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึงเป็นผู้นําในการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน ดูแล 

ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของสถานศกึษา ควรนําผลการประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ไปปรบัปรุงใน

ดา้นกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ซงึประสทิธภิาพของการปฏบิตักิจิกรรมบางกจิกรรม

ยงัไม่ดเีท่าทคีวร ส่งผลต่อผลผลติทตีามมา ควรนําผลการประเมนิไปเป็นแนวทางในการกําหนด 

วางแผน แก้ไข ปรบัปรุง ส่งเสรมิ กจิกรรม และการดําเนินโครงการ ให้เกดิประสทิธภิาพมาก

ยงิขนึ โดยใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการพฒันา โดยตอบสนองความต้องการของ คร ูนักเรยีน 

และผูป้กครองนักเรยีนอย่างแท้จรงิตามแนวทางการปฏริูปการศกึษาต่อไป เกดิการพฒันาอย่าง

ต่อเนอืง 

 

 ข้อเสนอแนะเพอืการศึกษาครงัต่อไป 

 1. ในการศึกษาครงัต่อไปควรมกีารศึกษาถึง ปัจจยัทสี่งผลต่อความสําเร็จในการ

ยกระดับผลสมัฤทธิทางการเรียนให้ประสบความสําเร็จ เพือนําผลการศึกษามาพัฒนาและ

ปรบัปรุงรูปแบบ วธิกีารดําเนินงานในการบรหิารโรงเรยีนให้ประสบความสําเรจ็ และสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหา และความต้องการของผู้บรหิาร ครู นักเรยีน และผู้ปกครองนักเรยีน ให้มาก

ยงิขนึต่อไป  

 2. ควรทาํการศกึษาวจิยัใน เรอืงแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลสมัฤทธ ิ 

ทางการเรียนของนักเรียนทีมีผลตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนด และการพัฒนาผู้เรียนทีมุ่งต่อ

ผลสมัฤทธ ิทางการเรยีนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์กีําหนด โดยเฉพาะในโรงเรยีนขนาดเลก็ 

 3. ควรทาํการศกึษาวจิยัในเรอืง การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทเีกยีวขอ้งกบั

การยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน 
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สระบุร ีเขต 1, ดร.อภสิรรค์ ภาชนะวรรณ อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีและ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย สมมิตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทีสละเวลา      

ให้คําปรกึษาชแีนะแนวทางทเีป็นประโยชน์แก่ผู้ประเมนิ และใหค้วามช่วยเหลอืแก้ไข ปรบัปรุง 

ตรวจสอบความถูกตอ้งในเนือหา และใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบเครอืงมอืทใีชใ้นการประเมนิ

จนกระทงัสาํเรจ็เรยีบรอ้ยไปไดด้ว้ยด ี

 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบประเมินในครังนี ทีสละเวลาในการตอบแบบประเมิน จึง

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทนีี 

 ขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลอืด้านต่าง ๆ ทไีม่สามารถกล่าวนามในทีนีได้ครบทุก

ท่าน 

 คุณประโยชน์ของการประเมนิครงันี ผู้ประเมนิขอมอบเป็นเครอืงสกัการะคุณแด่บดิา 

มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านทไีด้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการศึกษา ตลอดจนผู้มพีระคุณทุกท่าน 

จนสามารถทําผลงานการประเมนิฉบบันีไดส้ําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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  ตวัชวีดัผลผลติความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของผูป้กครอง (N=72)  113 

ตารางท ี22 ผลการวเิคราะหต์ดัสนิคุณค่าโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

  เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีน 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดก้ําหนดกรอบและสาระสําคญั

ทีเกียวข้องกับการศึกษาไว้ในหมวด 5 มาตรา 54 โดย รฐัต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ

การศกึษาเป็นเวลาสบิสองปี ตงัแต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และขยายเวลา ให้โอกาสแก่เด็กเพมิขนึจากเดิมทพีระราชบญัญตักิารศึกษา

แห่งชาติได้กําหนดไว้ มุ่งเน้นทีจะพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความภูมิใจในชาติ มี

ความสามารถเชียวชาญได้ตามความถนัดของแต่ละคน และยงัคงต้องมคีวามรบัผิดชอบต่อ

ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาติด้วย ภายใต้กรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาและ

กฎหมายทเีกยีวขอ้งซึงเป็นวาระสาํคญัสว่นหนึงคอื การปรบัปรุงหลกัสตูรการเรยีนการสอน การ

ปรบัโครงสร้างบรหิารจดัการหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และการปรบัปรุงระบบการวจิยั เทคโนโลยี

ทางการศึกษา สือ และแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย, 2560, หน้า 14) และจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ซึงเป็น

แผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศ จึงได้จดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที 12 พ.ศ.2560-2564 บนพืนฐาน และเป้าหมายการพัฒนาทียังยืน รวมทงัการปรับ

โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ และยงัให้

ความสําคญักบัการมสี่วนร่วมของภาคกีารพฒันาทุกภาคส่วน โดยมเีป้าหมายให้เด็กวยัเรียน

และวยัรุ่นมสีตปัิญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพมิขนึ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2560, หน้า 65-66)  

 การพฒันาการศกึษาตงัแต่เรมิมกีารปฏริูปการศกึษาในช่วงทผี่านมาพบว่าประเทศไทย

ยงัมปัีญหาอกีหลายด้านทตี้องได้รบัการพฒันาอย่างเร่งด่วน เช่น ด้านคุณภาพการศึกษา ผล

การพฒันายงัไม่เป็นทน่ีาพงึพอใจ เนืองจากผลสมัฤทธทิางการเรยีนระดบัการศกึษาขนัพนืฐาน 

มคีะแนนตํากว่าค่าเฉลยีมาก และตํากว่าหลายประเทศในแถบเอเชยี การบรหิารจดัการ และการ

ใชจ่้ายงบประมาณทางการศกึษา ซงึเป็นปัญหาเชงิโครงสร้าง และระบบการจดัการทตี้องได้รบั

การปรบัปรุง โดยเฉพาะการบรหิารจดัการสถานศึกษาขนาดเล็กซงึมอียู่จํานวนมาก เพอืเพมิ

คุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเพอืการศกึษา (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า ง-จ) การบริหารจดัการศึกษาปัจจุบนั ผู้บรหิารต้องมี

ความรู ้เขา้ใจในเรอืงการบรหิารสถานศกึษา กล่าวคอื ต้องทราบขอบข่ายและภารกจิการบรหิาร

และการจดัการสถานศกึษา 4 งาน คอื 1) งานวชิาการ 2) งานงบประมาณ 3) งานบุคคล และ 4) 

งานบริหารทัวไป รวมทังจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วย ซึงมาตรฐานและคุณภาพของ
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สถานศึกษาพจิารณาได้จากผลงานด้านวชิาการ งานวชิาการถือว่าเป็นหวัใจของการบรหิาร

สถานศกึษา (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2553, หน้า 7) การจดัการศกึษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551 กําหนดให้มกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ใน 4 ระดบั 

ได้แก่ระดบัชนัเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพนืทีการศึกษา และระดบัชาติ ทุกระดบัมี

เจตนารมณ์เดยีวกนั คอื ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน เพอืนําผลการประเมิน

มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนืองต่อไป ทงันีเพือเป็นการสร้างความมนัใจให้กับ

ผู้เกยีวขอ้งทงัภายใน และภายนอกสถานศกึษาเกยีวกบัคุณภาพของผูเ้รยีน (สํานักวชิาการและ

มาตรฐานการศกึษา, 2557, หน้า 2) เพอืให้การศกึษาขนัพนืฐานของประเทศไทย มคีุณภาพ

มาตรฐานบนพนืฐานของความเป็นไทย ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพสูงสุด มคีวามรูแ้ละ

ทกัษะทแีขง็แกร่งและเหมาะสม เป็นพนืฐานสําคญัในการเรยีนรู้ระดบัสงูขนึไป และการดาํรงชวีติ

ในอนาคต 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

ไดก้ําหนดนโยบาย โดยมจุีดเน้นด้านผู้เรยีน ทเีกยีวขอ้งกบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ไดแ้ก่ ผล

การทดสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดบัประเทศ หรอืเพมิขนึไม่ตํากว่าร้อยละ 3 (สํานักงาน

เขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสระบุร ี เขต 1, 2563, หน้า 4) ซึงโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ ทปีระสบ

ปัญหาเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนขนาดเลก็ทวั ๆ ไป และปัญหาสําคญัทจีําเป็นจะตอ้งไดร้บัการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน คอื ปัญหาคุณภาพผู้เรยีน ทผีลสมัฤทธทิางการเรยีนตํากว่าเกณฑ ์มผีลการพฒันา

คุณภาพนักเรยีนตํากว่าเป้าหมาย ทงัทไีดด้ําเนินงานโครงการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

5 กลุ่มสาระ ตงัแต่ปีการศึกษา 2560 ตามแผนพฒันาการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ.2560-2563 

(โรงเรียนวดับ่อพระอินทร์, 2560, หน้า 97) โรงเรียนวดับ่อพระอินทร์จึงได้กําหนดนโยบาย 

เป้าหมายในการพัฒนาคือการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ตงัเป้าหมาย

สอดคล้องกบัของสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ถอืว่าการยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนเป็นภารกจิทสีําคญัทสีุดของสถานศกึษาเพอืพฒันานักเรยีนทุกคนทไีด้

เขา้เรยีน และจบการศกึษาอย่างมคีุณภาพ ตามเกณฑ ์เป้าหมาย และมาตรฐานของหลกัสตูร ให้

นักเรยีนได้พฒันาเต็มศกัยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน เพอืจะได้พฒันาผลสมัฤทธิทางการ

เรียนของนักเรียนให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามทีกล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์

ขนึในปีการศกึษา 2562  

 การจะทราบว่าการดําเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ บรรลุตามทิศทางทีต้องการ 

หรอืไม่นัน การประเมนิโครงการเป็นกระบวนการทมีคีวามเหมาะสม การตดิตามประเมนิผลทมีี

ประเดน็การประเมนิชดัเจน พรอ้มทงัมตีวัชวีดัความสําเรจ็ของการดําเนินงานมคีวามสอดคลอ้ง
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และครอบคลุมกบัประเดน็การประเมนิ ทาํใหท้ราบประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และผลกระทบของ

การดําเนินงานตามแผน นอกจากนันจะทําให้ทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางปรับปรุง และ

เสนอแนะข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์เพือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางทีสอดคล้องกับ

เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายสู่การพฒันาอย่างยงัยนื (นิตธิร 

วรรณกลัด, 2553, หน้า 4) สําหรบัการประเมินโครงการนีใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ เป็น

รูปแบบการประเมนิทวีเิคราะห์การดําเนินโครงการทุกขนัตอนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมด้าน

บรบิท ดา้นปัจจยันําเขา้ ด้านกระบวนการ และดา้นผลผลติ สามารถนําไปประกอบการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิารไดเ้ป็นอย่างด ี(ศริพิร ศริริตัน์, 2557, หน้า 6)  

 ผู้ประเมินจึงสนใจทําการประเมนิ โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ซึงจะแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ 

ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็ง และความพึงพอใจของผู้ปกครอง ทีควรได้รบัการปรับปรุงแก้ไข

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีน อย่างมปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐาน

สงูขนึต่อไป 

 

ความมุ่งหมายในการประเมิน 

 1. เพอืประเมนิบรบิทโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 2. เพือประเมินปัจจัยนําเข้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 3. เพือประเมินกระบวนการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 4. เพอืประเมนิผลผลติโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 
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ความสาํคญัของการประเมิน 

 การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

ของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 ครงันี มคีวามสาํคญั คอื  

 1. ทําให้ทราบความสําเร็จ ตลอดจนจุดอ่อน จุดแขง็ทคีวรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไข 

และความพงึพอใจของผู้ปกครอง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรียน 

อย่างมปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐานสงูขนึต่อไป 

 2. ผลของการศกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางสําหรบัครูผู้สอน ทจีะนําผลการประเมนิ

ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มี

ประสทิธภิาพยงิขนึ 

 3. ผลของการศึกษาจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ

ทางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทรใ์หส้งูขนึทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ผูป้ระเมนิ ไดก้ําหนดขอบเขตของการประเมนิโครงการ ไวด้งัต่อไปนี 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

  เป็นผู้เกียวข้องกบัโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 (ขอ้มลู ณ วนัท ี10 พฤศจกิายน 2562) (โรงเรยีน

วัดบ่อพระอินทร์, 2563, หน้า 1-2) ประกอบด้วย 1) ครู จํานวน 6 คน, 2) คณะกรรมการ

สถานศกึษาขนัพนืฐาน จาํนวน 7 คน, 3) นกัเรยีน จาํนวน 49 คน และ 4) ผูป้กครอง จาํนวน 72 คน 

รวมทงัสนิ 134 คน 

 2. ตวัแปรทีศึกษา 

  เนือหาทีใช้ในการประเมินครงันี ใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP 

Model) ซงึกําหนดประเดน็การประเมนิโครงการใน 4 ดา้น คอื 

  1. ด้านบรบิท (Context) เป็นการประเมนิสภาพแวดล้อมเกยีวกบัโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบดว้ย

ตวัชวีดัดงันี 1) ความสอดคล้องด้านนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรียน และ 2) ความต้องการ

โครงการ  

  2. ดา้นปัจจยันําเขา้ (Input) เป็นการประเมนิตวัชวีดัดงันี 1) ความพรอ้มในการ

ดําเนินโครงการ และ 2) ความเหมาะสมของทรัพยากรทีใช้ในการดําเนินโครงการพัฒนา
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กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

  3. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นการประเมนิการดําเนินงานโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร ์

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบดว้ย

ตัวชีว ัดดังนี 1) การดําเนินงานโครงการ, 2) การปฏิบัติกิจกรรม และ 3) การติดตามและ

ประเมนิผล 

  4. ด้านผลผลติ (Product) เป็นการประเมนิผลตามเป้าหมายของโครงการ เมอื

สนิสุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1         

ปีการศกึษา 2562 ประกอบดว้ยตวัชวีดั ดงันี 1) ผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และ 

2) ผลผลติความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของผูป้กครอง 

 3. ขอบเขตระยะเวลาในการประเมิน 

  การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 ตงัแต่วนัท ี16 พฤษภาคม 2562-15 พฤษภาคม 2563 

 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

 1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนและส่งเสริมให้ครูจัด

กระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเนือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจความถนัดของ

ผูเ้รยีนเป็นสําคญัโดยสอดคลอ้งกบับรบิทสงัคม โดย 1) จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม, 

2) จดักระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ทมีคีวามสามารถพิเศษ และผู้ทีมี

ความบกพร่องหรอืด้อยโอกาส โดยฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์

การประยุกต์ใช้ความรู้ เพอืป้องกนัแก้ไขปัญหาในชวีติประจําวนั การเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ 

และการปฏิบัติจรงิ สร้างสถานการณ์ตวัอย่าง, 3) ส่งเสริมให้ผู้เรยีนรกัการอ่านและใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ใหส้มดุลกนั, 4) จดับรรยากาศ สงิแวดลอ้ม แหล่งเรยีนรู้

ให้เออืต่อการเรยีนรู้, 5) ส่งเสรมิใหใ้ชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรยีนรู้ และ 6) จดั

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง ระดับทีแสดงถึงความสําเร็จ ของความรู้

ความสามารถ และทกัษะ หรอืกระบวนการเปลียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคล หลงัจากการเรยีน หรอืการฝึกอบรมเหล่านันแลว้ ซงึเป็นผลทเีกดิจากกระบวนการเรยีน



6 

การสอน สามารถวดัได้จากการทดสอบด้วยวธิกีารต่าง ๆ ตามลกัษณะของวตัถุประสงค์การ

เรยีนรู้ทแีตกต่างกนั โดยพจิารณาจากคะแนนสอบทกีําหนดให้ หรอืคะแนนทไีด้จากงานทีครู

มอบหมายให้หรอืทงัสองอย่าง ลกัษณะของการเปลยีนแปลงพฤตกิรรม หรอืเกดิความชํานาญ

เชิงทักษะ ผลสัมฤทธิทางการเรียนจึงเป็นดัชนีชีว ัดทีสําคัญอย่างหนึงทีจะชีให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพและคุณภาพของการจดัการศกึษา 

 3. การประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศทเีป็น

ประโยชน์ โดยใชเ้ครอืงมอืรวบรวมขอ้มลูทเีทยีงตรงและน่าเชอืถอื ใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสนิใจแก่

ผู้บริหารในการพิจารณาการดําเนินการตามแผนงานโครงการนัน ว่าเป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ บรรลุวตัถุประสงค์

เพยีงใด นําไปสู่การพฒันา ปรบัปรุงแก้ไข ให้แผนงานโครงการนันสําเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

 4. การประเมนิบรบิท (Context) หมายถงึ การประเมนิสภาพแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบั

โครงการ เป็นการประเมนิก่อนเรมิโครงการ เพอืพจิารณาความสอดคล้องของหลกัการ และ

เหตุผลความจาํเป็นทตีอ้งดาํเนินโครงการ 

 5. การประเมนิปัจจยันําเขา้ (Input) หมายถงึ การประเมนิความพรอ้มในการดําเนิน

โครงการ และความเหมาะสม ของทรพัยากรทีใช้ในการดําเนินโครงการ การประเมนิปัจจัย

นําเขา้นําไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจหาวธิดีําเนินงานโครงการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 6. การประเมินกระบวนการ (Process) หมายถึง การศึกษาต่อจากการประเมิน

บรบิท และปัจจยันําเขา้ เป็นการประเมนิเพอืหาขอ้บกพร่องของการดําเนินโครงการ ทจีะใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการพฒันา แก้ไขปรบัปรุง ใหก้ารดําเนินการช่วงต่อไปมปีระสทิธภิาพมากขนึ เป็นการ

ประเมนิประสทิธภิาพ และความเหมาะสมของการดําเนินงานโครงการ การปฏบิตักิจิกรรม และ 

การตดิตามและประเมนิผล  

 7. การประเมินผลผลิต (Output) หมายถึง การประเมินผลตามเป้าหมายของ

โครงการ เมอืไดด้ําเนินกจิกรรมไปแลว้ หรอืเมอืสนิสุดโครงการ สารสนเทศทไีดจ้ากการประเมนิ

ผลผลติจะมปีระโยชน์ต่อผูบ้รหิาร ในการปรบัขยายโครงการ ยุตโิครงการ หรอืยกฐานะเป็นงาน

ประจํา เป็นการประเมนิเพอืตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืตามทีคาดหวงั

หรอืไม่ เกิดผลกระทบอย่างไร แต่การประเมนิผลแบบนีมไิด้ให้ความสนใจต่อเรอืงผลกระทบ 

และผลลพัธ ์ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่าทคีวร 

 8. ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืเจตคตขิองบุคคลทมีต่ีอสงิใดสงิหนึงโดย

จะเกดิขนึเมอืบุคคลนันได้บรรลุถึงความต้องการหรอืจุดมุ่งหมายของตนเองทกีําหนดไว้ เป็น

ความรูส้กึทดี ีชอบ และประทบัใจ สง่ผลใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจ และเป็นปัจจยัสาํคญัประการ

หนึงทีจะช่วยให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ ระดับความพึงพอใจนันยังขึนอยู่กับ
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ประสบการณ์ของคนนัน ๆ ด้วย ซึงเป็นสิงทีละเอียดอ่อนทีเกียวข้องและสัมพันธ์กับความ

ตอ้งการทางจติใจของบุคคล และเป็นสงิทมีคีวามสําคญัต่อการปฏบิตังิาน 

 9. โรงเรยีน หมายถงึ โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

 10. ครู หมายถงึ ครู และบุคลากรทางการศกึษาททีําการสอนระดบัชนัประถมศกึษา 

โรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ปี

การศกึษา 2562 

 11. นักเรียน หมายถึง ผู้ทีกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชัน

ประถมศกึษาปีท ี3–6 ปีการศกึษา 2562 

 12. ผู้ปกครอง หมายถงึ พ่อแม่ หรอืผูอุ้ปการะนักเรยีนของโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์

ระดบัชนัประถมศกึษา ปีการศกึษา 2562 

 13. คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน หมายถึง บุคคลทีได้รบัการแต่งตงัเป็น

คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐานของโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์ปีการศกึษา 2562 

 

กรอบการประเมินโครงการ 

 กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศึกษา 2562 ครงันี ได้นําเสนอกรอบแนวคดิการ

ประเมนิโครงการ รูปแบบซปิป์ (CIPP Model) ของ สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam, 1997, pp. 261-

265) กําหนดกรอบแนวคดิในการประเมนิรายละเอยีดดงัภาพท ี1  
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ภาพที 1 กรอบแนวคดิในการประเมนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรบิท  

ปัจจยันําเขา้ 

กระบวนการ 

ผลผลติ 

1) ความสอดคลอ้งดา้นนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรยีน  

2) ความต้องการโครงการ  

1) ความพรอ้มในการดําเนินโครงการ 

2) ความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการดําเนินโครงการ 

1) การดําเนินงานโครงการ 

2) การปฏบิตักิจิกรรม 

3) การตดิตามและประเมนิผล 

1) ผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  

2) ผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการของผูป้กครอง 

 

ตวัชีวดั 
ประเดน็ 

การประเมิน

บรบิท  



บทที 2 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

 การประเมนิในครงันี ผูป้ระเมนิมุ่งทจีะประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอื

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศึกษา 2562 ซงึได้ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง เพอืนํามากําหนดกรอบแนวคดิของการประเมนิ ดงันี 

 1. บรบิทของโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์

  1.1 ขอ้มลูทวัไป 

  1.2 ขอ้มลูครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

  1.3 ขอ้มลูนกัเรยีน 

  1.4 ขอ้มลูผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

  1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 

  1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพนืฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) 

ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 

  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ระดับชัน

ประถมศกึษาปีท ี6 

  1.8 ผลการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 

 2. การพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธ ิ

  2.1 แนวคดิการบรหิารงานวชิาการ 

  2.2 ความหมายผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

  2.3 แนวคดิการวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

  2.4 การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

 3. โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของ

นักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์

  3.1 หลกัการและเหตุผล 

  3.2 วตัถุประสงค ์

  3.3 เป้าหมาย 

  3.4 กจิกรรมทดีาํเนินการ 

  3.5 งบประมาณ 

  3.6 การวดัและประเมนิผล 

  3.7 ผลทคีาดว่าจะไดร้บั 
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 4. การประเมนิโครงการ 

  4.1 ประเภทของการประเมนิ 

  4.2 รูปแบบการประเมนิ 

   4.2.1 รูปแบบการประเมนิของครอนบาค 

   4.2.2 รูปแบบการประเมนิของอลัคนิ 

   4.2.3 รูปแบบการประเมนิของไทเลอร ์

   4.2.4 รูปแบบการประเมนิของสเตก 

   4.2.5 รูปแบบการประเมนิของเคริก์แพทรคิ 

   4.2.6 รูปแบบการประเมนิของสตฟัเฟิลบมี 

  4.3 ความหมายของการประเมนิโครงการ 

  4.4 ประโยชน์ของการประเมนิโครงการ 

  4.5 กระบวนการประเมนิโครงการ 

 5. การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์

  5.1 การประเมนิบรบิท 

   5.1.1 ความหมายของการประเมนิบรบิท 

   5.1.2 ขอบข่ายของการประเมนิบรบิท 

  5.2 การประเมนิปัจจยันําเขา้ 

   5.2.1 ความหมายของการประเมนิปัจจยันําเขา้ 

   5.2.2 ขอบข่ายของการประเมนิปัจจยันําเขา้ 

  5.3 การประเมนิกระบวนการ 

   5.3.1 ความหมายของการประเมนิกระบวนการ 

   5.3.2 ขอบข่ายของการประเมนิกระบวนการ 

  5.4 การประเมนิผลผลติ 

   5.4.1 ความหมายของการประเมนิผลผลติ 

   5.4.2 ขอบข่ายของการประเมนิผลผลติ 

 6. ความพงึพอใจ 

  6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

  6.2 แนวคดิเกยีวกบัความพงึพอใจ 

  6.3 การวดัความพงึพอใจ 

 7. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

  7.1 งานวจิยัในประเทศ 

  7.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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บริบทของโรงเรียนวดับอ่พระอินทร ์

 บรบิทของโรงเรยีนวดับอ่พระอนิทรท์จีะกล่าวถงึนีประกอบดว้ย ขอ้มลูทวัไป ขอ้มลูครู

และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลสมัฤทธิทางการเรียน ผลการประเมิน

ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรยีน (RT) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 ผลการ

ประเมนิทดสอบความสามารถพนืฐานของผู้เรยีนระดบัชาต ิ(NT) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6 และ 

ผลการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี (โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์, 2563, 

หน้า 1-37) 

 1. ข้อมูลทวัไป 

  โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ ตงัอยู่ท ี190 หมู่ท ี7 ตําบลสร่างโศก อําเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18130 โทรศัพท์ 084-0566147 สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เปิดสอนตังแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2) ถึงชัน

ประถมศกึษาปีท ี6 มเีขตพนืทบีรกิาร 1 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท ี7 ตําบลสร่างโศก อําเภอบา้นหมอ 

จังหวัดสระบุรี อยู่ในกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา ห่างจากสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุรเีขต 1 ระยะทาง 35 กโิลเมตร 

  1.1 ประวตัโิรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์

   โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ เปิดทําการครงัแรกเมอื วนัท ี1 พฤษภาคม 2483 

โดยอาศยัศาลาการเปรยีญวดับ่อพระอินทร์เป็นทีเรยีนโดยการริเรมิของนายสมพร พรมอ่อน 

นายชู อําพนัรตัน์ นายเงนิ แก้วนก ในวนัเปิดทําการสอน นายเกลอืน คชาพงษ์ ปลดักงิอําเภอ

พระพุทธบาท อําเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุร ีมาเป็นประธานในพธิเีปิด ชอืโรงเรยีนประชาบาล

วดับ่อพระอินทร์ ตําบลหนองบวั มีนายอนงค์ จนัทรศัม ีมาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2512 ชาวบ้านบ่อพระอนิทร์ และคณะครูในโรงเรยีน โดยมนีายชวั ม่วงกรุง เป็นครูใหญ่ 

ร่วมกนับรจิาคเงนิจํานวน 1,900 บาท จดัซอืทดีนิเนือท ี1 ไร่ 2 งาน และเมอืวนัท ี11 มถิุนายน 

พ.ศ. 2512 นายสุข นางสม้ลมิ ดพีนัธ์ บรจิาคทดีนิให้โรงเรยีนอกี 2 งาน 68 ตารางวา รวมเป็น

ทดีนิ 2 ไร่ 68 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ไดร้บัอนุมตังิบประมาณจากทางราชการก่อสร้าง

อาคารเรยีนถาวร 1 หลัง เป็นเงนิ 155,000 บาท เป็นอาคาร แบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง ขนาด 4 

ห้องเรยีน ก่อสร้างจนแล้วเสรจ็ เมอืวนัท ี17 มกราคม 2515 และมอบอาคารเรยีนเมอืวนัท ี23 

มนีาคม 2515 ยา้ยนักเรยีนจากศาลาการเปรยีญวดับ่อพระอนิทรม์าเรยีน เมอืวนัท ี1 พฤษภาคม 

2515 เปิดทําการสอนตงัแต่ชนัประถมศกึษาปีท ี1 ถงึชนัประถมศกึษาปีท ี6  

   ว ันที 3 กุมภาพันธ์  2552 นายสุชาติ เตหลิม ย้ายมาดํารงตําแหน่ง

ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์และเดอืนมกราคม 2553 นายดํารหิ์ เกตุมณี ไดเ้สยีชวีติ 

เดอืนมนีาคม 2553 สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาสระบุร ีเขต 1 ไดจ้ดัสรรตําแหน่งขา้ราชการครู

มาให้อีกรวมขณะนัน มีข้าราชการครู 3 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิน 1 คน ครูจ้างสอนโดย
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ดําเนินการจา้งโดยคณะกรรมการสถานศกึษา 1 คน ต่อมาจํานวนนักเรยีนในระดบัชนัอนุบาลมี

จํานวนเพมิมากขนึ ห้องเรียนทีมอียู่ไม่พอเพียงกับการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน วนัที 4 

กนัยายน 2553 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์จึงได้ทอดผ้าป่าขึนเพอืรวบรวมทุนทรพัย์ในการสร้าง

อาคารให้กบั นักเรยีนชนัอนุบาล ดําเนินการก่อสร้างจนแลว้เสรจ็ เมอืเดอืนตุลาคม 2553 ย้าย

นักเรยีนระดบัชนัอนุบาลเขา้มาเรยีนเมอืวนัท ี1 พฤศจกิายน 2553 ทําพธิีรบัมอบอาคารเรียน

เมอืวนัท ี5 กุมภาพนัธ์ 2554 นายบุญส่ง เกดิหลํา สมาชกิสภาจงัหวดัสระบุร ีเป็นตวัแทนมอบ 

ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาสระบุร ีเขต 1 เป็นผู้รบัมอบ 

และนายสุชาต ิเตหลมิ ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ เป็นผูก้ล่าวรายงาน ซงึอาคารนีมี

ชือว่า อาคารบ่อพระอินทร์รวมใจ มีมูลค่า 470,000 บาท วนัที 5 กันยายน 2554 ชาวบ้าน      

บ่อพระอนิทร ์และคณะครูในโรงเรยีนโดยมนีายสุชาต ิเตหลมิ เป็นผู้อํานวยการโรงเรยีนร่วมกนั

จดัหาทดีนิเนือท ี5 ไร่ 78.8 ตาราง รวมเป็นทดีนิ 7 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา และท่านผูอ้ํานวยการ

สุชาต ิเตหลมิ ไดด้าํรงตําแหน่งผูอ้ํานวยการโรงเรยีน ถงึ วนัท ี30 กนัยายน 2557 กเ็กษยีณอายุ

ราชการ พ.ศ. 2557 ได้รบังบประมาณ 1,934,000 บาท เพอืก่อสร้างอาคารเรยีน สปช.104/26 

ใตถุ้นโล่ง ดาํเนินการสรา้งเสรจ็สง่มอบวนัท ี5 พฤศจกิายน 2558  

   วนัท ี1 มนีาคม 2562 นายยุทธกจิ ถาวรเกษตร ครูโรงเรยีนวดัโป่งก้อนเส้า 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีได้รบัแต่งตงัใหม้าดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการโรงเรยีน โรงเรยีน

วดับ่อพระอินทร์ ได้ดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์พุทธศกัราช 2561 ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขนัพนืฐาน ตาม

แนวของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศกึษาธกิาร เปิด

การเรยีนการสอนอยู่ 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฐมวยั และระดบัชนัประถมศกึษา  

  1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ 

   ลกัษณะภูมปิระเทศของโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์มสีภาพพนืทเีป็นทรีาบสูง ๆ 

ตํา ๆ ดนิดสีดีํา ไม่มแีหล่งนําธรรมชาตอิาศยันําใต้ดนิเป็นส่วนใหญ่ แหล่งชุมชนอยู่ใกลโ้รงงาน

ปนูซเีมนต ์มฝีุ่ นรบกวนค่อนขา้งมาก 

  1.3 ลกัษณะภูมอิากาศ 

   สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนเตม็ไปดว้ยความเป็นธรรมชาต ิอาคารเรยีนและ

บรเิวณโรงเรยีนมตีน้ไมล้อ้มรอบ อากาศบรสิุทธ ิบรรยากาศร่มรนืตลอดทงัวนั นักเรยีนมพีนืทใีน

การทาํกจิกรรมกลางแจง้อย่างเพยีงพอ อากาศไม่รอ้น ไม่หนาวจนเกนิไป  

  1.4 วตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศกึษา 

   โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทรม์วีตัถุประสงคข์องการตงัสถานศกึษาดงันี 

   1) เพอืจดัตงัเป็นโรงเรยีนเอกเทศแยกจากวดับ่อพระอนิทร ์

   2) เพอืจดัทาํใหเ้ป็นโรงเรยีนประจําหมู่บา้นใหบุ้ตรหลานมาเรยีนไดอ้ย่าง

สะดวก และทวัถงึ 
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   3) เพอืใหผู้ป้กครอง ชุมชน เขา้มามสีว่นร่วม สนับสนุนในการจดัการศกึษา 

   4) เพือให้บุตรหลานได้เข้ามาทําการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ อ่านออก

เขยีนได ้และเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม 

  1.5 โครงสรา้งพนืฐาน  

   แหล่งไฟฟ้าทโีรงเรยีนใช ้ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซงึมไีฟฟ้าใช้อย่าง

เพยีงพอโดยคาํนึงถงึความประหยดั 

   แหล่งนํา โดยทวัไปชุมชนอาศยันําจากใต้ดนิในการปลูกพชืไร่ โรงเรยีนและ

ชุมชนจะใชนํ้าจากประปาหมู่บา้นในการปฏบิตักิจิวตัรประจําวนัต่าง ๆ  

   ดา้นการตดิต่อสอืสาร โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ใชโ้ทรศพัท์มอืถอื และมกีาร

ตดิตงัอนิเทอร์เน็ต ติดตงัระบบสารสนเทศในโรงเรยีน มคีวามสะดวกในการตดิต่อสอืสาร การ

สบืคน้ขอ้มูลตลอดจนมคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ 

   ดา้นการคมนาคม โรงเรยีนอยู่ห่างจากถนนบา้นหมอ-พระพุทธบาท ซงึเป็น

ถนนเชือมต่อระหว่างอําเภอบ้านหมอกับอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประมาณ 2 

กโิลเมตร นอกจากนีโรงเรยีนมถีนนเชอืมต่อจากโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ไปตําบลหน้าพระลาน 

ไปจงัหวดัสระบุรี ซึงทําให้การเดินทางมคีวามสะดวกสบาย แต่มีข้อจํากดัคอืไม่มรีถโดยสาร

ประจาํทาง ซงึเป็นการไม่สะดวกสาํหรบัผูท้ไีม่มรีถสว่นตวั 

  1.6 ผูบ้รหิาร 

   ปัจจุบัน นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน    

โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์จนถงึปัจจุบนั 

  1.7 วสิยัทศัน์โรงเรยีน 

   สง่เสรมิโอกาสดา้นการศกึษา พฒันากระบวนการเรยีนรู ้มุ่งสูคุ่ณภาพผูเ้รยีน 

พากเพยีรสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพมิพูนการศกึษาดว้ย ICT พฒันาให้ผู้เรยีนเก่ง มคีุณธรรม มทีกัษะ

อาชพี น้อมนําศาสตรพ์ระราชาสูส่ถานศกึษา ชุมชนร่วมพฒันาดว้ยความสามคัค ีโรงเรยีนด ีเป็น

ทศีรทัธาของชุมชน” 

  1.8 ปรชัญาโรงเรยีน  

   ปัญญา นารานํ รตนํ หมายถงึปัญญา เป็นรตันะของนรชน 

  1.9  คาํขวญัประจําโรงเรยีน  

   เรยีนเด่น สุขภาพด ีมคีวามรบัผดิชอบ 

  1.10 อตัลกัษณ์ของโรงเรยีน  

   รกัสะอาด มารยาทด ีสามคัค ีมคีุณธรรม 
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  1.11 เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  

   โรงเรยีนสะอาด บรรยากาศน่าเรยีน 

 2. ข้อมลูครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

  2.1  จาํนวนครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

  ปีการศกึษา 2562 มผีู้อํานวยการ 1 คน ข้าราชการครู 6 คน ครูอตัราจ้าง 1 คน  

พเีลยีงอนุบาล 1 คน ครูพระช่วยสอน 1 รูป ลูกจา้งประจาํ 1 คน และธุรการโรงเรยีน 1 คน  

  2.2  วุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร 

  ปีการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษา จําแนกเป็น

ปรญิญาโท 3 คน ปรญิญาตร ี6 คน และตํากว่าปรญิญาตร ี2 คน  

  2.3  สาขาวชิาทจีบการศกึษาและภาระงานสอน 

  ปีการศกึษา 2562 ครขูองโรงเรยีนวดับอ่พระอนิทร์จบสาขา และภาระการสอนดงั 

ตารางท ี1  

 

ตารางที 1  สาขาทจีบการศกึษาของครู จาํนวน และภาระงานสอน ปีการศกึษา 2562 

 

สาขาวชิา จาํนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลยีของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวชิา (ชม./สปัดาห)์ 

1. บรหิารการศกึษา 1 - 

2. ภาษาไทย 1 30 

3. คณิตศาสตร ์ 1 30 

4. ภาษาองักฤษ 1 30 

5. ประถมศกึษา 1 30 

6. ปฐมวยั 1 30 

7. วทิยาการคอมพวิเตอร ์ 1 30 

8. วทิยาศาสตร ์ 1 30 

รวม 7  

 

 3.  ข้อมลูนักเรียน 

  3.1 จาํนวนนักเรยีน ปีการศกึษา 2562 รวม 106 คน รายละเอยีดดงัตารางท ี2 
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ตารางที 2  จาํนวนนักเรยีน ปีการศกึษา 2562 

 

ระดบัชนัเรียน 
จาํนวน

ห้อง 

เพศ 
รวม เฉลียต่อห้อง 

ชาย หญิง 

อ.2 1 13 4 17 1:17 

อ.3  1 10 7 17 1:17 

ป.1 1 8 5 13 1:13 

ป.2 1 4 6 10 1:10 

ป.3 1 12 5 17 1:17 

ป.4 1 8 4 12 1:12 

ป.5 1 7 5 12 1:12 

ป.6 1 3 5 8 1:8 

รวมทงัหมด 8 65 41 106  

 

  3.2 เปรยีบเทยีบจํานวนนักเรยีนระดบัอนุบาลย้อนหลงั 4 ปี ปีการศกึษา 2559-

2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี2 

 

ภาพที 2  เปรยีบเทยีบจํานวนนกัเรยีนระดบัอนุบาลยอ้นหลงั 4 ปี ปีการศกึษา 2559-2562 
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เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดบัอนุบาล ยอนหลัง 4 ป ปการศึกษา 2559-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2559
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  3.3 เปรยีบเทยีบจํานวนนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ยอ้นหลงั 4 ปี ปีการศกึษา 

2559-2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี3 

 

ภาพที 3  เปรยีบเทยีบจํานวนนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ยอ้นหลงั 4 ปี ปีการศกึษา  2559-

2562 

 

 
 

 4.  ข้อมูลผลสมัฤทธิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 

  4.1 ระดบัปฐมวยั 

   1) รอ้ยละของเดก็ปฐมวยัทมีผีลการประเมนิพฒันาการแต่ละดา้นในระดบั 

3 ขนึไป ปีการศกึษา 2562 ดงัตารางท ี3  

15

14

11

12

19

9

13

15

13

10

12

20

10

13

14

12

9

12

13

10

17

12

12

8

0 5 10 15 20 25

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับประถมศกึษา ยอนหลัง 4 ป ปการศึกษา 2559-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2559
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ตารางที 3  ร้อยละของเด็กปฐมวยัทมีผีลการประเมินพฒันาการแต่ละด้านในระดบั 3 ขนึไป    

ปีการศกึษา 2562 

 

ระดบัชนั จาํนวนเตม็ 
ผลการประเมนิพฒันาการด้าน ครบทงั 

4 ดา้น 
ร่างกาย 

อารมณ์ 

จติใจ สงัคม สตปัิญญา 

อ.2 17 15 17 17 14 14 

อ.3 17 17 17 17 17 17 

รวม 34 32 34 34 31 31 

รอ้ยละ 100 94.12 100 100 91.18 91.18 

 

   2) เปรียบเทียบผลการประเมินพฒันาการแต่ละด้านของเด็กปฐมวัย ใน

ระดบั 3 ขนึไป ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 ดงัภาพท ี4 

 

ภาพที  4 เปรียบเทียบผลการประเมินพฒันาการแต่ละด้านของเด็กปฐมวยั ในระดบั 3 ขนึไป 

ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 
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อารมณ จิตใจ
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พัฒนาการ 4 ดาน

เปรยีบเทยีบผลการประเมินพัฒนาการแตละดานของเด็กปฐมวัย ในระดบั 3 ขึ้นไป 
ยอนหลัง 2 ป ปการศึกษา 2561-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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  4.2 ระดบัการศกึษาขนัพนืฐาน 

   1)  รอ้ยละของนักเรยีนทมีเีกรดเฉลยีผลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่ละรายวชิา

ในระดบั 3 ขนึไป ปีการศกึษา 2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี5 

 

ภาพที 5  รอ้ยละของนักเรยีนทมีเีกรดเฉลยีผลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขนึไป 

ปีการศกึษา 2562 
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รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละรายวิชาใน
ระดบั 3 ขึ้นไป ปการศกึษา 2562

รอยละ
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   2)  เปรยีบเทยีบเกรดเฉลยีผลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั  

3 ขนึไป ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี6 

 

ภาพที 6  เปรียบเทียบเกรดเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึนไป

ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 
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รวม

เปรยีบเทียบเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาระดับ 3 ข้ึนไป  
ยอนหลงั 2 ป ปการศึกษา 2561-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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   3)  ร้อยละของนักเรยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 

ในระดบัดขีนึไป ปีการศกึษา 2562 ดงัตารางท ี4 

 

ตารางที 4  รอ้ยละของนักเรยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน ในระดบัดขีนึไป 

ปีการศกึษา 2562 

 

ระดบัชนั 
จาํนวน

นักเรยีน 

ผลการประเมนิ ระดบัด ี

ขนึไป 
รอ้ยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดเียยีม 

ป.1 13 0 5 8 0 8 61.54 

ป.2 10 0 6 1 3 4 40.00 

ป.3 17 0 2 2 13 15 88.24 

ป.4 12 0 2 2 8 10 83.33 

ป.5 12 0 4 3 5 8 66.67 

ป.6 8 0 0 4 4 8 100 

รวม 72 0 19 20 33 53 73.61 

 

   4)  เปรยีบเทียบผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ในระดบั   

ด ีขนึไป ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี7 
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ภาพที 7  เปรยีบเทยีบผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน ในระดบัดขีนึไป ยอ้นหลงั 

2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 

 

 
 

  5)  รอ้ยละของนกัเรยีนทมีผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบั   

ด ีขนึไป ปีการศกึษา 2562 ดงัตารางท ี5 
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เปรียบเทียผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  
ยอนหลงั 2 ป ปการศึกษา 2561-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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ตารางที 5  รอ้ยละของนกัเรยีนทมีผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีนึไป 

 

ระดบัชนั 
จาํนวน

นักเรยีน 

ผลการประเมนิ ระดบัด ี

ขนึไป 
รอ้ยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดเียยีม 

ป.1 13 0 0 13 0 13 100.00 

ป.2 10 0 0 7 3 11 100.00 

ป.3 17 0 0 0 17 17 100.00 

ป.4 12 0 0 0 12 12 100.00 

ป.5 12 0 0 3 9 12 100.00 

ป.6 8 0 0 0 8 8 100.00 

รวม 72 0 0 23 49 72 100.00 

 

  6)  เปรยีบเทยีบผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีนึไป 

ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561-2562 ดงัภาพท ี8 

 

ภาพที 8  เปรยีบเทยีบผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีนึไป ยอ้นหลงั 2 ปี 

ปีการศกึษา 2561-2562 
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เปรยีบเทียผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป  
ยอนหลัง 2 ป ปการศึกษา 2561-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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 5.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 

  5.1  ผลการประเมนิทดสอบความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รยีน (RT) 

ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 ปีการศกึษา 2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี9 

 

ภาพที 9  ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดบัชนั

ประถมศกึษาปีท ี1 ปีการศกึษา 2562 

 

 
 

  5.2  การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิทดสอบความสามารถดา้นการอ่านออกของ

ผู้เรยีน (RT) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561–2562 รายละเอียด

ดงัภาพท ี10 
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ

ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

การอานออกเสียง การอานรูเร่ือง รวมทั้ง 2 สมรรถนะ
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ภาพที 10  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

(RT) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี1 ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561 – 2562 

 

 
 

 6.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพนืฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) 

ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 3 

  6.1  ผลการประเมนิทดสอบความสามารถพนืฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) 

ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 ปีการศกึษา 2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี11  

 

39.33

43.77

41.55

62.61

87.33

74.97

0 20 40 60 80 100

การอานออกเสียง

การอานรูเร่ือง

รวม

เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย รอยละผลการประเมินความสามารถดานการอาน
ออกของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ยอนหลัง 2 ป ปการศึกษา 

2561-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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ภาพที 11  คะแนนเฉลียร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพืนฐานของผู้เรียน

ระดบัชาต ิ(NT) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 ปีการศกึษา 2562 

 

 
 

  6.2  การเปรยีบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพนืฐานของผู้เรียน

ระดบัชาต ิ(NT) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561–2562 ดงัตารางท ี6 

 

ตารางที 6  เปรยีบเทยีบภาพรวมผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพนืฐานของผู้เรยีน

ระดบัชาต ิ(NT) และรอ้ยละผลต่างระหว่างปีการศกึษา 2561-2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย 52.46 54.61 +2.15 

ด้านคณิตศาสตร ์ 39.74 53.46 +13.72 

รวม 2 ด้าน 48.22 54.03 +5.81 
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ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดบัชาติ (NT) 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562

ดานภาษาไทย ดานคณิตศาสตร รวมทั้ง 2 ดาน
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 7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ระดับชัน

ประถมศึกษาปีที 6 

  7.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ระดับชัน

ประถมศกึษาปีท ี6 ปีการศกึษา 2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี12 

 

ภาพที 12  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET) ระดบัชนัประถมศกึษา

ปีท ี6 ปีการศกึษา 2562 

 

 
 

  7.2 การเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET) 

ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6 ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561–2562 รายละเอยีดดงัภาพท ี13 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม 4 วิชา
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ภาพที 13  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนัพืนฐาน (O-NET) 

ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6 ยอ้นหลงั 2 ปี ปีการศกึษา 2561–2562 

 

 
 

 8. ผลการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

  8.1 ผลการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ ปีการศกึษา 2562 ระดบัเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 จากจาํนวน 19 รายการ รายละเอยีดดงัตารางท ี7 
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เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ยอนหลัง 2 ป ปการศึกษา 2561–2562 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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ตารางที 7  ผลการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

 

ลาํดบั รายการ เหรียญ นักเรียน 

1 การแขง่ขนัคดัลายมอืสอืภาษาไทย 

ป.1-ป.3 

ทองแดง 1. เดก็ชายพงศกร แกว้จรญู 

2 การแข่งขนัท่องอาขยานทาํนอง

เสนาะ ป.1-ป.3 

เงนิ 1. เดก็หญงิพมิพช์นก บวัใบ 

3 การแข่งขนัสรา้งสรรคผ์ลงาน

คณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP 

ป.4-ป.6 

ทอง 1. เดก็หญงิจณิฐัตา โกศลจติ 

2. เดก็หญงิเบญญาภา ไกล่กลาง 

4 การแขงขนัเวทคณิต ป.4-ป.6 เงนิ 1. เดก็ชายเจษฎากร มะยมทอง 

5 การแขง่ขนัเครอืงร่อนแบบเดนิตาม 

ป.1-ป.3 

เงนิ 1. เดก็ชายดรญัภพ ไกล่กลาง 

2.เดช็ายธรีพล กลนัภกัด ี

6 การแขง่ขนัเครอืงร่อน ประเภท

ร่อนนานปล่อยดว้ยมอื ป.4-ป.6 

ทอง 1. เดก็ชายพลพล บวัคล ี

2. เดก็ชายศุภสทิธ ิมงคลกจิ 

7 การแข่งขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ย

การปะตดิ ป.1-ป.3 

ทองแดง 1. เดก็ชายณฐัวฒัน์ กงเพชร 

2. เดก็หญงิพริญาณ์ ธรรมสุท 

8 การแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ 

(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 

ทองแดง 1. เดก็หญงิปิยะณฐั อําพนัรตัน์ 

9 การแข่งขนัการสรา้งการต์ูนดว้ย

โปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิก ป.1-

ป.3 

เงนิ 1. เดก็หญงิสุวมิล บุญเกดิ 

2. เดก็ชายอศมิเดช ลมิแกว้ 

10 การแข่งขนัการใชโ้ปรแกรม

นําเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 

ทองแดง 1. เดก็หญงิปลายฝน พรมสร 

2. เดก็หญงิสุภาวณีิ ทศันา 

11 การแข่งขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวสัดุ

ธรรมชาตใินทอ้งถนิ   ป.4-ป.6 

ทอง 1. เดก็หญงิธารวมิล พรงิด ี

2. เดก็หญงิมะลวิรรณ คงพนัธุ ์

3. เดก็ชายเอกปพนัธ ์ปลอดฤทธ ิ

12 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ทอง 1. เดก็หญงิชนาภา หอมกระแจะ 

2. เดก็หญงิชดิชนก เมฆา 

3. เดก็หญงิศรญัญาภรณ์ แจ่ม

สว่าง 
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ตารางที 2.7 (ต่อ)  

 

ลาํดบั รายการ เหรียญ นักเรียน 

13 การแข่งขนัการเล่านิทาน ประเภท

นักเรยีนทมีคีวามบกพร่องทางการ

เหน็ ป.1-ป.6 

ทอง 1. เดก็ชายวรภพ มทีว ี

14 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

ประเภทนักเรยีนทมีคีวามบกพร่อง

ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

เงนิ 1. เดก็ชายธรานนท ์โสภ ี

2. เดก็หญงิวนันิสา รุณจารสั 

15 การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ย

โปรแกรม Paint ประเภทนักเรยีนที

มคีวามบกพรองทางการเรยีนรู ้ป.1-

ป.6 

ทอง 1. เดก็ชายกติตวิุฒ ิเฉลมิวฒัน์ 

2. เดก็ชายสงิหา ทองบญุ 

16 การแขง่ขนัคดิเลขเรว็ ป.1-ป.3 เขา้ร่วม 1. เดก็ชายธวชัชยั แดงพงษ์ 

17 การแขง่ขนัคดิเลขเรว็ ป.4-ป.6 เขา้ร่วม 1. เดก็ชายสุรวญั  ูอว้นแกว้ 

 

  8.2 ผลการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ ปีการศกึษา 2562 ระดบัประเทศ รายละเอยีด

ดงัตารางท ี8 

 

ตารางที 8  ผลการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ ปีการศกึษา 2562 ระดบัประเทศ 

 

ลาํดบั รายการ เหรียญ นักเรียน 

1 การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 

Paint ประเภทนกัเรยีนทมีคีวามบกพร

องทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

ทอง 1. เดก็ชายกติตวุิฒ ิเฉลมิวฒัน์ 

2. เดก็ชายสงิหา ทองบญุ 

2 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภท

นักเรยีนทมีคีวามบกพร่องทางการเหน็ 

ป.1-ป.6 

เงนิ 1. เดก็ชายวรภพ มทีว ี

3 การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงาน

คณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP ป.

4-ป.6 

เขา้ร่วม 1. เดก็หญงิจณิฐัตา โกศลจติ 

2. เดก็หญงิเบญญาภา ไกล่กลาง 
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 จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่าโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์ในปีการศกึษา 2562 เป็นโรงเรยีน

ขนาดเล็ก มีนักเรียน จํานวน 106 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12 คน จัด

การศกึษาระดบัชนัอนุบาล 2 ถงึประถมศกึษาปีท ี6 เดก็ปฐมวยัมผีลการประเมนิพฒันาการครบ

ทงั 4 ดา้นในระดบั 3 ขนึไป รอ้ยละ 91.18 นักเรยีนระดบัประถมศกึษามผีลสมัฤทธทิางการเรยีน

แต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขนึไป ร้อยละ 80.09 ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน 

ในระดบัดขีนึไป รอ้ยละ 73.61 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีนึไป รอ้ยละ 

100 ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดับชัน

ประถมศึกษาปีที 1 ร้อยละ 74.97 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพนืฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) ระดับชันประถมศึกษาปีที 3 ร้อยละ 54.03 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชนัขนัพนืฐาน (O-NET) ระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี6 รอ้ยละ 39.87 ผลการแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการระดบัเขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ได้รบัรางวลั 17 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 25.47 

 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิ 

 การพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิทีจะกล่าวถึงนีประกอบด้วย 

แนวคดิการบรหิารงานวชิาการ ความหมายผลสมัฤทธทิางการเรยีน แนวคดิการวดัผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีน และการพฒันางานกระบวนการเรยีนรู ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 1. แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 

  มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถึงแนวคดิการบรหิารงานวชิาการไว้รายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  กระทรวงศกึษาธกิาร (2546, หน้า 36) กล่าวไว้ว่า การบรหิารงานวชิาการเป็น

ปัจจยัสําคญัททีําให้สถานศกึษามคีวามเข้มแขง็ รวมทงัเกอืหนุนการพฒันา คุณภาพนักเรียน 

ชุมชน ทอ้งถนิ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ  

  ชุมศกัด ิอนิทร์รกัษ์ (2549, หน้า 2) ได้กล่าวว่า ในสถานศกึษามกีารบรหิารงาน

ต่าง ๆ แต่การบรหิารงานวชิาการว่ามคีวามสําคญัมากทสีุด เพราะหน้าทขีองสถานศกึษา คอื

การให้บริการวิชาการ โดยผู้บริหารมีหน้าทีเป็นผู้นําทางวิชาการ โดยทํางานร่วมกับผู้สอน

กระตุ้นเตอืนใหค้าํแนะนํา และประสานงานใหผู้ส้อนทุกคนทาํงานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพใน

ดา้นการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ  

  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน (2550, หน้า 28) เสนอหลกัในการ

บรหิารงานวชิาการดงันี 1) จดัทําหลกัสูตรสถานศกึษาตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา

ขนัพนืฐาน สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน และสงัคมอย่างแท้จรงิ, 2) 

จดักระบวนการเรยีนรู้ โดยถือว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัทสีุด, 3) มุ่งส่งเสรมิ ให้ชุมชนและสงัคม   
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มสี่วนร่วมในการกําหนดหลกัสตูรกระบวนการเรยีนรู ้รวมทงัเป็นเครอืข่าย และแหล่งการเรยีนรู,้ 

4) จดัการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัให้มดีชันีชวีดัคุณภาพ การจดัหลกัสูตรและ

กระบวนการเรยีนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาได้ทุกช่วงชนั ทงัระดบั   

เขตพนืทกีารศึกษาและสถานศกึษา และ 5) มุ่งส่งเสรมิให้มกีารร่วมมอืเป็นเครอืข่าย เพอืเพมิ

ประสทิธภิาพและคุณภาพในการจดัและพฒันาคุณภาพการศกึษา 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 6) ได้กําหนดให้สถานศึกษามผีู้อํานวยการ 

สถานศึกษาเป็นผู้บังคบับญัชาข้าราชการ และรบัผดิชอบการบรหิารงานของสถานศึกษาทมีี

โครงสร้างการบรหิารงานตามกฎหมาย ทมีขีอบข่ายภารกจิทกีําหนด โดยกําหนดขอบข่ายการ

บรหิารงานวชิาการ 12 ดา้น ดงันี 1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา, 2) การพฒันากระบวนการ

เรยีนรู้, 3) การวดัผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรยีน, 4) การวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพ

การศกึษา, 5) การพฒันาสอื นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา, 6) การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ 

7) การนิเทศการศึกษา, 8) การแนะแนวการศึกษา, 9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา, 10) การส่งเสรมิความรูด้้านวชิาการแก่ชุมชน, 11) การประสานความร่วมมอื

ในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอืน และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่

บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอนืทจีดัการศกึษา 

  ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 1) กล่าวว่า งานวชิาการเป็นงานหลกัของ

การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ

สถานศกึษาจะพจิารณาได้จากผลงานด้านวชิาการ เนืองจากงานวชิาการเกยีวขอ้งกบัหลกัสูตร 

การจดัโปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรยีนการสอน ซึงเป็นหวัใจของสถานศึกษา และ

เกยีวข้องกบัผู้บรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ซงึอาจจะเกียวขอ้ง

ทางตรงหรอืทางออ้มกอ็ยู่ทลีกัษณะของงานนนั 

  สนัต ิบุญภริมย์ (2553, หน้า 21-22) กล่าวว่า การบรหิารงานวชิาการเป็นงานที

เป็นหวัใจของสถานศกึษาหรอืโรงเรยีน ซงึประกอบดว้ยงานย่อยอนื ๆ ทเีกยีวกบัการเรยีนการสอน 

เช่น หลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร วธิสีอน สอืการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผล การ

ประกนัคุณภาพการศกึษา และงานอนื ๆ ท ีส่งเสรมิสนับสนุนงานวชิาการใหบ้รรลุผลสําเรจ็  

  แวน (Van, 1965, p.175) กล่าวว่า เป็นทยีอมรบักนัโดยทวัไปว่างานวชิาการเป็น

งานทีมีความสําคัญอย่างยิง ในการจัดการศึกษาทุกระดับชัน งานวิชาการถือเป็นหัวใจ         

ของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม่ดีขนึอยู่กับการบริหารงานวิชาการ ถ้าฝ่ายวิชาการอ่อน     

ฝ่ายอนืกอ็่อนตาม 

  เฟเบอร ์(Faber, 1970, p.213) ไดก้ล่าวถงึความสําคญัของงานวชิาการไวว้่า การ

จัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจทีสําคัญ ผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนสิงต่าง ๆ ไว้      

เป็นอย่างด ีถูกต้องเหมาะสม เพอืพฒันาผู้เรยีนไปสู่จุดหมายปลายทางตามแผนทกีําหนด ทงันี

การจดัการเรยีนการสอน หรอืงานวชิาการ จะจดัใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีน ควรเปิดกวา้ง
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ให้ผู้เรยีนเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา ทงัในและนอกห้องเรียน และทีสําคญัทสีุดเพอืให้นักเรยีน 

เป็นคนดทีสีงัคมตอ้งการ 

  กอรต์นั (Gorton, 1983, pp.158–164) กล่าวถงึการบรหิารงานวชิาการว่าเป็นการ

ดําเนินกจิกรรมทุกชนิดทอียู่ในสถานศกึษา มคีวามเกยีวข้องกบัการพฒันาและปรบัปรุงแก้ไข 

การเรยีนการสอนของนักเรยีนให้ได้ผลดี มปีระสทิธิภาพมากทสีุด ซงึได้แก่งานด้านหลกัสูตร 

การจดัแผนการเรยีน การจดัตารางการเรยีนการสอน การพฒันาการเรยีนการสอน การจดัครู

เขา้สอน การพฒันาบุคลากรทางดา้นวชิาการ การวดัผลและประเมนิผล รวมถงึการนิเทศการสอน 

  จากทกีล่าวมาแสดงให้เหน็ว่า การบรหิารงานวชิาการเป็นหวัใจของสถานศกึษา 

ผู้บริหารจะต้องดําเนินงานวิชาการเหล่านีให้บรรลุผลสําเร็จ และทําให้การเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพให้มากทสีุด มภีารกจิหลกัทสีําคญัอยู่ทกีารพฒันาผู้เรยีนใหม้คีุณภาพตามทคีาดหวงั 

เป็นงานหลกัทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การวางแผนพฒันา การ

สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอน ซงึตอ้งอาศยัความร่วมมอืของบุคลากรภายในหน่วยงานในการ

ทีจะสร้างความเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนทีพึงประสงค์ตาม

จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรและเป็นตวัชวีดัความสาํเรจ็และความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 2. ความหมายผลสมัฤทธิทางการเรียน 

  มนีักวชิาการหลายท่านให้ความหมายผลสัมฤทธิทางการเรียนไว้รายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  กรรณิการ ์ภริมยร์ตัน์ (2554, หน้า 6) กล่าวว่า ผลสมัฤทธทิางการเรยีน หมายถงึ 

ความรูค้วามสามารถทเีกดิจากการเรยีนของผูเ้รยีนทงัในดา้นการศกึษาเล่าเรยีน และการปฏบิตั ิ

ซงึสามารถวดัไดด้ว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ ิ

  สริสิรณ์ สทิธิรนิทร์ (2554, หน้า 18) กล่าวว่าผลสมัฤทธทิางการเรยีน หมายถงึ 

ความสําเรจ็ทางการเรยีนของบุคคลทวีดัได้จากกระบวนการทดสอบ หรอืกระบวนการทไีม่ต้อง

อาศยัการทดสอบ ดว้ยวธิกีารอย่างหลากหลาย เช่น การตรวจผลงานของผูเ้รยีน จากการสงัเกต 

พฤตกิรรม เป็นตน้ 

  เครอืวลัย์ ดวงพร (2555, หน้า 45) กล่าวว่าผลสมัฤทธทิางการเรียน หมายถึง 

ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะของบุคคลแต่ละคนทีพัฒนางอกงามขึน โดยมีผลมาจาก    

การเรยีนการสอน การฝึกปฏบิตั ิการฝึกฝน การอบรม ซงึจะมผีลต่อความสามารถทางสมอง 

ความรู ้ทกัษะ ความรูส้กึ และค่านิยมต่าง ๆ 

  อมรลกัษณ์ สามใจ (2558, หน้า 53) อธบิายว่าผลสมัฤทธทิางการเรยีน หมายถงึ 

ความสามารถในการทจีะพยายามเขา้ถงึความรู ้หรอืขนาดของความสําเรจ็ทไีดจ้ากกระบวนการ 

การเรยีนการสอน อาจพจิารณาจากคะแนน การวดัความสามารถของผูเ้รยีนด้านความรู ้ซงึวดั

ไดจ้ากแบบวดัผลสมัฤทธ ิ
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  ทศินา แขมมณี (2559, หน้า 10) กล่าวว่า ผลสมัฤทธ ิหมายถงึ การทําใหส้ําเร็จ

(Accomplishment) หรอืประสทิธภิาพทางการกระทําในทกัษะทกีาหนดให ้หรอืดา้นความรู ้ส่วน

ผลสมัฤทธทิางการเรยีน หมายถงึ การเขา้ถงึความรู้ (Knowledge Attained) การพฒันาทกัษะ 

ในการเรยีน อาจพจิารณาจากคะแนนสอบทกีําหนดให้ คะแนนทไีด้จากงานทคีรูมอบหมายให้

หรอืทงัสองอย่าง 

  จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียน หมายถึง ระดบัทีแสดงถึง

ความสําเร็จของความรู้ความสามารถ และทกัษะ หรือกระบวนการเปลียนแปลงพฤติกรรม

ทางการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคลหลงัจากการเรยีน หรอืการฝึกอบรมเหล่านันแลว้ ซงึเป็นผลทเีกดิ

จากกระบวนการเรยีนการสอน สามารถวดัได้จากการทดสอบด้วยวธิกีารต่าง ๆ ตามลกัษณะ

ของวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ทแีตกต่างกนั โดยพจิารณาจากคะแนนสอบทกีําหนดให ้หรอืคะแนน

ทไีด้จากงานทคีรูมอบหมายให้หรอืทงัสองอย่าง ลกัษณะของการเปลยีนแปลงพฤตกิรรม หรอื

เกิดความชํานาญเชิงทกัษะ ผลสมัฤทธิทางการเรียนจึงเป็นดชันีชวีดัทีสําคญัอย่างหนึงทีจะ

ชใีหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพ และคุณภาพของการจดัการศกึษา 

 3. แนวคิดการวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

  มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนไว้มี

รายละเอยีดดงันี 

  อรุณี ศรวีงษ์ชยั (2551, หน้า 49-50) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธทิางการเรียน 

เป็นการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบุคคล ว่าเรยีนแล้วรู้อะไรบ้าง 

และมคีวามสามารถด้านใด มากน้อยเท่าใด เช่น พฤตกิรรมด้านความจํา ความเขา้ใจ การนําไปใช้ 

การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิค่ามากน้อยอยู่ในระดบัใด  

  ขนิษฐา บญุภกัด ี(2552, หน้า 8) กล่าวว่า ผลสมัฤทธทิางการเรยีน มอีงคป์ระกอบ 

2 ประการ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านสติปัญญา และ 2) องค์ประกอบทีมิได้เกียวข้องกับ

สตปัิญญา สาํหรบัองคป์ระกอบดา้นทไีม่ไดเ้กยีวขอ้งกบัสตปัิญญา ประกอบดว้ย 1) องคป์ระกอบ

ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราเจรญิเตบิโต สุขภาพร่างกาย ขอ้บกพร่องทางร่างกาย และลกัษณะทาง

ร่างกาย, 2) องค์ประกอบทางด้านความรู้ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของบดิา มารดา ความสมัพนัธ์

ของบดิากบับุตร ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั และความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวั, 3) 

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ของ

ครอบครวั สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมเลยีงดูและฐานะเศรษฐกจิทางบ้าน, 4) องคป์ระกอบ

ทางความสมัพนัธ์ในหมู่เดยีวกนั ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของนักเรยีน กบัเพอืนวยัเดยีวกนั ทงัทาง

บ้านและทางโรงเรียน, 5) องค์ประกอบทางการพฒันาตนเอง ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ 

ทศันคตขิองนกัเรยีนต่อการเรยีน และ 6) องคป์ระกอบทางการปรบัตวั ไดแ้ก่ ปัญหาการปรบัตวั 

การแสดงออกทางอารมณ์ องค์ประกอบทางด้านทีไม่เกียวข้องกับสติปัญญา มีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธิทางการเรียน ซึงมีอยู่หลายประการทังทีอยู่ภายในตัวผู้เรียน และเกิดจาก
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สภาพแวดล้อมภายนอก ซงึบางองค์ประกอบจะส่งเสริมการเรยีนรู้ บางองค์ประกอบอาจเป็น

อุปสรรคในการเรยีนรู ้

  พฒัธณี ดวงเนตร (2552, หน้า 9) กล่าวถงึการวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนไว้ว่า

การจดัการศกึษาในปัจจุบนัถอืเอาผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนเป็นเครอืงบ่งชถีงึสภาพ

ความสําเรจ็ หรอืความลม้เหลวในการจดัการศกึษา ดงันันภาระหน้าททีสีําคญั ประการหนึงของ

ครู คอืการสง่เสรมิ และขจดัปัจจยัทเีป็นอุปสรรคต่อการเรยีน ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสพฒันาใหถ้งึ

ขดีสุดตามศกัยภาพของตนเอง เพอืนักเรยีนจะไดเ้รยีนรูอ้ย่างเตม็ท ี

  วริชั วรรณรตัน์ (2552, หน้า 1-29) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน เป็น

การวดั และประเมินพฤติกรรมความสามารถจากการเรียนการสอนของบุคคล โดยมุ่งเน้น

ความสามารถทเีกิดจากการเรยีนรู้ การฝึกฝน ในแต่ละวิชาหรอืกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึงการ

วดัผลในลกัษณะนี เป็นการวดัและประเมินผลด้านพุทธิพิสยั คอื เป็นการวดัคุณลกัษณะด้าน

สตปัิญญา ทบี่งบอกความสามารถทางสมองหรอืทางความคดิ เพอืการเรยีนรูแ้ละการรบัรู้สาระ 

เรอืงราวหรอืเหตุการณ์จําแนกคุณลกัษณะด้านพุทธพิสิยั 6 ระดบั คอื 1) ความรู้ความจํา, 2)

ความเขา้ใจ, 3) การนําไปใช,้ 4) การวเิคราะห,์ 5) การสงัเคราะห ์และ 6) การประเมนิค่า ซงึมี

ความสําคญัต่อศกัยภาพผู้เรยีนในการจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะการกําหนดจุดประสงค์

การเรยีนรู ้ 

  เครอืวลัย ์ดวงพร (2555, หน้า 50) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนเป็น

การวดั และประเมนิผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีนซงึมหีลายรูปแบบ ได้แก่ การสงัเกต การทดสอบ 

การสรา้งสถานการณ์จาํลอง การบนัทกึ การสาํรวจ การวดัเจตคต ิการสมัภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน 

ทงันีการนํา รูปแบบการวดัและประเมนิผลไปใชค้วรคํานึงถงึความเหมาะสม ในสงิทจีะประเมนิ 

เพอืใหไ้ดข้อ้มลูทสีอดคลอ้งกบัสภาพจรงิของผูเ้รยีน และตอ้งการศกึษาพฒันากาดา้นการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีน 

  จากทกีล่าวมา การวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ซงึเป็นผลทเีกดิจากกระบวนการ

เรียนการสอน ทีทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลียนแปลงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพือประเมิน

พฤตกิรรมความสามารถของผูเ้รยีนทไีดร้บัการจดัการเรยีนการสอน ว่าบรรลุผลตามจุดประสงค์

การเรยีนรู้หรอืไม่ เครอืงมอืทใีช้ในการวดัได้แก่ แบบทดสอบ การตรวจผลงาน การสอบถาม 

การสงัเกต หรอืการจดบนัทกึ โดยผลการวดัทไีด้จะอยู่ในรูปนําหนักคะแนนสะท้อนศกัยภาพ 

และความสําเรจ็ของผูเ้รยีน 

 4. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

  มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ไว้รายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน (2552, หน้า 10-11) ได้กล่าวถึง 

การจดักระบวนการเรยีนรู้ ดงัต่อไปนี 1) จดัทําแผนการจดัการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมตามสาระ
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และหน่วยการเรยีนรู้แบบบรูณาการโดย วเิคราะหห์ลกัสูตรและเนือหาสาระ มาตรฐานการเรยีนรู ้

ผลการเรยีนรูท้คีาดหวงั ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัและจดัเตรยีมสอื

การเรยีนรู้ทเีหมาะสมกบัผูเ้รยีน, 2) จดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้ยดืหยุ่นตามความเหมาะสม โดย

จดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน ตลอดจนผู้ทีมี

ความสามารถพเิศษ และผูท้มีคีวามบกพร่องหรอืดอ้ยโอกาส โดยฝึกทกัษะทางกระบวนการคดิ 

การบริหารจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพือป้องกันแก้ไขปัญหา       

ในชวีติประจาํวนั การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ และการปฏบิตัจิรงิ สรา้งสถานการณ์ตวัอย่าง, 

3) ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรกัการอ่านและใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกนั, 

4) ปลูกฝังผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทดีงีาม มคีุณลกัษณะทพีงึประสงค ์สอดคลอ้ง

กบัเนือหาสาระกจิกรรม, 5) จดับรรยากาศ สงิแวดลอ้ม แหล่งเรยีนรูใ้หเ้ออืต่อการเรยีนรู,้ 6) นํา

ภูมปัิญญาทอ้งถนิและประสานความร่วมมอืเครอืข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถนิเขา้มามสีว่นร่วม

ในการจดัการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม เพอืร่วมกนัพฒันาผู้เรยีนตามศกัยภาพ, 7) จดั

ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศทีร่วมมือ

ช่วยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติร นิเทศแบบเพอืนช่วยเพอืน เพอืพฒันาการเรยีนการสอนร่วมกนั

ของบุคลากรภายในสถานศกึษา, 8) ส่งเสรมิใหใ้ชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ 

(การวิจยัในชนัเรียน), 9) ส่งเสริมให้ครูได้รบัการพฒันาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย และต่อเนือง เพอืพฒันากระบวนการเรยีนรู้ตามความเหมาะสม และ 10) จดักจิกรรม

พฒันาผูเ้รยีน  

  ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 94) กล่าวว่า การเรยีนรู้เป็นกระบวนการ

เปลยีนแปลงพฤตกิรรม ทฤษฎกีารเรยีน แบ่งเป็นทฤษฎหีลกั 4 ทฤษฎคีอื 1) ทฤษฎพีฤตกิรรม

นิยม, 2) ทฤษฎคีวามรูค้วามเขา้ใจ, 3) ทฤษฎขีองกลุ่มมนุษยนิ์ยม และ 4) ทฤษฎผีสมผสาน 

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 15-16) ได้กล่าวว่า การจดั 

การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 นัน จะต้องใช้

กระบวนการเรยีนรูท้หีลากหลาย เพอืเป็นเครอืงมอืพฒันาผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมายของหลกัสูตร ซงึ

ครูผู้สอนจะต้องรู้และเขา้ใจแนวคดิ การจดัการเรยีนรู้และผลทเีกดิกบัผูเ้รยีน แล้วนํามาจดัการ

เรียนรู้ให้เอือต่อการพัฒนาของผู้เรียน ตามหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว ได้แก่ 1) 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ, 2) กระบวนการสร้างความรู้, 3) กระบวนการคิด, 4) 

กระบวนการทางสงัคม, 5) กระบวนการเผชญิสถานการณ์ และแก้ปัญหา, 6) กระบวนการเรยีนรู้

จากประสบการณ์จรงิ, 7) กระบวนการปฏบิตั,ิ 8) กระบวนการจดัการ, 9) กระบวนการวจิยั, 10) 

กระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง และ 11) กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั ฯลฯ  

  ภารด ีอนันตน์าว ี(2557, หน้า 282) กล่าวว่า การพฒันากระบวนการเรยีนรู้มแีนว

ทางการปฏบิตัดิงัต่อไปนี 1) ส่งเสรมิใหค้รูจดัทําแผนการจดัการเรยีนรูต้ามสาระและหน่วยการ

เรยีนรู้ โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั, 2) ส่งเสรมิให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้ โดยจดัเนือหาสาระ
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และกจิกรรมใหส้อดคล้อง กบัความสนใจ ความถนัดของผู้เรยีน, 3) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ 

การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ การประยุกตใ์ชค้วามรูเ้พอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การเรยีนรู้

จากประสบการณ์จรงิ และการปฏบิตัิจรงิ, 4) การส่งเสรมิให้รกัการอ่าน และใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือง, 

5) การผสมผสานความรูต้่าง ๆ ใหส้มดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทดีงีาม และคุณลกัษณะที

พงึประสงค์ทีสอดคล้องกบัเนือหาสาระกิจกรรม, 6) จดับรรยากาศและสงิแวดล้อมและแหล่ง

เรยีนรูใ้หเ้ออืต่อการจดักระบวนการเรยีนรู ้และการนําภูมปัิญญาทอ้งถนิ หรอืเครอืข่ายผูป้กครอง 

ชุมชน ท้องถนิมามสี่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม, 7) จดัให้มกีาร

นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นนิเทศร่วมมือช่วยเหลือกันแบบ

กลัยาณมติร เช่น นิเทศแบบเพอืนช่วยเพอืน เพอืพฒันาการเรยีนการสอนร่วมกนั หรอืแบบอนื ๆ 

ตามความเหมาะสม และ 8) ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาครู เพอืพฒันากระบวนการเรยีนรู้ตามความ

เหมาะสม 

  จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่า การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้หมายถงึ การวางแผนและ

ส่งเสรมิใหค้รูจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเนือหาสาระและกจิกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ

ความถนัดของผู้เรยีนเป็นสําคญั โดยสอดคล้องกบับรบิทสงัคม โดย 1) จดัทําแผนการจดัการ

เรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม, 2) จดักระบวนการเรยีนรู้ให้ยดืหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจดัเนือหา

สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รยีน ตลอดจนผูท้มีคีวามสามารถ

พเิศษ และผู้ทมีคีวามบกพร่องหรอืด้อยโอกาส, 3) ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การ

เผชญิสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้ เพอืป้องกนัแก้ไขปัญหาในชวีติประจําวนั การเรยีนรู้

จากประสบการณ์จรงิ และการปฏบิตัจิรงิ สรา้งสถานการณ์ตวัอย่าง, 4) ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรกัการ

อ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน, 5) จัดบรรยากาศ 

สิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอือต่อการเรียนรู้, 6) ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ

กระบวนการเรยีนรู ้และ 7) จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

 

โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์

 โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน 

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1         

ปีการศกึษา 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดต่อไปนี (โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร,์ 2562, หน้า 36) 

 1. หลกัการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีแก้ไข

เพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท ี3) พ.ศ.2553 ยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถ

ทจีะเรยีนรูไ้ด ้และถอืว่าผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ ทงันีมุ่งหวงัว่า
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จะนําไปสู่การพฒันาคนไทยเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทงัร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมี

ความสุข ซึงในปัจจุบนัการเจรญิเตบิโตด้านเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลย ีได้เปลยีนแปลงไป

อย่างรวดเรว็ ดงันันการจดัการศกึษาจงึจําเป็นต้องสรา้งเดก็ และเยาวชนให้มคีวามรู ้ทกัษะ รูจ้กั

ปรบัตวัตามสภาวการณ์ทเีปลยีนแปลงตลอดเวลา และมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ จากทศิทาง

การบรหิารงานของสถานศึกษา และมกีารวางแผนสู่การปฏิบตัิ เพอืให้สอดคล้องกบันโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานเขตพนืที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1  

  โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก ทปีระสบปัญหาหลายๆ ด้านเช่น

การขาดแคลนบุคลากร ครูไม่ครบชนั การขาดแคลนงบประมาณ การได้รบัการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกไม่เพยีงพอ การเปลยีนแปลงนโยบายทางด้านการศกึษาบ่อย โดยเฉพาะอย่าง

ยิงปัญหาสําคัญทีจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ที

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนตํากว่าเกณฑ ์มผีลการพฒันาคุณภาพนักเรยีนตํากว่าเป้าหมาย ทงัทไีด้

ดําเนินงานโครงการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 5 กลุ่มสาระ ตงัแต่ปีการศกึษา 2560 ตาม

แผนพฒันาการศกึษาขนัพนืฐาน พ.ศ.2560-2563  

  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและวชิาการโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์จงึไดก้ําหนด

นโยบาย เป้าหมายในการพฒันาคอืการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน ตงัเป้าหมาย

สอดคล้องกบัของสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ถอืว่าการยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนเป็นภารกจิทสีําคญัทสีุดของสถานศกึษาเพอืพฒันานักเรยีนทุกคนทไีด้

เขา้เรยีน และจบการศกึษาอย่างมคีุณภาพ ตามเกณฑ ์เป้าหมาย และมาตรฐานของหลกัสตูร ให้

นักเรยีนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน เพอืพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีนของ

นักเรยีนให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามทีกล่าวมาข้างต้น โดยได้จดัทําโครงการพัฒนากระบวนการ

เรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทรข์นึ 

 2. วตัถปุระสงค ์

  2.1 เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึนทุกกลุ่มสาระ      

การเรยีนรู ้

  2.2 เพอืพฒันาผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน ของผู้เรียนให้

สงูขนึ 

  2.3 เพอืยกระดบัผลการทดสอบ RT ของนักเรยีนชนั ป.1, NT ของนักเรยีนชนั ป.3, 

และ O-NET ของนักเรยีนชนั ป.6 ใหส้งูขนึ 

  2.4 เพือให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและได้รบั

รางวลัจากการแข่งขนัในระดบัต่าง ๆ  
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 3. เป้าหมาย 

  3.1 เชงิปรมิาณ 

   1) ร้อยละเฉลยี 76 ของผู้เรยีนทมีผีลสมัฤทธิทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระ

การเรยีนรูร้ะดบั 3 ขนึไป 

   2) รอ้ยละเฉลยี 81 ของผูเ้รยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละ

เขยีนแต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

   3) ผลการทดสอบ RT ของนักเรยีนชนั ป.1 สูงขนึ / ค่าเฉลยีร้อยละของผล

การทดสอบสงูกว่ารอ้ยละ 42 

   4) ผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนั ป.3 สูงขนึ / ค่าเฉลยีร้อยละของผล

การทดสอบสงูกว่ารอ้ยละ 49 

   5) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรยีนชนั ป.6 สูงขนึ / ค่าเฉลยีรอ้ยละของ

ผลการทดสอบสูงกว่ารอ้ยละ 39 

   6) รอ้ยละ 25 ของนกัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 

และไดร้บัรางวลั ระดบัเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

  3.2 เชงิคุณภาพ 

   1) นักเรยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูขนึทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

   2) นักเรยีนมผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนสูงขนึ 

   3) ผลการทดสอบ RT ของนักเรยีนชนั ป.1, NT ของนักเรยีนชนั ป.3, และ 

O-NET ของนักเรยีนชนั ป.6 ของโรงเรยีนสูงขนึ 

   4) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทักษะทางวิชาการและได้รับ

รางวลัจากการแข่งขนั 

 4. กิจกรรมทีดาํเนินการ  

  กจิกรรมทดีําเนินการโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 รายละเอยีดดงัตารางท ี9 
 

ตารางที 9  กจิกรรมทดีาํเนินการ 
 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1.  กจิกรรมจดัทําแผนการจดัการเรยีนรู้

แบบมสี่วนร่วม 

พฤษภาคม 2562 ครูทุกคน 

2.  กจิกรรมคดักรองเดก็พเิศษ พฤษภาคม 2562 ครวูรรณภา 

ครูประจําชนั 
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ตารางที 2.9 (ต่อ) 

 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

3.  กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเขม้ขน้ พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครทูุกคน 

4.  กจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลา พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

5.  กจิกรรมท่องสูตรคูณ พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครทูุกคน 

6.  กจิกรรมภาษาไทย ภาษาองักฤษวนั

ละคาํ 

พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

7.  กจิกรรมเขยีนตามคาํบอกไทย/องักฤษ พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

8.  กจิกรรมรกัการอ่าน พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

9.  กจิกรรมโครงงานนักเรยีน พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครทูุกคน 

10.  กจิกรรมทําวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รยีน 

พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

11.  กจิกรรมตวิเขม้การทดสอบ O-NET, 

NT, RTและการทดสอบระดบัเขตพนืที

การศกึษาในโรงเรยีน 

พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

12.  กจิกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการ พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

13.  กจิกรรมจดับรรยากาศ สงิแวดลอ้ม 

แหล่งเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 

พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

14.  กจิกรรมชุมนุม พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครูทุกคน 

15.  กจิกรรมผลติและพฒันาสอื  พฤษภาคม 2562-มนีาคม 2563 ครทูุกคน 

 

 5. งบประมาณ  

  งบประมาณโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 เป็นเงนิ 37,000 บาท รายละเอยีดดงัตารางท ี10 
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ตารางที 10  งบประมาณ  

 

กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

งบประมาณจาํแนกตามการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ

1.  กจิกรรมจดัทําแผนการจดัการ

เรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม 

600 - - 600 

2.  กจิกรรมคดักรองเดก็พเิศษ 600 - - 600 

3.  กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ

เขม้ขน้ 

600 - - 600 

4.  กจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลา 600 - - 600 

5.  กจิกรรมท่องสูตรคูณ 600 - - 600 

6.  กจิกรรมภาษาไทย ภาษาองักฤษ

วนัละคาํ 

600 - - 600 

7.  กจิกรรมเขยีนตามคาํบอกไทย/

องักฤษ 

600 - - 600 

8.  กจิกรรมรกัการอ่าน 600 - - 600 

9.  กจิกรรมโครงงานนักเรยีน 600 - - 600 

10.  กจิกรรมทําวจิยัเพอืพฒันา

คุณภาพผูเ้รยีน 

600 - - 600 

11.  กจิกรรมตวิเขม้การทดสอบ      

O-NET, NT, RTและการทดสอบระดบั

เขตพนืทกีารศกึษาในโรงเรยีน 

4000 - - 4000 

12.  กจิกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการ 15,000 - - 15,000 

13.  กจิกรรมจดับรรยากาศ 

สงิแวดลอ้ม แหล่งเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 

4,800 - - 4,800 

14.  กจิกรรมชุมนุม 1,200 - - 1,200 

15.  กจิกรรมผลติและพฒันาสอื  6,000 - - 6,000 

 

 6. การวดัและประเมินผล  

  การวดัและประเมนิผลโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 รายละเอยีดดงัตารางท ี11 
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ตารางที 11  การวดัและประเมนิผล 

 

ตวัชีวดั วิธีการประเมิน เครอืงมอืทีใช้ 

1.  รอ้ยละเฉลยี 76 ของผูเ้รยีนทมีผีลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะดบั   

3 ขนึไป 

ผลสมัฤทธทิางการ

เรยีน 

แบบบนัทกึผล

การเรยีน 

2.  รอ้ยละเฉลยี 81 ของผูเ้รยีนทมีผีลการ

ประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน  

แต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

ผลการประเมนิการอ่าน 

คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน 

แบบบนัทกึผล

การประเมนิการ

อ่าน คดิ 

วเิคราะหแ์ละ

เขยีน 

3.  ผลการทดสอบ RT ของนักเรยีนชนั ป.1 

สงูขนึ / ค่าเฉลยีรอ้ยละของผลการทดสอบ 

สงูกว่ารอ้ยละ 39 

ผลการทดสอบ RT  แบบทดสอบ RT  

4.  ผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนั ป.3 

สงูขนึ / ค่าเฉลยีรอ้ยละของผลการทดสอบ 

สงูกว่ารอ้ยละ 49 

ผลการทดสอบ NT  แบบทดสอบ NT  

5.  ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรยีนชนั  

ป.6 สงูขนึ / ค่าเฉลยีรอ้ยละของผลการทดสอบ

สงูกว่ารอ้ยละ 39 

ผลการทดสอบ O-NET  แบบทดสอบ O-

NET  

6.  รอ้ยละ 25 ของนกัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและไดร้บัรางวลั

ระดบัเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 

ผลการแขง่ขนัทกัษะ

ทางวชิาการระดบัเขต

พนืทกีารศกึษา 

การแขง่ขนั

ทกัษะทาง

วชิาการ 

 

 7. ผลทีคาดว่าจะได้รบั 

  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู้ ความสามารถ และมทีกัษะทีจําเป็นตาม

หลกัสตูร ผ่านการประเมนิตามเกณฑก์ารศกึษาขนัพนืฐาน และมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูขนึ 

 

 จากทกีล่าวมาสรุปได้ว่าในปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทรไ์ดจ้ดัทําโครงการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับผลสมัฤทธิทางการเรียน โดยปรบัปรุงจากโครงการ

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2560-2563 
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การประเมินโครงการ 

 การประเมนิโครงการทจีะกล่าวถงึนีประกอบด้วย ประเภทของการประเมนิ รูปแบบ

การประเมิน ความหมายของการประเมินโครงการ ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

กระบวนการประเมินโครงการ และ รูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (CIPP Model) มี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 1. ประเภทของการประเมิน 

  มนีกัวชิาการหลายท่านกล่าวถงึประเภทของการประเมนิไวร้ายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2549, หน้า 93-94) กล่าวว่า การประเมนิแบ่งเป็นประเภท

ไดด้งันี 

  1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ

ประเมนิเพอืปรบัปรุง พฒันา เรยีกว่า การประเมนิความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็น

การประเมินขณะโครงการกําลังดําเนินอยู่ ซึงสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานให้ดีขนึ และการประเมนิเพอืตดัสนิผล (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิ

เพอืบ่งชรีะดบัผลสมัฤทธขิองโครงการ เป็นการประเมนิหลงัจากสนิสุดโครงการแลว้ 

  2. แบ่งตามหลกัยึดในการประเมนิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื การประเมนิทยีดึ 

เป้าหมายของโครงการ (Goal-Based Evaluation) การประเมนิตามแนวนี คอื นําผลการวดัมา

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพของโครงการ สว่นอกีประเภทหนึงเป็นการ

ประเมนิทเีป็นอสิระจากเป้าหมายของโครงการ (Goal–Free Evaluation) การประเมนิตามแนวนี 

ผู้ประเมินไม่จําเป็นต้องทราบเป้าหมายของโครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบทงัใน

ทางบวก และทางลบของโครงการ 

  3. แบ่งตามลําดบัเวลาทปีระเมนิ โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 3 ระยะ คอื 1) 

การประเมนิก่อนนําโครงการไปปฏิบตัิ (Intrinsic Evaluation) โดยเฉพาะการวเิคราะห์ความ

เหมาะสมของแผนงานโครงการก่อนเสนอเพอืขอการอนุมตัใิหด้ําเนินการ กระบวนการดงักล่าว 

เรียกว่า การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Analysis), 2) คือ การประเมินขณะ

ดําเนินงาน หรอืโครงการ (Ongoing Evaluation) เพอืพจิารณาความก้าวหน้าของโครงการ ผล

การประเมนิในระยะนีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการดําเนินงาน และ 3) ระยะสุดทา้ย คอื 

การประเมนิเมอืสนิสุดโครงการ (Pay–Off Evaluation) เป็นการประเมนิผลลพัธ์ทเีกดิขนึทงัหมด

เมอืสนิสุดโครงการ และหลงัจากสนิสุดโครงการไปในระยะหนึง กระบวนการประเมนิหลงัจาก

โครงการสินสุดไประยะหนึง เรียกว่า กระบวนการติดตามผล (Follow–Up Study หรือ Tracer 

Study) 

  สมคดิ พรมจุ้ย (2552, หน้า 50) กล่าวว่าการประเมนิมหีลายประเภทขนึอยู่กบั

ข้อตกลงเบืองต้น เป็นกรอบแนวความคิดสําคญัทีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการ

ประเมนิทมีคีวามแตกต่างกนั ทนิียมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
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  1. แบบจําลองการประเมินทีเน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Base Model) เป็น

รูปแบบทเีน้นการตรวจสอบว่า ผลทคีาดหวงัไดเ้กดิขนึหรอืไม่ หรอืประเมนิโดยตรวจสอบผลที

ระบุไวใ้นจุดมุ่งหมายเป็นหลกัโดยดูว่าผลทเีกดิจากการปฏบิตังิานบรรลุจุดมุ่งหมายทกีําหนดไว้

หรอืไม่ เช่น รูปแบบการประเมนิของไทเลอร์ (Tyler), ครอนบาค (Cronbach), หรอืเคริ์กแพทรคิ

(Kirkpatrick) 

  2. แบบจําลองทีเน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็น

รูปแบบการประเมนิทมีจุีดมุ่งหมายเพอืใหไ้ดม้าซงึขอ้มูลสารสนเทศสําหรบักําหนด และวนิิจฉัย 

คุณค่า ของสงิทมีุ่งประเมนิ เช่น รูปแบบการประเมนิของสเตค (Stake), สครฟิเว่น (Scriven), 

หรอืโพรวสั (Provus) 

  3. แบบจําลองการประเมนิทเีน้นการตดัสินใจ (Decision-Oriented Evaluation 

Model) เป็นรูปแบบการประเมนิทมีจุีดมุ่งหมายเพอืให้ได้มาซึงข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพอื

ช่วยผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น รปูแบบการประเมนิของ

เวลซ ์(Welch), สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam), หรอือลัคนิ (Alkin) 

  พสิณุ ฟองศร ี(2553, หน้า 70-106) ได้เสนอว่าประเภทการประเมนิทีมอีิทธิพล

นิยมนํามาใชก้นัมาก คอื  

  1. การประเมนิทยีดึวตัถุประสงค ์ใชรู้ปแบบ ของไทเลอร ์ 

  2. การประเมนิสนองความต้องการ ใชรู้ปแบบ ของสเตก  

  3. การประเมนิทช่ีวยในการตดัสนิใจ ใชร้ปูแบบของสตฟัเฟิลบมี  

  4. การประเมนิการประเมนิประสทิธผิลการอบรม ใชรู้ปแบบของเคริก์แพทรคิ 

  จากทกีล่าวมาสรุปได้ว่าการประเมนิแบ่งได้หลายประเภทตามเกณฑ์ทใีช้ในการ

แบ่ง เป็นกรอบหรือแนวความคิดสําคญัทีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน 

ช่วงเวลาทีประเมิน และเป้าหมายของการประเมิน สําหรับการประเมินโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศึกษา 2562 นีเป็นการ

ประเมนิเพอืตดัสนิผลเป็นการประเมนิหลงัสนิสุดโครงการแล้ว โดยยดึเป้าหมายของโครงการ 

เพอืใหไ้ดส้ารสนเทศไปใชใ้นการตดัสนิใจต่อไป 

 2. รปูแบบการประเมิน 

  มนีกัวชิาการหลายท่านกล่าวถงึ รูปแบบการประเมนิไวร้ายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  2.1 รปูแบบการประเมินของครอนบาค 

  สุภมาส องัศุโชต ิ(2555, หน้า 14-15) กล่าวว่า แนวคดิ รูปแบบของการประเมนิ

หรอืแบบจําลองการประเมนิโครงการมหีลายแบบ รูปแบบของการประเมนิส่วนใหญ่มกีําเนิดมา

จากการประเมนิทางการศกึษา ตามแนวคดิของครอนบาค คอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการใช้

สารสนเทศเพอืการตดัสนิใจเกยีวกบั โครงการทางการศกึษา คําว่าโครงการอาจจะหมายถงึการ
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กระจายอุปกรณ์การเรยีนการสอนระดบัชาติ กิจกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรยีนแห่งหนึง 

หรือประสบการณ์ทางการศึกษาทีจดัให้กบันักเรียนคนหนึง การประเมนิจะเกียวข้องกบัการ

ตัดสินใจหลายเรืองด้วยกัน จึงจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายๆ ด้าน ดังนันการประเมินจึง

ประกอบด้วยขนัตอนต่าง ๆ หลายขนัตอน และมเีทคนิควธิทีแีตกต่างกนัในการทําการประเมนิ 

ครอนบาคไดก้ําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมนิไว ้3 ประการ ดงันี 

  1. เพอืปรบัปรุงรายวชิา (Course Improvement) เป็นการประเมนิเพอืตดัสนิว่า 

สอืการเรยีนการสอนและวธิกีารสอนเป็นทน่ีาพอใจ และมสีว่นใดทจีาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง  

  2. เพอืตดัสินเกยีวกบัตวับุคคล (Decision About Individual) เป็นการประเมนิ

เพอืระบุความต้องการจําเป็น (Need) ของนักเรยีนเพอืใชใ้นการวางแผนเกยีวกบัการเรยีน การ

คดัเลือก หรือจัดกลุ่ม ตลอดจนการให้ข้อมูลทีเกียวกับความก้าวหน้า และข้อบกพร่องของ

นักเรยีน 

  3. เพอืการตดัสนิเกยีวกบัระบบการบรหิาร (Administrative Regulation) เป็น

การประเมนิเพอืการตดัสนิ ว่าระบบการศกึษาของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพเพยีงใด สําหรบัการ

ประเมนิโครงการเกยีวกบัการเรยีนการสอนนัน ครอนบาคมคีวามเหน็ว่า ควรทําการทดสอบทงั

วตัถุประสงคท์ตีงัไว ้และผลกระทบอนื (Side Effects) ของโครงการนันดว้ย จงึเรยีกรูปแบบการ

ประเมินของครอนบาคว่ารูปแบบการประเมินวัตถุประสงค์และผลกระทบ (Goal and Side 

Effect Attainment Model) 

  วธิกีารประเมนิตามแนวคดิของครอนบาค ม ี4 วธิ ีดงันี 

  1. การศกึษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที

เกดิขนึในระหว่างการเรยีนการสอนในชนัเรยีน ซึงเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาการ

เรยีนการสอน ซงึเน้นการประเมนิความกา้วหน้าของโครงการขณะทโีครงการดําเนินอยู ่

  2. การวดัความสามารถทวัไป (Proficiency Measures) เป็นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสงัเกตการเปลยีนแปลงของนักเรยีน การวดัความสามารถทวัไปของนักเรยีนควร

ใช้แบบสอบมาตรฐาน ครอนบาคให้ความสําคญักบัคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนรวม เพราะ

คะแนนรวม จะบอกถงึความสําเรจ็หรอืความล้มเหลว แต่ไม่ให้สารสนเทศทจีะนําไปใช้ในการ

ปรบัปรุง การวดัความสามารถวดัทุก ๆ ดา้น ไม่ควรจาํกดัเฉพาะวตัถุประสงคเ์ท่านนั 

  3. การวัดเจตคติ (Attitude Measures) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สงัเกตการเปลยีนแปลงความรู้สกึของนักเรยีน เจตคตนิอกจากจะให้ขอ้มูลเกยีวกบัความพอใจ 

หรอืไม่พอใจแลว้ยงัให้ขอ้มูลเกยีวกบัความตงัใจ ความเชอืและความพรอ้มทจีะปฏบิตัดิ้วย การ

จดักิจกรรมการเรยีนการสอนทเีน้นให้นักเรยีนเกิดเจตคตทิดีแีละส่งผลให้เกดิความสนใจ และ

พรอ้มทจีะปฏบิตั ิ
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  4. การศกึษาตดิตามผล (Follow-Up Studies) เป็นการรวบรวมขอ้มูลความสําเร็จ

ในอาชพีหรอืความก้าวหน้าในการศกึษาระยะยาวของนักเรยีนซงึจะมปีระโยชน์ต่อการวางแผน

ต่อไป 

  2.2 รปูแบบการประเมินของอลัคิน 

  สุภมาส อังศุโชติ (2555, หน้า 44-45) กล่าวถึงแนวคิด รูปแบบการประเมิน

ของอลัคนิ โดยนิยามการประเมนิว่า การประเมนิเป็นกระบวนการสบืเสาะเพอืการตดัสนิใจ การ

เลือกสารสนเทศทเีหมาะสม การรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์สารสนเทศเพอืการรายงานสรุป

ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ทําหน้าทีตัดสินใจ เลือกทางเลือกต่าง ๆ รูปแบบการประเมิน

ของอลัคนิ เรยีกว่า UCAL ประกอบดว้ยการประเมนิ 5 ประเภท ดงันี 

  1. การประเมนิระบบ (Systems Assessment) เป็นการประเมนิทใีห้สารสนเทศ

เพอืการตดัสนิใจ เกยีวกบัสภาวะของระบบ เพอืนํามาเป็นขอบเขต จดุมุ่งหมายและกระบวนการ

ในการดาํเนินโครงการ หรอืเรยีกว่า การประเมนิความตอ้งการจําเป็น  

  2. การประเมนิการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินที

ช่วยเลอืกโครงการเฉพาะ เพอืสนองความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการประเมนิ

ก่อนทจีะนําโครงการไปดาํเนินการ เพอืดวู่าโครงการนนัมกีารวางแผนเหมาะสมหรอืไม่เพยีงใด 

  3. การประเมินการดําเ นินโครงการ (Program Implementation) เป็นการ

ประเมนิเพอืจดัหาสารสนเทศว่าการจดัโครงการนนัเหมาะสมกบักลุ่มหรอืไม่  

  4. การประเมินเพือการปรบัปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการ

จดัหาสารสนเทศว่าโครงการบรรลุวตัถุประสงคนํ์าทางหรอืไม่ มผีลลพัธท์คีาดหวงัเกดิขนึหรอืไม่  

  5. การประเมินเพอืรบัรองโครงการ (Program Certification) เป็นการประเมิน

เพือจัดหาสารสนเทศเกียวกับคุณค่าของโครงการ และศักยภาพของโครงการในการขยาย

ขอบข่ายการใชโ้ครงการอย่างกวา้งขวาง 

  ขอ้ตกลงเบอืงต้น รูปแบบการประเมนิของอลัคนิ 4 ประการ คอื 

  1. การประเมนิเป็นการรวบรวมสารสนเทศ 

  2. สารสนเทศทีรวบรวมได้จะถูกนํามาใช้ เพอืการตดัสนิใจ เลือกทางเลอืกใน

การดาํเนินการ 

  3. การนําเสนอสารสนเทศในการประเมินให้ผู้มอีํานาจตัดสินใจ ต้องเสนอใน

รูปแบบทสีามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  

  4. ประเภทของการตดัสนิใจทตี่างกนัตอ้งการกระบวนการประเมนิทตี่างกนั 

  2.3 รปูแบบการประเมินของ ไทเลอร ์

  ไทเลอร ์(Tyler, 1959, pp.110-125) เป็นผูนํ้าทสีําคญัในการประเมนิโครงการ ได้

ให้ความหมายของการประเมิน คอื การเปรียบเทียบพฤติกรรมทเีกิดขนึกับจุดมุ่งหมายเชิง

พฤตกิรรมทกีําหนดไว ้โดยมคีวามเชอืว่า จุดมุ่งหมายทตีงัไว้อย่างชดัเจน รดักุมและจําเพาะ
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เจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดี ในภายหลังไทเลอร์ได้เสนอ

แนวคดิเกยีวกบัการประเมนิ โดยเสนอเป็นกรอบความคดิ ครงัแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการ

กําหนดวตัถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมิน

ความสําเรจ็ของวตัถุประสงค์เหล่านัน แนวคดิลกัษณะนี เรยีกว่า แบบจําลองทยีดึความสําเรจ็

ของจุดมุ่งหมายเป็นหลกั ไทเลอร์เหน็ว่าจุดมุ่งหมายของการประเมนิเพอืตดัสนิว่าจุดมุ่งหมาย

ของการศึกษาทีตงัไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนันประสบผลสําเร็จหรอืไม่ มสี่วน

ใดบา้งทตีอ้งปรบัปรุงแกไ้ข และถอืว่าการประเมนิโครงการเป็นสว่นหนึงของการเรยีนการสอน  

  ลําดบัขนัของการประเมินการเรยีนการสอน มดีงันี 1) กําหนดจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรมด้วยข้อความทีชัดเจน เฉพาะเจาะจง, 2) กําหนดเนือหาหรือประสบการณ์ทาง

การศกึษาทตีอ้งการใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายทตีงัไว,้ 3) เลอืกวธิกีารเรยีนการสอนทเีหมาะสม 

และ 4) เมือจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ ตัวอย่าง การ

ประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์ มาใช้ในการประเมินโครงการ การประเมินโครงการ

เกยีวกบัการเรยีนการสอน ควรดาํเนินการ ดงันี 

  1. กําหนดจุดมุ่งหมายทแีทจ้รงิของโครงการทางการศกึษามกัได้แก่ ผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนโดยเขยีนในรปูของจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

  2. จดัเนือหาในการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  3. ทาํการทดสอบผูเ้รยีนก่อนทาํการเรยีนการสอน 

  4. เลอืกวธิสีอนใหเ้หมาะสม 

  5. ทาํการทดสอบผูเ้รยีน เมอืจบการเรยีนการสอนแลว้ 

  6. ประเมินประสทิธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน 

และหลงัเรยีนว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัหรอืไม่ และมนีักเรยีนรอ้ยละเท่าไรทผี่านเกณฑ ์

  7. นําผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพือ

ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

  ไทเลอร ์(Tyler, 1986, p.135) ไดนํ้าเสนอกรอบแนวคดิของการประเมนิโครงการ

ใหม่ โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 6 สว่น คอื 

  1. การประเมนิวตัถุประสงค ์(Appraising Objectives) 

  2. การประเมนิแผนการเรยีนรู ้(Evaluating The Learning Plan) 

  3. การประเมินเพือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation To Guild 

Program Development) 

  4.  การประเมนิเพอืนําโครงการไปปฏบิตั ิ(Evaluation Program Implement) 

  5. การประเมนิผลลพัธ์ของโครงการทางการศกึษา (Evaluating The Outcome 

Of An Educational Program) 

  6. การตดิตาม (Follow Up) และการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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  2.4 รปูแบบการประเมินของสเตก 

  สเตก (Stake, 1967, p.68) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของ   

ครอนบาค และสครเิวน เป็นพนืฐานในการปฏิบตัิ รูปแบบการประเมนิของสเตกถอืได้ว่าเป็น

รูปแบบหนึงทนีักประเมนินํามาประยุกตไ์ดอ้ย่างกวา้งขวางในการประเมนิโครงการ การประเมนิ

ตามความคดิเหน็ของ สเตก หมายถงึ กระบวนการทเีกยีวกบัการบรรยาย และการตดัสนิคุณค่า

ของโครงการ หรอืเป็นกระบวนการทเีกยีวกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลูเพอื

นําไปสูก่ารตดัสนิใจ จุดมุ่งหมายของการประเมนิม ี2 ประการคอื 1) เพอืตอ้งการไดข้อ้มลูต่าง ๆ 

ทนํีามาบรรยายเกยีวกบัโครงการนนั และ 2) เพอืต้องการไดข้อ้มูลต่าง ๆ ทสีามารถนํามาใช้ใน

การตดัสนิคุณค่าของโครงการ 

  สเตก (Stake, 1967, pp.523-540) ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมิน

เคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) ซึงตามโครงสร้างของรูปแบบนี ได้จําแนกข้อมูลการ

ประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ เมตริกซ์บรรยาย (Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสนิ

คุณค่า (Judgment Matric) และเสนอว่าก่อนบรรยายหรอืตดัสนิคุณค่าของโครงการ นกัประเมนิ

ควรทําการวเิคราะห์หลกัการ และเหตุผลของโครงการนัน ๆ ด้วย การประเมนิโครงการ ผู้ที

ประเมนิจะต้องรวบรวมข้อมูลทีแท้จรงิให้ได้ เนืองจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวธิีการเก็บ

ข้อมูลก็มหีลายวิธี ข้อมูลทตี้องการคอืข้อมูลทนํีามาใช้เพอืการอธิบายและการตดัสินใจ ตาม

รูปแบบการประเมนินี ไดจํ้าแนกสงิทตีอ้งพจิารณาในการประเมนิออกเป็น 3 สว่น คอื 

  1. สงินํา หรอืปัจจยัเบอืงต้น (Antecedents) หมายถงึ สภาพเงอืนไขหรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการ 

  2. กระบวนการหรือการปฏิบตัิ (Transaction) หมายถึง กิจกรรม ดําเนินตาม

กิจกรรมทีปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับ

นักเรยีน เป็นตน้ 

  3. ผลลัพธ์หรือผลการดําเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตทีได้จาก

โครงการ ในการเกบ็ขอ้มลูผูป้ระเมนิตอ้งบนัทกึขอ้มลูทงัสามชนิดนี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื  

   1) ความคาดหวงัหรอืแผนงาน (Intents) หมายถงึ สงิทคีาดหวงัจาํแนกเป็น

ความคาดหวงัเกยีวกบัปัจจยัเบอืงต้น การปฏบิตั ิและผลการดาํเนินงานโครงการ  

   2)  สงิทเีกดิขนึจรงิ (Observations) หมายถงึ สภาพทเีกดิขนึจรงิ ซงึจาํแนก

เป็นสภาพการณ์ทเีกดิขนึจรงิเกยีวกบัปัจจยัเบอืงต้น การปฏบิตัแิละผลการดาํเนินงาน  

   3) มาตรฐาน (Standards) หมายถงึ แนวทางการดําเนินงาน คุณลกัษณะที

ควรจะม ีควรจะทาํ หรอืควรจะไดร้บั เกยีวกบัปัจจยัเบอืงต้น การปฏบิตัแิละผลการดาํเนินงาน  

   4) การตดัสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพจิารณาการตดัสนิใจเป็น

การพจิารณาสรุปเกยีวกบัปัจจยัเบอืงต้น การปฏบิตั ิและผลการดาํเนินงาน  
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   ในการประเมนิผู้ประเมนิต้องพจิารณาขอ้มูลเพอืการบรรยายก่อน คอื ต้องมี

การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวงักบัสงิเกิดขนึจรงิ และความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยเบืองต้น การปฏิบัติ และผลลัพธ์ เมือได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐาน        

ทกีําหนดไว ้และมาตรฐานทคีาดว่าจะใหเ้กดิขนึแลว้ตดัสนิใจ  

  รปูของเมตรกิซม์รีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  1. ในเมตรกิซ์การบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คอื 

   ช่องที 1 หมายถึง ภาวการณ์ทคีาดหวงัว่าต้องมอียู่ก่อนทีการดําเนินงาน

โครงการเกดิขนึโดยถอืว่าเป็นภาวการณ์ทเีออือํานวยใหเ้กดิผลดงัทคีาดหวงัไว ้

   ช่องท ี2 หมายถงึ กระบวนการทเีกดิขนึในการดาํเนินงานตามความคาดหวงั

ว่าจะเป็นกระบวนการทมีปีระสทิธภิาพ คอื ก่อใหเ้กดิผลตามทไีดมุ่้งหมายไว ้

   ช่องท ี3 หมายถงึ ผลผลติทคีาดหวงัว่าจะไดร้บัหลงัจากการดาํเนินงาน 

   ช่องท ี4 หมายถงึ ปัจจยัทมีอียู่จรงิก่อนเรมิโครงการ 

   ช่องท ี5 หมายถงึ กระบวนการดาํเนินงานตามทสีงัเกตไดจ้รงิจากโครงการ 

   ช่องท ี6 หมายถงึ ผลผลติทไีดจ้รงิ ๆ หลงัจากโครงการจบลงแลว้ 

   ตงัแต่ช่องท ี1 ถงึ 6 ผู้ประเมนิต้องพจิารณาขอ้มูลใน 2 แนวคอื ในแนวตงั

ได้แก่ช่อง 1-2-3, และ 4-5-6 ควรมีความสมัพนัธ์กัน เพอืดูว่าปัจจยัเบืองต้นเอืออํานวยต่อ

กระบวนการหรือไม่ และในแนวนอนได้แก่ 1-4, 2-5, และ 3-6 ต้องมคีวามสอดคล้องกนัทงันี 

เพือต้องการทราบว่า ข้อมูลทีได้จากการปฏิบัติจริง ๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตงันัน มีความ

สอดคล้องกับสิงทีคาดหวงัไว้หรือไม่ ประการใด และต้องมีการปรบัปรุงในส่วนใดบ้าง เมือ

พจิารณาทงัในแนวตงั และในแนวนอนแล้ว พบว่า มคีวามสมัพนัธ์และสอดคล้องกนัแสดงว่า

โครงการนนัเป็นโครงการทบีรรลุผลตามทคีาดหวงัเอาไว ้

  2. ในเมตรกิซ์การตดัสนิใจ จําเป็นต้องใชเ้กณฑ์มาตรฐานเพอืพจิารณาขอ้มูลที

ไดจ้ากเมตรกิซ์ การอธบิายเกณฑม์าตรฐานนีอาจมกี่อนแลว้ หรอืตงัขนึใหม่ โดยคณะกรรมการ

หรอืผูร้บัผดิชอบโครงการก็ได ้สําหรบัทมีาของการตดัสนิใจควรใหผู้้ประเมนิมบีทบาทด้วย คอื 

ต้องสรุปออกมาใหไ้ดว้่า โครงการการศกึษามปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด หรอืต้องปรบัปรุง

เปลยีนแปลงทจีุดใด หรอืมปัีจจยัอะไรเป็นตวัเกอืหนุน หรอืเป็นอุปสรรคต่อโครงการ 

 แนวคดิของ สเตก แตกต่างไปจากแนวคดิของคนอนื ๆ ตรงทพีบว่าผลผลติยงัไม่ดี

ไม่ได้หมายความว่า การวางแผนไม่ดี หรอืหลกัสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องทอีงค์ประกอบอนื ๆ 

เช่น การจดัสภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บรหิาร ผู้เรยีน หรือสงิอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้ 

ขอ้มูลทไีดจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตงันัน มคีวามสอดคลอ้งกบัสงิทคีาดหวงั

ไว้หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เมือพิจารณาทังในแนวตังและ        

ในแนวนอนแล้ว พบว่า มคีวามสมัพนัธ์และสอดคล้องกนั แสดงว่าโครงการนันเป็นโครงการที

บรรลุผลตามทคีาดหวงัเอาไว ้แนวคดิของ สเตก แสดงไดด้งั ภาพท ี14  
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ภาพที 14  โครงสรา้งรปูแบบการประเมนิของสเตก 

 

 ความ

คาดหวงั 

(Intens) 

สงิทเีกดิขนึ 

(Obsevations) 

 มาตรฐาน 

(Standards) 

การตดัสนิ 

(Judgements) 

หลกัการ  

1 

 

4 

สงินํา 

(Antecedents) 

  

และ  

2 

 

5 

ปฏบิตักิาร 

(Transactions) 

  

เหตุผล  

3 

 

6 

ผลลพัธ ์

(Outcome) 

  

 เมตรกิซก์ารบรรยาย  เมตรกิซ์การตดัสนิใจ 

 

   = ความสอดคลอ้ง     = ความสมัพนัธ ์

 

  2.5 รปูแบบการประเมินของเคิรก์แพทริค 

  เคริก์แพทรคิ (Kirkpatrick, 1975, pp.40-44) แห่งมหาวทิยาลยัวสิคอนซิน ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เคยเป็นประธาน ASTD (The American Society for Training and Development) 

ได้เสนอแนวคิดเกียวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมนัน    

เป็นการช่วยเหลอืบุคลากรให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมีประสิทธภิาพในการฝึกอบรมใด ๆ 

ควรจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการฝึกอบรม ซงึถอืเป็นสงิจําเป็นทจีะช่วยใหรู้ว้่าการจดัโปรแกรม

การฝึกอบรมมปีระสิทธิผลเพยีงใดการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติทเีกิดขนึในทุกองค์กร เป็น

กจิกรรมทจีดัขนึมาเพอืการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานโดยมุ่งหวงัให้ผู้ผ่านการอบรมได้มกีาร

ปรบัปรุงเปลยีนแปลงแนวทางการทางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

  เคริ์กแพทรคิ กล่าวว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะทําให้ได้ความรู้อย่างน้อย    

3 ประการ คอื 

  1. การฝึกอบรมนนัไดใ้หอ้ะไร หรอืเกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานในลกัษณะใดบา้ง 

  2. ควรยุตโิครงการชวัคราวก่อน หรอืควรดาํเนินการต่อไปเรอืย ๆ 

  3. ควรปรบัปรุงหรอืพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมในสว่นใดบา้งอย่างไร 

  แนวทางการในการประเมินผลโครงการฝึกอบรมควรดําเนินการประเมินใน        

4 ลกัษณะ คอื 
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  1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ

ความรูส้กึหรอืความพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

  2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการ

เรยีนรู้โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทงัด้านความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ 

(Attitude) 

  3. ประเมินพฤติกรรมทีเปลียนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็น

การตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลียนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของ

โครงการหรอืไม่ 

  4. ประเมินผลลัพธ์ทีเกิดขึนต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการ

ตรวจสอบว่าผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรอืเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลกัษณะ

ใดบา้ง คุณภาพขององคก์รดขีนึหรอืมคีุณภาพขนึหรอืไม่ 

  รายละเอยีดแนวทางการดาํเนินการประเมนิแต่ละรายการเป็น ดงันี 

  1. ขนัประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction) การประเมนิในขนันีมวีตัถุประสงค์

ทจีะให้รูว้่าผูท้เีขา้รบัการฝึกอบรมนันมคีวามรู้สกึอย่างไร ต่อการฝึกอบรม เช่น ผู้เขา้รบัการอบรม

พอใจหรือไม่ต่อสิงทีได้รับจากการฝึกอบรม และมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยา

ตอบสนองนัน เราต้องการได้รบัขอ้มูลทเีป็นปฏกิิรยิาตอบสนองของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ทมีี

ความหมาย และความเป็นจรงิ เพราะขอ้มูลเหล่านีจะเป็นตวับ่งชปีระสทิธิผลของการฝึกอบรม

อนัแรก บ่อยครงัทผีู้บรหิารตดัสินใจให้ล้มเลิกโปรแกรมฝึกอบรมนันเสยี หรอืไม่ก็ตดัสนิใจให้

ดําเนินการฝึกอบรมนันต่อไป โดยอาศัยข้อมูลทีได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง         

เป็นพนืฐาน วธิกีารทจีะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มูลเกยีวกบัปฏกิริยิาตอบสนองทมีคีวามหมาย/และตรง

ตามความจรงิจากผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ได้แก่ 1) กําหนดให้แน่นอนชดัเจนลงไปว่าต้องการ

ได้รบัขอ้มูลอะไร เช่น ปฏกิริยิาตอบสนองของเนือหาหลกัสูตรการฝึกอบรม วทิยากร สถานที

การฝึกอบรม ระยะเวลาทีใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ, 2) วางรูปแบบของเครืองมือ หรือ

แบบสอบถามทจีะใชเ้กบ็ขอ้มลู, 3) ขอ้คําถามทใีช ้ควรเป็นชนิดทเีมอืไดร้บัขอ้มลู หรอืไดค้าํตอบ

แล้ว สามารถนํามาแปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถ ีและวเิคราะห์ในเชิงปรมิาณได้ ไม่ควรใช้

คําถามประเภทปลายเปิด, 4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพมิเติมในข้อคําถามต่าง ๆ และ 5) เพือให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนองผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ ไม่ควรให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเขยีนชอืตนเอง 

ลงไปในแบบสอบถาม ในการแจกแจงแบบสอบถามเพอืประเมนิปฏกิริยิาตอบสนองนี ผูป้ระเมนิ

ต้องแน่ใจว่าได้ให้เวลาผู้เข้ารบัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอทจีะให้คําตอบครบทุกขอ้ และควร

แจกก่อนผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจะออกไปจากห้องฝึกอบรมเมอืสนิสุดโปรแกรม พงึหลกีเลยีงการ

ปล่อยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเอาแบบสอบถามตดิตวัออกไป และสง่คนืกลบัมาในภายหลงั 
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  2. ขนัประเมนิการเรยีนรู้ (Learning) การประเมนิผลในขนันีมวีตัถุประสงค์ทจีะ

ใหรู้ว้่า ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรู้และทกัษะอะไรบา้ง และมเีจตคตอิะไรบา้งทเีปลยีนแปลง

ไปจากเดมิ ทงันีเพราะความรู้ ทกัษะและเจตคต ิล้วนแต่เป็นองค์ประกอบพนืฐานสําคญั ทจีะ

ช่วยใหเ้กดิการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมการทํางาน 1) ต้องวดัความรู้ ทกัษะ และเจตคตขิองผู้เข้ารบั

การฝึกอบรมทงัก่อน และหลงัการฝึกอบรม, 2) วเิคราะหท์งัคะแนนรายขอ้ และคะแนนรวมโดย

เปรยีบเทยีบกนัระหว่างก่อน และหลงัการฝึกอบรม และ 3) ถ้าเป็นไปไดค้วรใช้กลุ่มควบคุม ซงึ

เป็นกลุ่มของผู้ทไีม่ได้รบัการฝึกอบรมแล้วเปรยีบเทียบคะแนนความรู้ ทกัษะ และเจตคติของ

กลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง ซงึเป็นกลุ่มของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมว่าแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร 

   สาํหรบัเครอืงมอืทใีชว้ดัความรู ้ทกัษะและเจตคตมิอียู่ 2 วธิ ีคอื 

   วธิที ี1 ใชแ้บบสอบวดัความรู ้ทกัษะ และเจตคตเิป็นแบบสอบวดัมาตรฐาน 

ผูป้ระเมนิควรสงัซอื หรอืเลอืกใชเ้ฉพาะแบบสอบวดัความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิตีรงกบัโปรแกรม

การฝึกอบรม 

   วธิที ี2 สร้างแบบสอบวดัขนึเอง แบบสอบวดัความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิจีะ

สร้างขนึเองนีจะให้มรีูปแบบอย่างใดอย่างหนึง หรอืหลายอย่าง หรอืทุกอย่างต่อไปนีกไ็ด ้แบบ 

“ถูก” หรอื “ผดิ” แบบ “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” ซงึอาจเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 4 หรอื 5 

หรอื 6 สเกล กไ็ด ้แบบเลอืกคาํตอบทเีหน็ว่าถูกตอ้งทสีุด แบบเตมิคํา/ขอ้ความลงในช่องว่าง 

  3. ขันประเมินพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior) การ

ประเมนิผลในขนันีมวีตัถุประสงค์จะให้รูว้่าเมอืได้รบัการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม

ได้มกีารเปลียนแปลงพฤตกิรรมการทํางานไปในทิศทางทพีงึประสงค์หรอืไม่ การประเมินผล   

ในขนันีนับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมนิผลในสองขนัแรก เพราะต้องออกไปตดิตาม

การประเมินผลในสถานททีํางานจรงิ ๆ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ซึงจะมคีําถามอยู่หลายข้อ     

ทผีู้ประเมนิจะต้องตอบใหไ้ดเ้สยีก่อน เช่น 1) ควรออกไปประเมนิเมอืไร ภายหลงัการฝึกอบรม, 

2) จะเกบ็ขอ้มลูจากใครถงึจะเชอืถอืไดม้ากทสีุด, 3) ควรจะวดัพฤตกิรรมการทํางานของผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมทงัก่อนและหลงัการฝึกอบรม, 4) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกบัการประเมนิผล

หลงัการฝึกอบรมนันควรจะใหห้่างกนัพอสมควร เพอืใหแ้น่ใจว่าการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมการ

ทํางานได้เกดิขนึจรงิ ๆ ทางทดีีควรจะประเมนิหลายๆ ครงั เป็นระยะ ๆ เช่น ประเมนิทุก 3 เดอืน 

เป็นต้น และ 5) ควรจะได้เก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากผู้บังคับบัญชา จากเพือน

ร่วมงาน และจากกลุ่มผูผ้่านการอบรม  

  เคริก์แพทรคิ เหน็ว่าการประเมนิผลในขนัการเปลยีนแปลงพฤตกิรรมการทํางาน

ตามขอ้ทเีสนอมานัน จะนําไปใช้จรงิ ๆ ต้องใช้เวลา และอาศยัความชํานาญของผูป้ระเมนิเป็น

อย่างมาก เขาจึงได้เสนอให้ทํากบัโปรแกรมฝึกขนาดใหญ่ และกบัโปรแกรมทีจําเป็นต้องจดั

หลาย ๆ ครงัต่อไปในอนาคตเท่านัน ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็กทวัไป เขาไดเ้สนอให้

ใช้วิธีการง่าย ดังนี 1) กําหนดว่ามีพฤติกรรมการทํางานอะไรบ้างทีคาดหวังจะให้เกิดการ
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เปลยีนแปลง, 2) เตรยีมคําถามทจีะใชส้ําหรบัการสมัภาษณ์, 3) สมัภาษณ์บุคคลหลาย ๆ กลุ่ม 

ภายหลังการฝึกอบรมสกัระยะหนึงเพอืให้รู้ว่า พฤติกรรมทีคาดหวงัเอาไว้เหล่านันเกิดการ

เปลยีนแปลงจรงิ ๆ หรอืไม,่ 4) ขอ้มลูทไีดจ้ากการสมัภาษณ์ ควรจะนํามาแปลงเป็นตวัเลข ทาํการ

วเิคราะหใ์นเชงิปรมิาณ และ 5) ถา้การสมัภาษณ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ควร

จะต้องแน่ใจว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  4. ขนัประเมินผลทีเกิดขึนต่อหน่วยงาน (Results) การประเมินผลในขนันีมี

วตัถุประสงค์จะให้รู้ว่าในทสีุดแลว้ การฝึกอบรมได้ก่อให้เกดิผลดตี่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง ซึง

นับเป็นการประเมินผลทียากทีสุด เพราะในความเป็นจริงนันมีตัวแปรอืน ๆ อีกมากมาย

นอกเหนือการฝึกอบรมทีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และตัวแปรเหล่านันบางทีก็ยากต่อการ

ควบคุม ฉะนันอะไรก็ตามทเีกดิแก่หน่วยงานในทางทดีจีงึสรุปไดย้ากว่าเป็นผลมาจากโปรแกรม 

การฝึกอบรม เคริ์กแพทรคิ ได้ให้ขอ้เสนอแนะในการประเมนิผลในขนันีไว ้ดงันี 1) ควรจะจดั

สภาวการณ์หรอืเงอืนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไวแ้ลว้นําไป เปรยีบเทยีบกบัสภาวการณ์

ภายหลงัการฝึกอบรม โดยใช้ขอ้มูลทสีงัเกตได้ หรอืสอบวดัได,้ 2) พยายามหาทางควบคุมตวั

แปรอนื ๆ ซงึคาดว่าน่าจะมอีทิธพิลต่อการเปลยีนแปลงผลทตี้องการให้เกดิแก่หน่วยงาน วธิหีนึงที

พอจะทาํไดค้อืการใชก้ลุ่มควบคุมกบักลุ่มตวัอย่าง 

  2.6 รปูแบบการประเมินโครงการของสตฟัเฟิลบมี  

  มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถงึ รูปแบบการประเมนิโครงการของ สตฟัเฟิลบมี 

(CIPP MODEL) ไว ้รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  พสิณุ  ฟองศร ี(2551, หน้า 33-45) ไดก้ล่าวว่า รปูแบบ ซปิป์ (CIPP) นีใชส้าํหรบั

การประเมินบรบิท ปัจจยันําเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพอืช่วยผู้บรหิารในการตัดสนิใจ

เกยีวกบัการเลือกเป้าหมาย หรอืจุดมุ่งหมายของสงิทจีะประเมนิ การดําเนินงาน การกําหนด

ยุทธวิธี แผนงาน และการปรบัเปลียนยุทธวิธี แผนงานการดําเนินงานให้มีความเหมาะสม 

รวมทงั การตดัสนิใจเกยีวกบัการปรบัเปลยีน คง ขยาย ยุบ หรอืเลกิ สงิทปีระเมนิโดยนักประเมิน 

จะต้องออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยการระบุ

ประเภท ระดบั และคาดคะเนสถานการณ์ ของการตดัสินใจทีจะเกิดขึน รวมทงัอาจกําหนด

เกณฑ์ทใีช้ในการตดัสนิใจในแต่ละสถานการณ์ รูปแบบการประเมนิแบบนีเป็นทรีู้จกัและใชก้นั

แพร่หลายมากทสีุดในประเทศไทย  

  รปูแบบการประเมนิ CIPP แบ่งการประเมนิออกเป็น 4 ส่วน ตามลําดบัพฒันาการ

ของการดาํเนินงาน 3 ระยะ ดงัต่อไปนี 

  1. การประเมนิก่อนเรมิดําเนินงาน การประเมนิในช่วงนีจะเป็นการประเมนิเพอื

วางแผนอันเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดําเนินงาน จัดทําสิงต่าง ๆ อาจเป็น

โครงการ กจิกรรม หรอืหลกัสูตร ซงึจะทาํการประเมนิใน 2 สว่น คอื 
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   1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเป็นการ

ประเมนิความต้องการจําเป็น เพอืกําหนดการดําเนินงาน โดยประเมนิสภาพเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมอืง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทคีาดว่าจะเกิดขนึ วธิกีารประเมนิจะใช้การบรรยาย

และเปรยีบเทยีบปัจจยันําเขา้ทไีดร้บัจรงิกบัสงิทคีาดหวงั บรบิทของสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงที

คาดหวงักบัทเีป็นจรงิ รวมทงั วเิคราะหส์าเหตุของความไม่สอดคลอ้งระหว่างความเป็นจรงิและ

สงิทคีาดหวงัดงักล่าว 

   1.2 การประเมินปัจจยันําเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ

พร้อมด้านทรพัยากร ทจีะใช้ในการดําเนินงานทงัปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหาร

จดัการทวีางแผนไวเ้พอืวเิคราะห ์และกําหนดทางเลอืกทเีหมาะสมทสีุดทจีะทาํใหก้ารดําเนินงาน

บรรลุว ัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยาย และวิเคราะห์

ทรพัยากรทมีอียู่ รวมถงึกลยุทธ์ และกระบวนการดําเนินงานทเีป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

   การประเมินในข้อ 1.1 แล 1.2 นําไปสู่การวางแผน ซึงควรจะต้องมีการ

วเิคราะห์ความเหมาะสมของสงิทจีะดําเนินการ โดยพจิารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์

ประสทิธภิาพ ความเหมาะสมของการบรหิาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปไดท้งั

ดา้นแผนงาน แผนเงนิ และแผนกําลงัคน และอนื ๆ 

  2. การประเมินขณะดําเนินงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมิน

กระบวนการ อนัเป็นการศกึษาจุดอ่อนจุดแขง็ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 

สาเหตุททีําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนได้ เป็นการจดัหาสารสนเทศเพอืนํามาปรบัปรุง

การดําเนินงานไดอ้ย่างทนัท่วงท ีการประเมนิขนัตอนนีจงึมบีทบาทสําคญัต่อความสําเรจ็ของสงิ

ทจีะดาํเนินการ 

  3. การประเมินหลังสินสุดการดําเนินงาน (Product Evaluation) เป็นการ

ประเมนิผลผลดิของสงิทปีระเมนิเพอื จะตอบคําถามใหไ้ดว้่าการดําเนินงานประสบความสําเร็จ

ตามแผนทวีางไว้หรอืไม่ ผลผลติเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืไม่ คุ้มค่าของผลการดําเนินงาน 

การประเมนิหลงัสนิสุดการดําเนินงานจะพิจารณา ผลลพัธ์และการประเมนิผลกระทบของการ

ดําเนินงานทุก ๆ ด้าน ซึงมกัใช้เทคนิคการติดตามผลหรือศกึษาย้อนรอย (Follow Up Study 

หรอื Tracer Study) ผลการประเมนิจะให้สารสนเทศเพอืการตดัสนิใจเกยีวกบัอนาคตของการ

ดําเนินงานว่าควรจะคง ปรบั ขยายการดําเนินการ หรอืควรสนิสุดการดําเนินงานไปตามเวลาที

กําหนดไว ้หรอืควรยกฐานะเป็นการดาํเนินงานประจํา เป็นตนั 

  การประเมนิโดยใชรู้ปแบบ CIPP เป็นทนิียมใชก้นัแพร่หลายมากทสีุดโดยเฉพาะ

การประเมนิโครงการต่าง ๆ ทงัโครงการทวัไป และโครงการทางการศกึษา รวมทงัหลกัสูตรใน

ระดบัต่าง ๆ เพราะว่าการประเมินให้สารสนเทศทคีรอบคลุม มกีารพจิรณาถงึสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ ประกอบดว้ย อย่างไรกต็ามบางครงัมกีารนํารูปแบบการประเมนิแบบนีไปใช ้โดยไม่ครบ
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ตามขนัตอน ดว้ยการตดัการประเมนิบรบิทออก ทําใหส้ารสนเทศทไีดล้ดคุณค่าลง และมผีลต่อ

การตดัสนิใจได ้ 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 56) ได้กล่าวถึงแนวคิดการประเมิน

ของสตฟัเฟิลบมีว่า การประเมนิเป็นกจิกรรมทมีลีกัษณะเป็นกระบวนการคอื มคีวามต่อเนืองกนั

ในการดําเนินงานอย่างครบวงจร จะต้องมีการระบุหรือบ่งชีข้อมูลทีต้องการ และมีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตามทไีด้ระบุหรอืบ่งชไีว้ แล้วนําเอาขอ้มูลทเีก็บรวบรวมมาได้นัน จดัทําให้เป็น

สารสนเทศ โดยสารสนเทศทไีด้มานัน จะต้องมคีวามหมายและประโยชน์ เพอืนําไปเสนอใช้

ประกอบการตดัสนิใจในการกําหนดทางเลอืกใหม่ หรอืแนวทางดาํเนินการต่อไป 

  เชาว์ อินใย (2553, หน้า 127) กล่าวถึงการประเมินของสตัฟเฟิลบีมว่าการ

ประเมนิผลผลติจะทําการประเมนิ 2 ขนัตอน คอื1) ประเมนิทนัททีสีนิสุดโครงการเรยีกว่าการ

ประเมนิผลลพัธ ์2) การประเมนิผลกระทบของโครงการทงับวกและลบ 

  สตัฟ เฟิลบีม (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) กล่าวว่ าการประเมิน คือ 

กระบวนการรวบรวม พรรณนา และจดัหาสารสนเทศทมีปีระโยชน์เพอืการตดัสนิใจ รูปแบบการ

ประเมินซิปป์ (CIPP) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตังแต่บริบท (Context) ปัจจยั

นําเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Product) โดยจะใชว้ธิกีารสรา้งเกณฑ์และ

ประสทิธภิาพของโครงการ ทงัภาพรวมหรอืรายปัจจยัเป็นสําคญั ซงึพออธบิายได ้รายละเอยีด

ดงัภาพท ี15 
 

ภาพที 15  รูปแบบการประเมนิซปิป์ (CIPP) 
 

 ประเภทของการประเมิน   ประเภทของการตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิบรบิท หรอื

สภาพแวดลอ้ม 
ปรบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 

การประเมนิปัจจยันําเขา้ เลอืก/ปรบัเปลยีนกจิกรรม หรอืวธิี

ดาํเนินโครงการ 

การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรุงวธิดีาํเนินการ เร่งรดั

โครงการ 

การประเมนิผลผลติ การขยายโครงการ ยุตโิครงการ  

ยกฐานะเป็นงานประจาํ 
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  สตฟัเฟิลบมีไดนํ้าเสนอประเภทของการตดัสนิใจทสีอดคลอ้งกบัประเดน็ทตีอ้งการ

ประเมนิดงันี 

  1. การตดัสนิใจเพอืการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตดัสินใจทีใช้

ข้อมูลจากการประเมนิสภาพแวดล้อมทไีด้นําไปใช้ในการกําหนดจุดประสงค์ของโครงการให้

สอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงาน 

  2. การตัดสินใจเพือกําหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) 

เป็นการตดัสนิใจทใีช้ขอ้มูลจากปัจจยันําเขา้ทไีด้นําไปใช้ในการกําหนดโครงสร้างของแผนงาน 

และขนัตอนของการดาํเนินการของโครงการ 

  3. การตดัสนิใจเพอืนําโครงการไปปฏบิตั ิ(Implementation Decisions) เป็นการ

ตดัสนิใจทใีชข้อ้มูลจากการประเมนิกระบวนการ เพอืพจิารณาควบคุมการดําเนินการให้เป็นไป

ตามแผน และปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินการใหม้ปีระสทิธภิาพมากทสีุด 

  4. การตดัสนิใจเพอืทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตดัสนิใจ

เพอืใชข้อ้มลูจากการประเมนิผลผลติ (Output) ทเีกดิขนึ เพอืพจิารณาการยุต/ิลม้เลกิ หรอืขยาย

โครงการทจีะนําไปใชใ้นโอกาสต่อไป 

  จากทกีล่าวมาสรุปได้ว่าการประเมนิมหีลายรูปแบบ จึงควรเลอืกใช้ให้เหมาะกบั

เรืองทีจะประเมิน รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม เป็นรูปแบบการประเมินทีมีความ

ต่อเนืองกันในการดําเนินงานอย่างครบวงจร ครอบคลุมในการประเมินโครงการทุกด้าน 

นอกจากนันยงัจะช่วยให้มองเหน็ภาพรวมของโครงการ การประเมนิในครงันีผู้ประเมนิจงึเลอืก

การประเมนิรูปแบบ ซปิป์ (CIPP) ของ สตฟัเฟิลบมี เป็นกรอบในการประเมนิเพอืประเมนิระดบั

สมัฤทธิผลของโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรยีนของ

นักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

ปีการศกึษา 2562 

 

 3. ความหมายของการประเมินโครงการ 

  มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง ความหมายของการประเมินโครงการไว้

รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  สมคิด พรมจุ้ย (2550, หน้า 37) กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง การ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ เพอืการพจิารณาผลของโครงการ เป็นการประเมินผล

ตามกระบวนการ บ่งชถีงึคุณค่าของโครงการ กล่าวคอื โครงการทไีด้ดําเนินการไปแล้วได้ผล

ตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรอืไม่ เพยีงใด ทาํไดท้งัการประเมนิก่อนเรมิโครงการ ขณะกําลงั

ดาํเนินการอยู่ และการประเมนิผลโครงการหลงัจากการดําเนินงานไดส้นิสุดลงแลว้ 
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  เชาว์ อินใย (2553, หน้า 28) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าสิงต่าง ๆ โดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ จากกิจกรรมทีจัดขึนอย่างเป็นระบบ เพือนําข้อมูลสารสนเทศเหล่านันมา

ประกอบการตดัสนิใจต่อผลการดาํเนินการว่า จะบรรลุตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่

  พสิณุ ฟองศร ี(2553, หน้า 68) ได้อธบิายความหมายของการประเมนิโครงการ 

หมายถงึ กระบวนการตดัสนิคุณค่าของโครงการในระยะหนึงหรอืทุกระยะ โดยนําสารสนเทศ

จากการวดัมาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์กีําหนดไว ้เพอืตดัสนิใจจดัทําโครงการทดลองหรอืนําร่อง 

ปรบัเปลยีน ระงบั ปรบัปรุง ขยายผลหรอืยกเลกิโครงการ 

  อุทุมพร จามรมาน, และคณะ (2553, หน้า 83) ได้อธิบายความหมายของการ

ประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) 

เกยีวกบัปัจจยักระบวนการ และผลการดําเนินโครงการเพอืเป็นสารสนเทศสําหรบัการปรบัปรุง

การดาํเนินโครงการ สรุปผลสาํเรจ็ของโครงการ และพฒันาโครงการต่อไป  

  พิชิต ฤทธิจรูญ (2555, หน้า 12) กล่าวว่าการประเมินโครงการ หมายถึง

กระบวนการเชงิระบบในการตรวจสอบประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของโครงการ ทช่ีวยทําให้

ได้ขอ้มูลสารสนเทศทเีป็นประโยชน์ต่อการนํามาตดัสนิใจเกยีวกบัการบรหิารจดัการ เพอืการ

ปรบัปรุงและพฒันาโครงการ 

  ธีรศกัด ิอุ่นอารมย์เลิศ (2556, หน้า 6) ได้อธิบายความหมายของการประเมิน

โครงการ หมายถงึ กระบวนการตดัสนิคุณค่าของกิจกรรมหรอืผลทเีกดิขนึจากโครงการในด้าน

ความสําเร็จ ความล้มเหลว จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค โดยมกีระบวนการรวบรวมขอ้มูล

และวเิคราะหข์อ้มูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนีการประเมนิโครงการยงัมปีระโยชน์ในแง่การนํา

สารสนเทศไปสู่การปรบัปรุงการดําเนินกจิกรรมโครงการใหด้ยีงิขนึต่อไป 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศทเีป็นประโยชน์ โดยใชเ้ครอืงมอืรวบรวมขอ้มูลทเีทยีงตรงและน่าเชอืถอื ใหไ้ด้ขอ้มลู

ในการตดัสนิใจแก่ผู้บรหิารในการพจิารณาการดําเนินการตามแผนงานโครงการนัน ว่าเป็นไป

ตามนโยบาย แผนงาน โครงการมปีระสทิธิภาพตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรอืไม่ บรรลุ

วตัถุประสงค์เพยีงใด นําไปสู่การพฒันา ปรบัปรุงแก้ไข ให้แผนงานโครงการนันสําเร็จอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 4. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

  นักวชิาการหลายท่านกล่าวถงึประโยชน์ของการประเมนิโครงการไว ้รายละเอยีด 

ดงัต่อไปนี  

  สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2549, หน้า 92–93) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน

โครงการไว้ว่า 1) เพอืช่วยปรบัปรุงพฒันางานหรอืโครงการต่าง ๆ, 2) เพอืตดัสนิผลเกยีวกบั

ระดบัผลสมัฤทธขิองงานหรอืโครงการต่าง ๆ, 3) เพอืช่วยใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจเกยีวกบัโครงการ
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หรืออนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ 4) เพอืกระตุ้นทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้งให้

ปฏบิตัหิน้าทอีย่างมปีระสทิธภิาพ 

  สมคดิ พรมจุย้ (2550, หน้า 37-38) กล่าวว่าการประเมนิโครงการเป็นกจิกรรมที

สําคญัในวงจรการวางแผน และบรหิารงานโครงการ เป็นประโยชน์อย่างยงิต่อการวางแผน และ

บริหารโครงการ ดงันี 1) ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพือนําไปใช้ในการตัดสินใจ

เกยีวกบัการวางแผนงานและโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรพัยากรต่าง ๆ ทจีําเป็นใน

การดําเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักจิกรรมต่าง ๆ, 2) ช่วยทําให้

การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน, 3) ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกียวกับ

ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ, 4) ช่วยใหข้อ้มูลเกยีวกบัความสําเรจ็ 

และความล้มเหลวของโครงการ เพอืนําไปใช้ในการตดัสนิใจ และวนิิจฉัยว่าจะดําเนินโครงการ

ในช่วงต่อไปหรอืไม่ จะยกเลกิหรอืขยายการดําเนินงานโครงการต่อไป, 5) ช่วยให้ได้ข้อมูลท ี 

บ่งบอกถงึประสทิธิภาพของการดําเนินงานโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มกบัการลงทุน หรอืไม่ 

และ 6) เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏบิตัิงานโครงการ เพราะการประเมนิโครงการด้วยตนเองจะทําให้

ผู้ปฏบิตังิานไดท้ราบผลการดําเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และนําขอ้มูลไปใชใ้นการปรบัปรุง และ

พฒันาโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

  สุวทิย ์มูลคํา, และสุนันทา สุนทรประเสรฐิ (2550, หน้า 151) กล่าวถงึประโยชน์

ของการประเมนิโครงการว่า 1) ช่วยใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ เกยีวกบัโครงการทนํีาไปใชใ้น

การตดัสนิใจเกยีวกบัการกําหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรพัยากรต่าง ๆ ที

จําเป็นต้องใชใ้นการดําเนินโครงการ ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการจดัทําโครงการ, 2) ช่วยให้

ทราบขอ้มลูสารสนเทศเกยีวกบัความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการทนํีามาใชใ้นการ

ตัดสินใจเพอืปรบัปรุง หรือเปลียนแปลงแก้ไขการดําเนินโครงการ ให้เป็นไปตามทิศทางที

ตอ้งการ และ 3) ช่วยใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศเกยีวกบัความสําเรจ็และความลม้เหลวของโครงการ 

ทนํีามาใชใ้นการตดัสนิใจ และวนิิจฉัยว่าจะดาํเนินการในช่วงต่อไป ยกเลกิ หรอืขยายการดําเนิน

โครงการต่อไปอกี 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 93-95) กล่าวถึงประโยชน์ของการ

ประเมนิโครงการ ไวด้งันี 1) ช่วยใหเ้ป็นทยีอมรบั และเป็นทน่ีาเชอืถอืจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกบั

โครงการ เป็นการรบัรองคุณภาพของโครงการ, 2) ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงนิทุนได้รบัทราบ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จาก

สภาพการณ์ทเีป็นจรงิ, 3) ช่วยใหข้อ้มูลซงึเป็นสารสนเทศทมีคีุณค่าสําหรบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง, 

4) ช่วยชใีห้เห็นความสําคญัของแต่ละโครงการตามลําดบัก่อนหลัง โดยสามารถทราบได้ว่า

โครงการใดมคีวามจําเป็นเร่งด่วนกว่ากนั ทงันีเพอืช่วยแก้ปัญหาในการคดัเลอืกโครงการ, 5) 

ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัจากผู้รบับรกิาร ขอ้มลูประเภทนีทําให้ทราบถงึขอ้จํากดั และปัญหาต่าง ๆ 

ในการปฏบิตังิาน เพอืนํามาปรบัปรุงโครงการตลอดจนเพอืก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ทดี ีระหว่าง
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ผู้ใหแ้ละผูร้บับรกิาร และ 6) ช่วยใหท้ราบถงึผลผลติของโครงการทงัในดา้นทพีงึประสงค์และไม่

พงึประสงคค์วบคู่กนัไป  

  เชาว ์อนิใย (2553, หน้า 12) กล่าวถงึประโยชน์ของการประเมนิโครงการว่า เป็น 

กระบวนการทคีน้หาขอ้เทจ็จรงิหรอืกฎเกณฑต์่าง ๆ เพอืการตดัสนิต่อความสําเรจ็ของโครงการ 

และเป็นทางเลอืกในการดําเนินโครงการว่า จะทําให้การดําเนินงานของโครงการมปีระสทิธภิาพ 

และประสบความสําเรจ็หรอืไม่ 

  สุพักตร์ พิบูลย์ (2557, หน้า 8) กล่าวว่าการประเมินเป็นกิจกรรมทีมีบทบาท

สําคญัยิงในกระบวนการตัดสินใจเพอืพฒันางานทีทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการ

กําหนดโยบาย หรอืทศิทางการดําเนินการขององค์กร ทเีหมาะสมก่อนนําไปปฏิบตั ิลดความ

เสยีงการเกดิปัญหา อุปสรรค และความลม้เหลวการดําเนินกิจกรรมโครงการ จะทําใหท้ราบถงึ

จุดเด่น จุดดอ้ยของงานเพอืปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึและยกระดบัคุณภาพงานอย่าง

ต่อเนอืง 

  จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่า การประเมนิโครงการเป็นเครอืงมอืทใีชใ้นการประเมนิผล 

ตดัสินคุณค่า ซึงไม่เพยีงแต่ชีให้เห็นผลสําเร็จของการดําเนินงาน ทเีกิดขนึตามทีคาดการณ์

ล่วงหน้าไว้เท่านัน แต่บ่งชีให้เห็นผลกระทบของโครงการทีมตี่อบุคคลและชุมชนทีเกียวข้อง 

นอกจากนี การประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิงต่อผู้บริหารโครงการทีจะช่วยในการ

ตดัสินใจเกียวกบัการวางแผน การพฒันา การปรบัปรุง และบรหิารให้การดําเนินงานเป็นไป

อย่างต่อเนือง หลกีเลยีงและขจดัปัญหาทเีกดิขนึ ขยายหรอืปรบัโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัความ

ต้องการของบรบิท หรอือาจจะระงบัโครงการถ้าจําเป็น การประเมนิโครงการอาจใช้ขอ้มูลจาก

การตดิตามโครงการซึงได้ระหว่างกระบวนการดําเนินโครงการ รวมทงัประเมนิผลสรุปรวม ซงึ

เป็นการประเมินภาพรวมความสําเร็จของโครงการเมอืโครงการนันเสร็จสนิ ซึงทําได้ทงัการ

ประเมนิก่อนเรมิโครงการ การประเมนิขณะกําลงัดําเนินการอยู่ และการประเมินผลโครงการ

หลงัจากการดาํเนินงานไดส้นิสุดแลว้ 

 5. กระบวนการประเมินโครงการ 

  มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถึงกระบวนการประเมินโครงการไว้ รายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  เยาวด ีรางชยักุล วบูิลย์ศร ี(2551, หน้า 279 – 288) ได้จําแนกขนัตอนของการ

ประเมนิโครงการออกเป็น 6 ขนัตอน ดงันี 

  ขนัตอนที 1 การศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับโครงการ ก่อนทําการประเมิน

โครงการ ผู้ประเมนิจะต้องศกึษาเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัโครงการ เช่น โครงการทเีสนอขออนุมตั ิ

ถา้เป็นโครงการนําร่องกค็วรศกึษาเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ หรอืถา้มรีายงาน

ผลการประเมนิโครงการฉบบัสมบูรณ์กค็วรนํามาศกึษา จะทําใหผู้ป้ระเมนิไดเ้ขา้ใจความเป็นมา
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ของโครงการ สภาพแวดล้อม วตัถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ซึงจะทําให้ผู้ประเมิน

สามารถกําหนดประเดน็การประเมนิและตวัชวีดัต่อไปได ้

  ขนัตอนที 2 การกําหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน ในขนัตอนนีผู้ประเมิน

จะต้องตอบคําถามใหไ้ดว้่าจะประเมนิโครงการอะไร ประเมนิทําไม เพอืใคร หรอืใครเป็นผูใ้ชผ้ล

การประเมนิ ขอ้มูลทจีะตอบคําถามเหล่านี ไดม้าจากการศกึษาเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัโครงการ 

สมัภาษณ์ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผูส้นับสนุนโครงการ 

  ขนัตอนท ี3 การกําหนดขอบเขตของการประเมนิ เป็นขนัตอนทสีําคญัอกีขนัตอน

หนึงทจีะทําให้การประเมนิโครงการสามารถดําเนินการได้ และบรรลุเป้าหมายทตี้องการ โดย

พิจารณาจากพืนทีทีจะทําการประเมิน หน่วยงานทีต้องการติดตาม บุคคลทีผู้ประเมินต้อง

สมัภาษณ์ เป็นตน้ 

  ขนัตอนที 4 การพิจารณากําหนดตัวบ่งชีและแหล่งข้อมูล การกําหนดตัวบ่งชี    

ในการประเมนิสามารถกําหนดได้จากวตัถุประสงค์ของโครงการ หรอืจากตวัแบบการประเมนิ

เชิงทฤษฎี เช่น การกําหนดตัวบ่งชีจากรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) หรืออาจจะ

พจิารณาจากความคาดหวงัของผูใ้ชผ้ลการประเมนิก็ได ้ตวับ่งชมีทีงัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

ในเชิงปรมิาณนัน เช่น จํานวนนักเรยีนทผี่านเกณฑ์ อตัราส่วนจํานวนนักเรยีนต่อครู เป็นต้น 

ส่วนในเชงิคุณภาพนัน เช่น ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ประสทิธภิาพในการทํางาน เป็นต้น 

การกําหนดแหล่งขอ้มูล จะต้องสอดคลอ้งกบัตวับ่งช ีเช่น นักประเมนิต้องการวดัผลสมัฤทธขิอง

โครงการจากการวดัความรูข้องผูเ้ขา้รบัการอบรม แต่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในการวดั ซงึ

กไ็ม่เหมาะสม ขอ้มลูทตีอ้งการอาจมกีารบนัทกึไวแ้ลว้ หรอืตอ้งทําการเกบ็รวบรวมขนึมาใหม่  

  การพจิารณาคดัเลือกกลุ่มบุคคลทเีกียวข้อง กบัโครงการ เพอืทําการสอบถาม

หรือสมัภาษณ์ มแีนวทางพจิารณาได้ 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ “จากบนสู่ล่าง” (Top Down) 

หมายถงึ การรวบรวมและวเิคราะห์ความคดิเห็นจากผู้รบัผดิชอบในการดําเนินโครงการ และ

บุคลากรในเชงินโยบายทเีกยีวขอ้งกบัโครงการนัน ๆ จากผูร้บัผดิชอบระดบัสงูไปสูร่ะดบัตํา และ 

2) รูปแบบ “จากล่างสู่บน” (Bottom Up) หมายถงึ การรวบรวมและวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผู้

มสี่วนร่วมในการดําเนินโครงการ รวมทงักลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ และกลุ่มบุคคลที

น่าจะได้รบัผลกระทบจากโครงการ โดยเริมจากผู้รบัผิดชอบระดบัผู้น้อยหรือระดบัล่างไปสู่

ผูร้บัผดิชอบระดบัชนัผูใ้หญ่หรอืระดบับน 

  ขนัตอนท ี5 การวเิคราะหข์อ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลทําได้ทงัเชงิปรมิาณและเชิง

คุณภาพ ทงันีขนึอยู่กบัขอ้มลูทผีู้ประเมนิเก็บรวบรวมมา ตวัอย่างเช่น ขอ้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

ใช้ค่าร้อยละ ความคดิเห็นต่อโครงการทอียู่ในรูปมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ค่าเฉลีย ค่าส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน ข้อมูลทเีก็บรวบรวมจากเอกสาร การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใช้

เทคนิคการวเิคราะหเ์นือหา 
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  ขนัตอนท ี6 การสรุปผลการประเมนิโครงการ ผูป้ระเมนิควรเน้นประเดน็ทสีําคญั

ดงันี คอื ผลผลติจากโครงการ ปัญหา และขอ้จํากดัของการดําเนินโครงการ ขอ้เสนอแนะเพอื

การปรบัปรุงโครงการ นอกจากนนัควรสรุปผลโครงการไปในดา้นอนื ๆ ดว้ย เช่น 1) การยอมรบั

ในคุณค่าของโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย, 2) การขยายผลโครงการและความต้องการของ

โครงการทตี่อเนือง, 3) การก่อให้เกิดสงิใหม่ เช่น เทคโนโลยหีรอืเอกสารทางวชิาการ, 4) การ

เปลยีนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพหรอืทางสงัคม, 5) การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิโครงการ

ทช่ีวยใหเ้กดิการพฒันาทรพัยากรบุคคล, 6) การแพร่กระจายผลใหเ้ป็นสารสนเทศทเีป็นประโยชน์

ต่อผูเ้กยีวขอ้งกบัโครงการ และ 7) การพฒันาศกัยภาพหรอืประสทิธภิาพของโครงการในดา้นอนื  

  สมคดิ พรมจุ้ย (2552, หน้า 43) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมนิโครงการ ซงึถอืเป็น

การวจิยัรูปแบบหนึง มกีระบวนการดําเนินการขนัตอน ดงันี 1) ประเมนิอะไรโดยการวเิคราะห์

โครงการทมีุ่งประเมนิ, 2) ทําไมจงึต้องประเมนิ เพอืกําหนดหลกัการและเหตุผลของการประเมนิ, 

3) ประเมินเพอือะไร โดยกําหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิ, 4) มแีนวคดิทฤษฎีอะไรบ้าง    

ผูป้ระเมนิต้องศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและแนวทางการประเมนิ, 5) จะประเมนิไดอ้ย่างไร เป็นการ

ออกแบบการประเมนิ โดย กําหนดรูปแบบการประเมนิ กําหนดประเภทของตวัแปรหรอืขอ้มูล 

หรือตวัชวีดั กําหนดแหล่งข้อมูลหรอืผู้ให้ข้อมูล กําหนดเครอืงมอืหรือวธิีการทใีช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู กําหนดแนวทางการวเิคราะหข์อ้มลู และกําหนดเกณฑก์ารประเมนิ, 6) เครอืงมอื

ทใีช้ในการประเมนิมอีะไรบ้าง เป็นการวเิคราะห์และสร้างเครอืงมอืทใีช้ในการประเมนิ, 7) จะเก็บ

รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารใด, 8) จะสรุปขอ้มลูใหม้คีวามหมายไดอ้ย่างไร โดยการวเิคราะหข์อ้มูล

อย่างไร และ 9) จะนําผลการประเมนิไปใช้ไดอ้ย่างไร เขยีนรายงานผลการประเมนิอย่างไร ในการ

ดําเนินงานขนัตอนท ี1 ถงึ 5 เมอืเสร็จสนิถงึขนัตอนท ี5 ผลลพัธ์ของงานทนีักประเมนิได้ก็คอื 

เคา้โครงการประเมนิ (Evaluation Proposal) หรอืแผนการประเมนิโครงการ ซงึอยู่ในสภาพพร้อม

ทจีะนําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิต่อไป 

  เตือนใจ เกตุษา, และบุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2555, หน้า 9-19) ได้กล่าวถึง 

ขนัตอนการประเมนิโครงการ แบ่งเป็น 4 ขนั ไดแ้ก่ 1) ขนัตอนการประเมนิ ประกอบด้วย การ

วเิคราะหเ์พอืทําความรู้จกักบัสงิทตีอ้งการประเมนิ การระบุหลกัการและเหตุผลของการประเมนิ 

การกําหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน การกําหนดขอบเขตการประเมิน และการศึกษา

แนวคดิ ทฤษฎ ีรูปแบบการประเมนิ และงานประเมนิทเีกยีวขอ้ง, 2) ขนัออกแบบการประเมิน, 

3) ขนัดําเนินการประเมนิ โดยการพฒันาเครอืงมอื เกบ็รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล และ 

4) ขนัสรุปผลการประเมนิ และเขยีนรายงานการประเมนิ 

  จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่ากระบวนการประเมนิโครงการ ประกอบไปดว้ยขนัตอนที

สําคญั 4 ขนัตอน ได้แก่ 1) ขนัตอนก่อนการประเมิน ประกอบด้วย วิเคราะห์โครงการทีมุ่ง

ประเมนิ หลกัการและเหตุผลของการประเมนิ กําหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิ การศกึษา 

แนวคดิ ทฤษฎี และแนวทางการประเมนิ, 2) ขนัออกแบบการประเมนิ ประกอบด้วย กําหนด
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รูปแบบการประเมนิ กําหนดประเภทของตวัแปรหรอืข้อมูล หรอืตัวชีวดั กําหนดแหล่งข้อมูล 

กําหนดเครอืงมอื กําหนดแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูล และกําหนดเกณฑ์การประเมนิ, 3) ขนั

ดําเนินการประเมิน ประกอบด้วย การพฒันาเครอืงมอื กําหนดและสร้างเครอืงมอืทีใช้ในการ

ประเมนิ เกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มูล และขนัท ี4) ขนัสรุปผลและเขยีนรายงานผลการ

ประเมิน เพือนําข้อมูลทีได้ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพและมี

ประสทิธภิาพ 

 

การประเมินโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์

 ในการประเมนิครงันี ผู้ประเมนิใช้แนวคดิ และโมเดลการประเมนิแบบซิปป์ (CIPP) 

ของสตัฟเฟิลบีม เพราะเป็นโมเดลทีได้รับการยอมรับกันทัวไป และมีความเหมาะสม 

ประกอบด้วย การประเมนิบรบิท การประเมนิปัจจยันําเขา้ การประเมนิกระบวนการ และการ

ประเมนิผลผลติ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 1. การประเมินบริบท (Context) 

  การประเมนิบรบิททจีะกล่าวถงึนีประกอบด้วยความหมายของการประเมนิบรบิท 

และขอบขา่ยของการประเมนิบรบิท รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  1.1 ความหมายของการประเมนิบรบิท 

   มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของการประเมินบริบทหรือ

สภาพแวดลอ้มไว ้รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   ไพรชั ศรสีําอางค ์(2552, หน้า 23) ได้กล่าวว่าการประเมนิบรบิท หมายถึง 

การประเมินสภาวะแวดล้อมทีเกียวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของศูนย์บริการการศึกษา    

นอกโรงเรยีน อําเภออมัพวา  

   เชาว์ อนิใย (2553, หน้า 126 ) กล่าวว่า การประเมนิสภาวะแวดล้อม เป็น

การประเมนิความต้องการจําเป็นเพอืกําหนดโครงการ เป็นสงิทอียู่ภายนอกโครงการแต่มผีลต่อ

ความสําเร็จ หรอืความล้มเหลวของโครงการ และเป็นการพจิารณาความจําเป็นทีต้องจดัทํา

โครงการ 

   ดารา เหลอืงประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าการประเมนิบรบิทหรอืสภาวะ

แวดล้อม หมายถึง การประเมินสภาพทัวไปของสถานศึกษาขนาดเล็กทีส ังกัดสํานักงาน       

เขตพนืทกีารศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่า การประเมินด้านบริบท 

หมายถงึ การประเมนิเกยีวกบันโยบาย ปรชัญา เป้าหมาย แรงกดดนัทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ความตอ้งการของบุคคลและหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนแรงกดดนัทางการเมอืง 
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   พิมพ์วิภา บํารุงทรพัย์ (2561, หน้า 7) กล่าวว่า การประเมินด้านบริบท 

หมายถงึ การประเมนิสภาพแวดลอ้มทงัหมดทเีกยีวขอ้งกบัโครงการ เพอืใหเ้กดิความสอดคลอ้ง

ในการปฏบิตังิาน 

   วทิวฒัน์ บูรพนัธ ์(2562, หน้า 5) กล่าวว่าการประเมนิบรบิท หมายถงึ การ

ตรวจสอบเกยีวกบัความต้องการจําเป็นในการจดัโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษา และ

ภาพแวดลอ้มทวัไปของโครงการ 

   สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) กล่าวว่า การประเมนิบรบิท 

เป็นการประเมนิสภาวะแวดล้อมของโครงการ เป็นการประเมนิก่อนเรมิโครงการ เพอืพจิารณา

หลกัการและเหตุผลความจาํเป็นทตีอ้งดาํเนินโครงการ เพอืหาความต้องการจาํเป็น (Needs)  

   จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประเมินบริบท หมายถึง การประเมิน

สภาพแวดล้อมทเีกยีวข้องกบัโครงการ เป็นการประเมนิก่อนเรมิโครงการ เพอืพจิารณาความ

สอดคลอ้งของหลกัการ และเหตุผลความจาํเป็นทตีอ้งดาํเนินโครงการ  

  1.2 ขอบข่ายของการประเมนิบรบิท 

   มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงขอบข่ายของการประเมินบริบท หรือ

สภาพแวดลอ้มไว ้รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   ไพรชั ศรสีําอางค์ (2552, หน้า 23) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการประเมิน

บรบิทในดา้นต่าง ๆ ดงันี ดา้นการจดักระบวนการเรยีนรู ้ดา้นกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและ

ผลการเรียนรู้ ด้านความเชือ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านบริหารโรงเรียน ด้านการประเมิน

ปฏบิตักิาร การประกนัคุณภาพและดา้นผลการปฏบิตังิาน 

   เชาว์ อินใย (2553, หน้า 126) กล่าวว่า ขอบข่ายของการประเมินสภาวะ

แวดล้อม ได้แก่ ความต้องการของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จํานวนประชากร 

สภาพเศรษฐกจิ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบับน และหน่วยงาน

ทเีกยีวขอ้ง เป็นประโยชน์ ในการนําไปใชต้ดัสนิใจวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดเป้าหมาย 

และกําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

   ดารา เหลืองประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมิน

บรบิท ประกอบด้วย อาคารสถานท ีความต้องการของชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา จํานวน

นักเรียน ฯลฯ และการประเมนิความสอดคล้องของจุดประสงค์ของโครงการกบันโยบายของ

รฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน 

   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมิน

บริบท ประกอบด้วย สภาพการศึกษาก่อนมีโครงการ ความจําเป็นหรือความต้องการของ

การศึกษาก่อนมีโครงการ ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ นโยบายสภาพปัญหาการศกึษา 

และความเขา้ใจร่วมกนัของทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้งกบันโยบาย 
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   พมิพ์วภิา บํารุงทรพัย์ (2561, หน้า 7) กล่าวว่า ขอบข่ายของการประเมิน

บรบิท ประกอบด้วยความจําเป็นทตี้องจดัทําโครงการ วตัถุประสงคข์องโครงการมคีวามชดัเจน 

และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โครงการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการ

ดาํเนินงานของโรงเรยีน และโครงการสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์พนัธกจิ และเป้าหมายของโรงเรยีน 

   สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) กล่าวว่าขอบข่ายของการ

ประเมนิบรบิท ประกอบด้วย บรบิทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วสิยัทศัน์ ปัญหา แหล่งทุน 

สภาพความผนัผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของ

ปัญหาทอีาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ เพอืเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ กําหนด

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

   จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า ขอบข่ายของการประเมินด้านบริบท เป็นการ

ประเมนิสภาพแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบัโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบด้วย ตวัชวีดัดงันี 1) ความสอดคล้อง

ด้านนโยบายผลสมัฤทธิทางการเรียน ได้แก่ 1] หลักการและเหตุผลของโครงการสนองต่อ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ, 2] หลกัการและแหตุ

ผลของโครงการสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร, 3] หลกัการและแหตุผลของโครงการ

สนองต่อนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน, 4] หลกัการและแหตุผลของ

โครงการสนองต่อนโยบายของสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 และ 5] 

วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศึกษา 2) ความต้องการโครงการ 

ไดแ้ก่ 1] ผูบ้รหิารมคีวามตระหนักในการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน, 2] มคีวามจาํเป็นต้อง

จดัทําโครงการนี, 3] โครงการสนองต่อปัญหาดา้นผลสมัฤทธทิางการเรยีนของโรงเรยีน และ 4] 

โครงการนีจะช่วยแก้ปัญหาดา้นผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

 2. การประเมินปัจจยันําเข้า (Input) 

  การประเมนิปัจจยันําเขา้ทจีะกล่าวถงึนีประกอบดว้ยความหมายของการประเมนิ

ปัจจยันําเขา้ และขอบขา่ยของการประเมนิปัจจยันําเขา้ รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  2.1 ความหมายของการประเมนิปัจจยันําเขา้ 

   มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของการประเมินปัจจยันําเข้า 

หรอืปัจจยัเบอืงต้นไว ้รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   ไพรชั ศรสีําอางค์ (2552, หน้า 23) ได้กล่าวว่าการประเมนิปัจจยัเบอืงต้น 

หมายถงึการประเมนิทรพัยากรทใีชใ้นการดําเนินโครงการ  

   เชาว์ อนิใย (2553, หน้า 126) กล่าวว่า การประเมนิปัจจยันําเข้า เป็นการ

ประเมินทรพัยากรทีจําเป็นทีจะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความ
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เหมาะสมและมคีวามเพยีงพอหรอืไม่ การประเมนิปัจจยันําเขา้นําไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจ

หาวธิดีาํเนินงานโครงการใหเ้ป้าลุเป้าหมาย 

   ดารา เหลอืงประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่า การประเมนิปัจจยัเบอืงต้น 

คอืการประเมนิความเหมาะสมของปัจจยัเบอืงต้น  

   เสาวนีย์ ตาดํา (2560, หน้า 9-10) กล่าวว่า การประเมินปัจจัยนําเข้า 

หมายถงึ การประเมนิสงิทใีชใ้นการดําเนินโครงการ มคีวามเหมาะสม เพยีงพอ หรอืไม่  

   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่าการประเมนิปัจจยันําเขา้ คอื

การประเมนิเกยีวกบัปัจจยัหรอืทรพัยากร ทงัปรมิาณ และคุณภาพ ตลอดจนระบบการบรหิาร

จดัการ  

   พิมพ์วิภา บํารุงทรัพย์ (2561, หน้า 7) กล่าวว่า การประเมินด้านปัจจัย

นําเข้า หมายถงึการประเมนิความพร้อมขององค์กรทเีกยีวข้องกบัการดําเนินโครงการเพอืหา

ประสทิธภิาพขององคป์ระกอบทนํีามาเป็นปัจจยัป้อน  

   วทิวฒัน์ บูรพนัธ ์(2562, หน้า 5) กล่าวว่า การประเมนิปัจจยันําเขา้ หมายถงึ 

การตรวจสอบเกยีวกบัความเหมาะสมของ ปัจจยัเพอืกําหนดรูปแบบของโครงการ  

   สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) กล่าวว่า การประเมนิปัจจยั

นําเข้า หมายถึง การค้นหาประสทิธิภาพขององค์ประกอบ เป็นการประเมินความเป็นไปได้ 

ความเหมาะสม และความพอเพยีงดา้นทรพัยากร การพจิารณาการเลอืกกลวธิดีําเนินโครงการที

เหมาะสม การออกแบบกระบวนการการดําเนินการโครงการใหม้ศีกัยภาพสูงสุด เพอืตอบสนอง

ความต้องการจําเป็นของผู้เกยีวข้องซึงเป็นการประเมนิก่อนเรมิโครงการ การประเมินปัจจยั

นําเขา้จะช่วยผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ ์วธิดีาํเนินการและวางแผนโครงการ 

   จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่าการประเมนิปัจจยันําเขา้หมายถงึการประเมนิความ

พรอ้มในการดําเนินโครงการ และความเหมาะสม ของทรพัยากรทใีชใ้นการดําเนินโครงการ การ

ประเมินปัจจัยนําเข้านําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหาวิธีดําเนินงานโครงการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

  2.2 ขอบข่ายของการประเมนิปัจจยันําเขา้ 

   มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถงึขอบข่ายของการประเมนิปัจจยันําเข้า หรอื

ปัจจยัเบอืงต้นไว ้รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   ไพรชั ศรีสําอางค์ (2552, หน้า 23) ได้กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมนิ

ปัจจยันําเขา้ เช่น คน งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และกระบวนการจดัการ 

   เชาว ์อนิใย (2553, หน้า 126) กล่าวว่า ไดก้ล่าวว่าขอบขา่ยของการประเมนิ

ปัจจยันําเข้า ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและ

แผนการดาํเนินงาน  
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   ดารา เหลืองประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมิน

ปัจจยันําเขา้ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร ชุมชน วสัดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

   เสาวลกัษณ์  ดวงแก้ว  (2560, หน้า 4) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมนิ 

ปัจจยัเบืองต้น ได้แก่ความพร้อมและความเหมาะสมด้านครูผู้สอน ด้านสือและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นงบประมาณของโครงการ 

   เสาวนีย์ ตาดํา (2560, หน้า 9-10) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมนิปัจจยั

นําเขา้ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ครผููร้บัผดิชอบโครงการ ครูผูส้อน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และสถานท ี

   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมิน

ปัจจยันําเขา้ ประกอบดว้ย ความชดัเจนของวตัถุประสงค์ของนโยบาย ความเหมาะสม เพยีงพอ 

และคุ้มค่า หรอืประสทิธิภาพของทรพัยากร เช่น งบประมาณ คน วสัดุ เวลา แนวทางปฏิบตัิ 

และระเบียบกฎหมาย ความเหมาะสมของขนัตอน ระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหา และ

กจิกรรมทดีาํเนินการ 

   พมิพ์วภิา บํารุงทรพัย์ (2561, หน้า 7) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมิน

ปัจจยันําเขา้ ประกอบด้วย ด้านบุคลากรคอืความพร้อมของครูต่อการจดัทําโครงการ คอื ครูมี

ความรู้ ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายของการดําเนินโครงการ ดา้นงบประมาณมคีวาม

เพยีงพอต่อการดําเนินโครงการ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนกจิกรรมโครงการ มคีวาม

เพยีงพอ และเหมาะสม 

   วทิวฒัน์ บูรพนัธ์ (2562, หน้า 5) กล่าวว่าขอบข่ายของการประเมนิปัจจยั

นําเข้า ประกอบด้วย ความเหมาะสมในด้านบุคลากรทรีบัผดิชอบโครงการ ครูผู้สอน หลกัสูตร 

งบประมาณ วสัดุและอุปกรณ์ หอ้งเรยีน และความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

   สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) กล่าวว่าขอบข่ายของการ

ประเมนิปัจจยันําเขา้ ประกอบด้วย ความเหมาะสม และความพอเพยีงด้านทรพัยากร อาจจะ

จําแนกเป็นบุคคล สงิอํานวยความสะดวก เครอืงมอื อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ศกัยภาพการบรหิารงาน 

ซงึแต่ละปัจจยัก็ยงัจําแนกย่อยออกไปอกี เช่น บุคคล อาจพจิารณาเป็น เพศ อายุ มสีถานภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความรู ้คุณวุฒทิางการศกึษา ถนิทอียู่ เป็นตน้ 

  จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่าขอบข่ายการประเมินปัจจัยนําเข้า เป็นการประเมิน

ตวัชวีดัดงันี 1) ความพร้อมในการดําเนินโครงการ ได้แก่ 1] ผู้บรหิารให้การสนับสนุนในการ

พฒันากระบวนการเรยีนรู,้ 2] ครูมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ, 

3] ครูมคีวามรู้ ความสามารถในการจดักิจกรรมตามโครงการ, 4] มงีบประมาณในการดําเนิน

โครงการอย่างเพียงพอ, 5] สอื วสัดุอุปกรณ์มีเพยีงพอในการดําเนินโครงการ, 6] เทคโนโลยี

สารสนเทศมเีพยีงพอในการดําเนินโครงการ และ 7] มกีารวางแผน (P) ปฏบิตังิานตามแผน (D) 

ตรวจสอบผลทีเกิดขนึ (C) และนําผลไปปรบัปรุง (A) ในการดําเนินโครงการ และ 2) ความ
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เหมาะสมของทรพัยากรทีใช้ในการดําเนินโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ได้แก่ 1] จํานวนครูมคีวามเหมาะสม

กบัการดําเนินโครงการคอื 1 คน ต่อ 1 ชนัเรยีน, 2] งบประมาณต่อห้องเรยีนมคีวามเหมาะสม 

ในการดําเนินโครงการ, 3] สงิอํานวยความสะดวกอนืมคีวามเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 

และ 4] ครูจดักจิกรรมอย่างมคีุณภาพ 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process) 

  การประเมนิกระบวนการทจีะกล่าวถงึนีประกอบดว้ย ความหมายของการประเมนิ

กระบวนการ และขอบข่ายของการประเมนิกระบวนการ รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  3.1 ความหมายของการประเมนิกระบวนการ 

   นักวชิาการหลายท่านกล่าวถงึความหมายของการประเมนิกระบวนการไว้

รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  มนีกัวชิาการหลายท่านกล่าวถงึการประเมนิกระบวนการไว้รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  ไพรชั ศรสีําอางค์ (2552, หน้า 23) กล่าวว่าการประเมนิกระบวนการ หมายถึง 

การประเมินวธิีการททีําให้โครงการดําเนินไปตามแบบแผนทีกําหนดไว้เพอืให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายทตีงัไว ้

  เชาว์ อินใย (2553, หน้า 126) กล่าวว่าการประเมินกระบวนการ หมายถึงการ

ประเมินการบริหารโครงการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนําปัจจัยนําเข้าของ

โครงการมาใช้เหมาะสมหรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัขนึจะบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ

หรอืไม่ สารสนเทศต่าง ๆ จะถูกวเิคราะห์รวบรวม และนําเสนอผู้ดําเนินงานโครงการ อาจจะ

ตอ้งการสารสนเทศทุกวนั หรอืใน ตอนเรมิต้นโครงการเป็นการบนัทกึเหตุการณ์ต่าง ๆ ทเีกดิขนึ

ในขณะดําเนินงานโครงการไว้เป็นหลกัฐาน การประเมนิกระบวนการมปีระโยชน์ในการค้นหา

จุดเด่น หรอืจุดแขง็ (Strengths) หรอื จดุดอ้ย (Weakness) ของโครงการ นําไปใชใ้นการพฒันา 

แกไ้ข ปรบัปรุงการดาํเนินโครงการต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

  ดารา เหลอืงประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าการประเมนิกระบวนการ หมายถงึ

การประเมนิการปฏบิตังิานตามโครงการ  

  เสาวลกัษณ์ ดวงแกว้ (2560, หน้า 4) กล่าวว่าการประเมนิกระบวนการดําเนินงาน 

หมายถงึ การประเมนิความพรอ้มของการปฏบิตังิาน และดาํเนินงานตามโครงการ  

  เสาวนีย ์ตาดํา (2560, หน้า 10) กล่าวว่า การประเมนิดา้นกระบวนการ หมายถงึ 

วธิกีาร ขนัตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการอย่างมรีะบบ  

  พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่าการประเมินด้านกระบวนการ 

หมายถงึ การประเมนิเกยีวกบัการดําเนินงาน เพอืนํานโยบายไปสู่การปฏบิตั ิเพอืศกึษาจุดแขง็

และจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการดาํเนินการ  
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  พมิพ์วภิา บํารุงทรพัย์ (2561, หน้า 7-8) กล่าวว่า การประเมนิด้านกระบวนการ

หมายถงึ การประเมนิการปฏบิตัติามขนัตอนการดําเนินโครงการ  

  วทิวฒัน์ บูรพนัธ ์(2562, หน้า 5) กล่าวว่าการประเมนิกระบวนการ หมายถงึ การ

ตรวจสอบเกยีวกบัการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการ  

  สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) ได้กล่าวไว้ว่ าการประเมิน

กระบวนการ เป็นการศกึษาต่อจากการประเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้ เป็นการประเมนิเพอืหา

ข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการ ทีจะใช้เป็นข้อมูลในการพฒันา แก้ไขปรบัปรุง ให้การ

ดําเนินการช่วงต่อไปมปีระสทิธภิาพมากขนึ เป็นการประเมนิการดําเนินงานเมอืนําโครงการที

วางแผนไปสู่การปฏบิตั ิกระบวนการเป็นไปตามแผนทวีางไว ้เป็นการศกึษาค้นหาขอ้บกพร่อง 

เป็นการประเมินขณะดําเนินโครงการ เพอืศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการ

ดําเนินโครงการทีคุกคามความสําเร็จ สงิเหล่านีจะทําให้สามารถกํากับ ดูแล ควบคุม และ

ปรบัปรุงกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ไดส้ารสนเทศช่วยใหผู้บ้รหิารทราบความก้าวหน้า 

จุดแขง็ จุดอ่อนของโครงการ เพอืการกํากบัดูแลการตดัสนิใจ เกยีวกบการปรบัปรุงวธิดีําเนิน

โครงการ และเร่งรดัการดําเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้ทรพัยากร และเวลาทกีาหนด

และสว่นใดต้องปรบัปรุงแกไ้ข 

  จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่าการประเมนิกระบวนการ หมายถงึ การศกึษาต่อจากการ

ประเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้ เป็นการประเมนิเพอืหาขอ้บกพร่องของการดําเนินโครงการ ที

จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา แก้ไขปรบัปรุง ใหก้ารดําเนินการช่วงต่อไปมปีระสทิธภิาพมากขนึ 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการดําเนินงานโครงการ การปฏิบัติ

กจิกรรม และ การตดิตามและประเมนิผล 

  3.2 ขอบข่ายของการประเมนิกระบวนการ 

   มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถึงขอบข่ายของการประเมินกระบวนการไว้

รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

   ดารา เหลืองประเสริฐ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมิน

กระบวนการ เป็นการประเมนิ การประชาสมัพนัธ ์และการสาํรวจขอ้มลู 

   เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว (2560, หน้า 4) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมิน

กระบวนการดําเนินงาน เป็นการประเมนิในด้านการบรหิารจัดการ ด้านการดําเนินงานของ

โครงการ และดา้นการตดิตามประเมนิผล  

   เสาวนีย์ ตาดํา (2560, หน้า 10) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิกระบวนการ 

โดยประเมนิกระบวนการดงัต่อไปนี การวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินกจิกรรม การตรวจ

ตดิตามการดาํเนินกจิกรรม และ การแกไ้ข และปรบัปรุงการดาํเนินกจิกรรม 
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   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมิน

กระบวนการ ประกอบดว้ย การประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม เวลา และทรพัยากรของนโยบาย 

ความพรอ้มของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี และการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี กบันโยบาย 

   พิมพ์วิภา บํารุงทรัพย์ (2561, หน้า 7-8) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมิน

กระบวนการ ประกอบด้วย การแต่งตงัคณะกรรมการดําเนินงาน การประชุมชแีจงวตัถุประสงค์

และวธิกีารดําเนินโครงการใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน เพอืสามารถทําใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการปฏิบตัิได้

ตรงตามแผนงานโดยสอบถามความคดิเห็นของครู วตัถุประสงค์ทีวางไว้ โดยสอบถามความ

คดิเหน็ของครู การปฏบิตังิานตามแผนทกีําหนด การปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

โครงการ และตามกําหนดระยะเวลาทวีางไว ้การกํากบัติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ

เพอืหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน จุดแข็ง ของการบรหิารจดัการโครงการ ทีจะนําโครงการ บรรลุ

วตัถุประสงคท์วีางไว ้ว่ามปีระสทิธภิาพมากหรอืน้อยเพยีงใด 

   วทิวฒัน์ บูรพนัธ ์(2562, หน้า 5) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิกระบวนการ 

ได้แก่วิธีการจัดกิจกรรม การดําเนินโครงการตามแผน กิจกรรมทีจัดทําให้เกิดการบรรลุ

วตัถุประสงค ์  

   จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่าขอบข่ายการประเมนิกระบวนการ เป็นการประเมนิ

การดาํเนินงานตามโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของ

นักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

ปีการศกึษา 2562 ประกอบด้วยตวัชวีดัดงันี 1) การดาํเนินงานโครงการ ไดแ้ก่ 1] มคีณะกรรมการ

ดําเนินการและบริหารงานตามโครงการ, 2] มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ

บรหิารงานตามโครงการ, 3] มกีารวางแผนการดําเนินงานร่วมกนัของผู้ทเีกียวขอ้ง, 4] มกีาร

ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนทกีําหนด และ 5] มกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล เป็นระยะ 2) การ

ปฏิบตัิกิจกรรม ได้แก่ 1] ครูมีแผนจดัการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมทมีปีระสทิธิภาพ, 2] ครู และ

ผู้เกยีวขอ้ง มสี่วนร่วมกนัคดักรองเดก็พเิศษ, 3] ครูเตรยีมการพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน, 4] การจดักจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลาอย่างสมําเสมอ, 5] นักเรยีนสามารถท่องสูตรคูณได,้ 

6] นักเรียนสามารถเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และรวดเร็ว, 7] นักเรียนสามารถเขียน

ภาษาองักฤษได้ถูกต้อง และรวดเรว็, 8] นักเรยีนรกัการอ่านหนังสอื, 9] ครูทําวจิยัเพอืพฒันา

คุณภาพผู้เรยีนมปีระสทิธภิาพ, 10] ครูจดักจิกรรมตามกรอบโครงสร้าง Test Blueprint, 11] ครู

ทดสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบ NT, RT และ O-NET ย้อนหลัง, 12] ครูนําผลการทดสอบ

นักเรยีนมาปรบัปรุงและพฒันาการจดักจิกรรม, 13] นักเรยีนทมีคีวามสามารถเป็นตวัแทนเขา้

แข่งขนัทกัษะวิชาการ, 14] การฝึกซ้อมก่อนเข้าแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ, 15] บรรยากาศ 

สงิแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสม, 16] กจิกรรมชุมนุมมคีวามเหมาะสม 

และ 17] สอื วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม และ 3) การตดิตามและประเมนิผล ได้แก่ 1] การ
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ทดสอบและประเมินผลในแต่ละกิจกรรม, 2] การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง, 3] ใช้

เครอืงมอืวดัและประเมนิผลตรงกบัตวัชวีดั และ 4] มกีารรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 

 4. การประเมินผลผลิต (Output) 

  การประเมนิผลผลติทจีะกล่าวถงึนีประกอบด้วยความหมายของการประเมินผล

ผลติ และขอบข่ายของการประเมนิผลผลติ รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

  4.1 ความหมายของการประเมนิผลผลติ 

   มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถงึความหมายการประเมนิผลผลติไวร้ายละเอยีด

ดงัต่อไปนี 

   ไพรชั ศรสีําอางค ์(2552, หน้า 23) ไดก้ล่าวว่าผลผลติ หมายถงึ ผลทไีดร้บั

จากการดําเนินโครงการ 

   เชาว์ อนิใย (2553, หน้า 126–127) กล่าวว่า การประเมนิผลผลติ เป็นการ

ประเมินผลทีได้จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด โดยนําไป

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน ทกีําหนดไว้ มุ่งตอบคําถามว่า โครงการประสบความสําเร็จ

ตามแผนทกีําหนดไว้หรอืไม่ ผลการประเมนิจะทําให้ไดส้ารสนเทศในการพจิารณาตดัสนิใจ ยุต ิ

ปรบัขยาย หรอืทาํงานเป็นประจาํ 

   ดารา เหลอืงประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าการประเมนิผลผลติ เป็นการ

ประเมนิเพอืตรวจสอบผลลพัธ์เมอืได้ดําเนินกิจกรรมไปแล้ว ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอื

ตามทคีาดหวงั หรอืไม ่ 

   เสาวนีย์ ตาดํา (2560, หน้า 10) กล่าวว่าการประเมนิผลผลติ หมายถงึ การ

ประเมินผลสมัฤทธิของโครงการจดัการศึกษาตามหลัก ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศกึษา  

   เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว (2560, หน้า 5) กล่าวว่าการประเมินผลผลิตของ

โครงการ หมายถงึ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และดาํเนินงานตามโครงการทเีกดิขนึ  

   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่า การประเมินด้านผลผลิต 

หมายถงึ การประเมนิทมีุ่งตอบคําถามว่า นโยบายประสบความสําเรจ็ตามแผนทวีางไว้หรอืไม่ 

ผลผลิตของนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดําเนินงานคุ้มค่าเพียงใด 

ประกอบด้วยการประเมนิผลผลติ ทงัปรมิาณ และคุณภาพ รวมถงึการประเมนิผลกระทบทมีต่ีอ

ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี การประเมนิประสทิธผิลของนโยบายว่าตอบสนองความต้องการจําเป็นของ

กลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีหรอืไม่ การประเมนิความยงัยนืของนโยบาย การประเมนิการถ่ายทอด

สง่ต่อความสําเรจ็ของนโยบายไปใชใ้นทอีนื ๆ หรอืไม่  

   พมิพ์วภิา บํารุงทรพัย์ (2561, หน้า 8) กล่าวว่า การประเมนิด้านผลผลิต 

หมายถงึการตรวจสอบประสทิธผิลของโครงการว่าบรรลุวตัถุประสงค์ทตีงัไวห้รอืไม่  
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   วิทวัฒน์ บูรพันธ์ (2562, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินด้านผลผลิต 

หมายถงึ การตรวจสอบเกยีวกบัความสําเรจ็ของโครงการ  

   สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1997, pp.261-265) กล่าวว่าการประเมินผล

ผลิตของโครงการเป็นการประเมินหลังสินสุดโครงการ เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ

โครงการ ผลผลติทไีดจ้ากโครงการมอีะไรบา้ง เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ โดยเฉพาะความ

สอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กับผลลัพธ์ทีได้ แล้วนําเกณฑ์ทีกําหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์

มาตรฐานนนัอาจจะกําหนดขนึเองหรอือาศยัเกณฑท์บีุคคลหรอืหน่วยงานอนืกําหนดไวก้ไ็ด ้ผล

การดําเนินงานโครงการคุ้มค่าเพยีงใด สงิเหล่านีมคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจความสําเร็จของ

โครงการ สารสนเทศทไีด้จากการประเมนิผลผลติจะมปีระโยชน์ต่อผู้บรหิาร ในการปรบัขยาย

โครงการ ยุตโิครงการ หรอืยกฐานะเป็นงานประจําแต่การประเมนิผลแบบนีมไิด้ให้ความสนใจ

ต่อเรอืงผลกระทบ และผลลพัธ ์ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่าทคีวร 

   จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่าการประเมินผลผลิต หมายถึง การประเมินผล    

ตามเป้าหมายของโครงการ เมอืไดด้ําเนินกจิกรรมไปแล้ว หรอืเมอืสนิสุดโครงการ สารสนเทศ  

ทไีดจ้ากการประเมนิผลผลติจะมปีระโยชน์ต่อผู้บรหิาร ในการปรบัขยายโครงการ ยุตโิครงการ 

หรอืยกฐานะเป็นงานประจํา เป็นการประเมนิเพอืตรวจสอบผลลพัธ์ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์

หรอืตามทคีาดหวงัหรอืไม่ เกดิผลกระทบอย่างไร แต่การประเมนิผลแบบนีมไิดใ้หค้วามสนใจต่อ

เรอืงผลกระทบ และผลลพัธ ์ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่าทคีวร 

  4.2 ขอบข่ายของการประเมนิผลผลติ 

   มนีักวชิาการหลายท่านกล่าวถงึขอบข่ายการประเมนิผลผลติไวร้ายละเอยีด

ดงัต่อไปนี 

   ดารา เหลอืงประเสรฐิ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิผลผลติ 

ได้แก่ การประเมินความร่วมมือของชุมชน และการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาขนาดเลก็ 

   เสาวนีย์ ตาดํา (2560, หน้า 10) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิผลผลติ เป็น

การประเมนิสถานศกึษา ครแูละบุคลากรทางการศกึษา และนักเรยีน 

   เสาวลกัษณ์ ดวงแก้ว (2560, หน้า 5) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิผลผลิต

ของโครงการ ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพนืฐาน (O–NET) และความ   

พงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน และนกัเรยีนทมีตี่อโครงการ 

   พนิดา หาญตระกูล (2561, หน้า 12) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมินด้าน

ผลผลติ ประกอบดว้ยการประเมนิผลผลติของนโยบาย เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม่  

   พมิพ์วภิา บํารุงทรพัย์ (2561, หน้า 8) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิด้าน

ผลผลติ ประกอบด้วย ความรู้ และการนําไปปฏบิตั ิและการประเมนิผลทคีาดหวงัใหเ้กดิขนึจาก

การดาํเนินโครงการ และความพงึพอใจ 
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   วทิวฒัน์ บูรพนัธ ์(2562, หน้า 5) กล่าวว่าขอบข่ายการประเมนิด้านผลผลติ  

โดยพจิารณาในด้านการพฒันาด้านวชิาการ นักเรียนให้ความร่วมมือในโครงการ นักเรียนมี

ผลสมัฤทธทิางการเรยีน มเีจตคตทิดีตี่อการร่วมโครงการ 

   จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า ขอบข่ายการประเมินด้านผลผลิต เป็นการ

ประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ เมอืสนิสุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือ

ยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ สํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยตัวชีว ัดดังนี 1) ผล         

ทีเกิดขึนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 1] ร้อยละเฉลีย ของผู้เรียนทีมีผลสัมฤทธิ   

ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ 3 ขนึไป, 2] ร้อยละเฉลีย ของผู้เรียนทีมีผล       

การประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่ละชนัระดบัดขีนึไป, 3] ผลการทดสอบ RT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 ทเีพมิขนึ, 4] ผลการทดสอบ RT ของนักเรยีนชนัประถมศกึษา  

ปีท ี1, 5] ผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 ทเีพมิขนึ, 6] ผลการทดสอบ 

NT ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3, 7] ผลการทดสอบ O-NET ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษา

ปีท ี6 ทเีพมิขนึ, 8] ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 และ 9] ผลการ

เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้รับรางวัลระดับเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 และ 2) ผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการของผู้ปกครอง ไดแ้ก่ 

1] ผลการเรยีนทเีกดิจากการดําเนินโครงการ ของบุตรหลาน, 2] พฤตกิรรมทเีกดิจากการดําเนิน

โครงการ ของบุตรหลาน, 3] ผลสมัฤทธทิางการเรยีนในภาพรวมของโรงเรยีน และ 4] กจิกรรม

ตามโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน  

 

ความพึงพอใจ 

 ความพงึพอใจทีจะกล่าวถึงนีประกอบด้วย ความหมายของความพงึพอใจ แนวคิด

เกยีวกบัความพงึพอใจ และการวดัความพงึพอใจ รายละเอยีดดงัต่อไปน ี

 1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ รายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  อเนก สุวรรณบณัฑติ, และภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548, หน้า 169) กล่าวว่าความ

พงึพอใจเป็นระดบัความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อสงิหนึงสงิใด เป็นพฤตกิรรมการแสดงออก

ในทางบวกของบุคคลทเีกดิจากการประเมนิความแตกต่าง ระหว่างสงิทคีาดหวงักบัสงิทไีดร้บัจรงิ

ในสถานการณ์อนัหนึงอนัใด ซึงสามารถเปลยีนแปลงได้ตามปัจจยัแวดล้อมและสถานการณ์ที

เกดิขนึ 
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  สนัติ ศริขินัธ์ (2551, หน้า 17) ได้กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถึงความรู้สกึทีดี

ความประทับใจ หรือเจตคติ ต่อการกระทําของบุคคล หรือการกระทํานัน ๆ เมือได้รับการ

ตอบสนองความหวงั และความตอ้งการของตนเองจงึทําใหเ้กดิความรูส้กึทดี ี

  กติมิา ปรดีดีลิก (2552, หน้า 321-322) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึความรูส้กึ

ชอบใจหรอืพอใจทมีต่ีอองคป์ระกอบ และสงิจูงใจในดา้นต่าง ๆ และเขาไดร้บัการตอบสนองตาม

ความตอ้งการของเขาได ้

  สุชีรา มหาโภคประเสริฐ (2553, หน้า 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง 

ความรู้สกึหรอืเจตคตใินทางทดีีของบุคคลทมีตี่อสงิต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งโดยเป็นความรู้สกึทีชอบ

หรือพอใจทีมีต่อองค์ประกอบและสิงจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและได้รับการตอบสนอง      

ความตอ้งการ อนัจะสง่ผลใหเกดิความผกูพนัธก์บัหน่วยงาน 

  ราตรี บุระเนตร (2556, หน้า 91) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึก     

ในทางบวกต่อสงิเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สงิของ การบรกิารหรอืกจิกรรมซงึจะส่งผลต่อการ

แสดงพฤตกิรรมของบุคคลนัน ๆ เช่น ความรูส้กึชอบ รูส้กึถูกใจในการดาํเนินงาน 

  รชัฎาวรรณ พ่อสงิห์ (2557, หน้า 80) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึหรอื

เป็นทศันคตขิองบุคคลทมีตี่อสงิใดสงิหนึง โดยทเีกดิขนึเมอืบุคคลนันได้บรรลุถึงความต้องการ

หรอืจุดมุ่งหมายของตนเองทกีําหนดไว ้และระดบัความพงึพอใจยงัขนึอยู่กบัประสบการณ์ของคน

นนั ๆ ดว้ย  

  เดวิส (Devis, 1964, p.83) ให้ความหมายเกียวกับความพึงพอใจไว้ว่า เป็น

ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงักบัผลประโยชน์ทไีด้รบั รวมทงัความต้องการสําหรบัผลรบั

อย่างใดอย่างหนึงของแต่ละบุคคล  

  แอปเปิลไวท์ (Applewhite, 1965, p.6) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไว้ว่า 

เป็นความสุข ความสบายทไีดร้บัจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นความสุขความสบายทเีกดิ

จากการเขา้ร่วม ไดรู้ไ้ดเ้หน็ในกจิกรรมนนั ๆ 

  กู๊ด (Good, 1973, p.13) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 

ระดบัความพอใจซงึเป็นผลมาจากความสนใจ และทศันคตขิองบุคคลทมีตี่อคุณภาพของงานนนั  

  วูลแมน (Wolman, 1973, p.995) ได้ให้ความจํากดัความของความพงึพอใจ ไว้ว่า 

หมายถงึ ความตอ้งการ หรอืแรงจงูใจ 

  แคมป์เบลล์ (Campbell, 1976, pp.117-124) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง

ความรู้สกึภายในทแีต่ละคนเปรยีบเทยีบระหว่างความคดิเหน็ต่อสภาพการณ์ทอียากใหเ้ป็นหรอื

คาดหวงั หรอืรู้สกึว่าสมควรจะไดร้บั ผลทไีดจ้ะเป็นความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจเป็นการตดัสิน

ของแต่ละบคุคล 
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  โดนาเบเดยีน (Donabedian, 1980, p.109) กล่าวว่า ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

หมายถึง ผู้บรกิารประสบความสําเรจ็ในการทําให้สมดุลระหว่างสงิทผีู้รบับริการให้ค่ากบัความ

คาดหวงัของผูร้บับรกิาร และประสบการณ์นันเป็นไปตามความคาดหวงั 

  กอทเลอร์ (Kotlor, 2000, p.62) กล่าวว่า ความพงึพอใจหมายถึง ความรู้สกึของ

บุคคลทีมีความพึงพอใจหรือไม่สมหวัง จากผลการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จาก

ผลติภณัฑห์รอืผลลพัธก์บัความคาดหวงัของบุคคลนนั 

  จากความหมายทกีล่าวมาทงัหมด สรุปความหมายของความพงึพอใจได้ว่า เป็น

ความรู้สกึ หรอืเจตคตขิองบุคคลทมีต่ีอสงิใดสงิหนึงโดยจะเกดิขนึเมอืบุคคลนันไดบ้รรลุถงึความ

ต้องการหรอืจุดมุ่งหมายของตนเองทกีําหนดไว้ เป็นความรู้สกึทดี ีชอบ และประทบัใจ ส่งผลให้

เกิดความร่วมมือร่วมใจ และเป็นปัจจัยสําคญัประการหนึงทีจะช่วยให้การดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จ ระดบัความพงึพอใจนันยงัขนึอยู่กบัประสบการณ์ของคนนัน ๆ ด้วย ซึงเป็นสงิที

ละเอียดอ่อนทีเกียวข้องและสัมพันธ์กับความต้องการทางจิตใจของบุคคล และเป็นสิงทีมี

ความสาํคญัต่อการปฏบิตังิาน 

 2. แนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจ 

  มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงแนวคิดเกียวกับความพึงพอใจไว้รายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

  เอกพงษ์ วรรณพงษ์ (2550, หน้า 53) กล่าวว่า ความพงึพอใจมคีวามสําคญัในการ

ดําเนินงานในยุคปัจจุบนัดงัททีงัรฐัและเอกชนต่างกใ็หค้วามสําคญัต่อการบรหิารงานเชงิคุณภาพ

เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพ และคุณภาพของการดําเนินงานองค์กรให้สามารถบรรลุตาม

วตัถุประสงค์หรอืนโยบายขององคก์รและสนองตอบความต้องการของผู้บรกิารหรอืประชาชนให้

ไดม้ากทสีุด ใหเ้กดิความพงึพอใจ ชนืชอบ ตดิใจในการใชบ้รกิารและกลบัมาใชบ้รกิารนันอกี หรอื

การใชบ้รกิารเพมิมากขนึ 

  มานพ ไตรโยธ ี(2552, หน้า 20-21) ได้ศึกษาว่า ความสําคญัของความพงึพอใจ 

หมายถึง ได้รบัผลการตอบสนองในสิงทีต้องการ ผลทีเกิดขนึคือผู้ทีปฏิบัติเกิดความสามคัคี 

ร่วมมอื ร่วมใจ เข้าใจอันดีต่อกนั สร้างสรรค์ ซือสตัย์ จงรกัภกัดีรวมพลงัขจดัปัญหาในองค์กร 

ร่วมกนั ช่วยเหลอืเกอืหนุนให้กฎระเบยีบขอ้บงัคบั สามารถใช้บงัคบัควบคุมความประพฤตขิอง

ผู้ปฏิบตัิงาน อยู่ในระเบียบวนิัยอันดี นอกจากนันยงัเพมิความสนใจความกระตือรอืร้นในการ

ปฏบิตังิาน และเพมิผลงานในการผลติสูงขนึ การสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขนึแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา

ใหไ้ด ้เพอืจะทําใหง้านทปีฏบิตัอิยู่มคีุณภาพ และปรมิาณสงูสุดตามทคีาดหวงัไว ้

  มอร์ส (Morse, 1955, p.27) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็น สภาพของสภาวะจิตที

ปราศจากความเครยีด ทงันีเพราะธรรมชาตขิองมนุษยน์นัมคีวามต้องการ ถ้าความต้องการนันได้รบั

การตอบสนองทงัหมดหรอืบางส่วน ความเครียดจะน้อยลง ความพงึพอใจจะเกิดขึนและในทาง

กลบักนั ถ้าความต้องการนันไม่ไดร้บัการตอบสนอง ความเครยีดและความไม่พงึพอใจกเ็กดิขนึ 
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  แอปเปิลไวท ์(Applewhite, 1965, p.8) กล่าวว่า ขวญัและกําลงัใจเป็นเรอืงของกลุ่ม 

แต่ความพงึพอใจเป็นเรอืงของบุคคล และความพงึพอใจในการทํางานมคีวามหมายรวมถงึความ

พงึพอใจใสสภาพแวดล้อมทางกายภาพของททีํางานด้วย เช่น การมคีวามสุขกบัการทํางานทีมี

เพอืนร่วมงานทเีขา้กนัไดก้ารมทีศันคตทิดีตี่องานและความพอใจเกยีวกบัรายได ้

  โวลแมน (Wolman, 1973, หน้า 384) กล่าวว่าความพงึพอใจเป็นท่าททีเีป็นผลมา

จากสงิต่าง ๆ 3 ประการ คอื 1) ปัจจยัทีเกียวกับกิจกรรม, 2) ปัจจยัทีเกียวกับบุคคล และ 3) 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม  

  รสิเซอร ์(Risser, 1975, หน้า 45-52) กล่าวว่า ความพงึพอใจของแต่ละคนเกดิจาก

การไดร้บัประสบการณ์หรอืบรรลุในสงิทคีาดหวงั 

  จากทกีล่าวมาสรุปไดว้่า ความพงึพอใจมคีวามเกยีวของกบับุคคลและองคก์ร ทจีะ

ทําใหเ้กดิความรูส้กึทดี ีประทบัใจ ทําใหเ้กดิความร่วมมอืกนัในการดําเนินการต่าง ๆ ซงึจะส่งผล

ใหง้านประสบความสําเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยงิในการจดัการศกึษาร่วมกบั

ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี คอื ครู นักเรยีน ผูป้กครอง คณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน และศษิยเ์ก่า 

 3. การวดัความพึงพอใจ 

  มนีกัวชิาการหลายท่านกล่าวถงึการวดัความพงึพอใจไว ้รายละเอยีดดงัต่อไปนี  

  นิดา ทองวจิารณ์ (2551, หน้า 27) ได้กล่าวไว้ว่า การสํารวจความพงึพอใจของ

ผู้รบับริการนอกจากสามารถทีจะดูเรอืงคุณภาพการให้บริการขององค์กรได้แล้ว ยงัเป็นการ

ประเมนิคุณภาพขององค์กรในด้านอนื ๆ จากมุมมองของลูกค้าได้ด้วย ผลของการวดัความพงึ

พอใจของลูกค้านําไปใช้ประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงองค์กรได้แก่ เรืองการกําหนด

วสิยัทศัน์ ภารกจิ ยุทธศาสตร์ วฒันธรรม เป็นต้น ข้อมูลเรอืงความพงึพอใจของลูกค้าสามารถ

นํามาเป็นประโยชน์มากมายจนกล่าวได้ว่า องค์กรต้องมกีารปรบักระบวนการให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของลูกคา้ การสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้เป็นเรอืงจาํเป็นและทุกองคก์รตอ้งทํา 

  ณัฐฌา ทันนิธิ (2554, หน้า 49) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อการ

ให้บรกิารต่อทสีาธารณะจะเป็นการประเมนิค่าโดยลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารต่อกิจกรรมสาธารณะ   

ในเรืองใดเรืองหนึง ตัวชีว ัดความพึงพอใจส่วนใหญ่จะวัดทีพฤติกรรมของผู้ให้บริการ 

กระบวนการใหบ้รกิารหรอืผลผลติทไีดร้บั ดงันนัการวดัความพงึพอใจจงึน่าจะหมายถงึปฏกิริยิา

ดา้นความรู้สกึของประชาชนทมีารบับรกิาร ว่ามคีวามรูส้กึเช่นไร ต่องานหรอืต่อบรกิารนัน ซึง

อาจประเมนิว่า ชอบมาก ชอบน้อย พอใจ หรอืว่าไม่พอใจ โดยความรูส้กึนีน่าจะเป็นความรู้สกึ

สุดท้ายภายหลงัจากทปีระชาชนเหล่านันได้ตดัสนิใจประเมนิออกมาแล้ว ในขณะทพีฤตกิรรม

ของผู้ให้บรกิาร กระบวนการบริหาร ผลผลติทไีด้รบัจะเป็นสาเหตุของการทําให้ความรู้สกึพงึ

พอใจหรอืไม่พงึพอใจออกมา 

  นิลรดา พนืหวัสระ (2554, หน้า 20) ไดแ้ยกประเดน็ความพงึพอใจในการทํางาน 

ออกเป็น 4 ประเด็น ดงันี 1) เสริมสร้างบรรยากาศและความตงัใจในการปฏิบัติงาน การที
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พนักงานมคีวามพงึพอใจในการทํางานย่อมส่งผลใหพ้นักงานมคีวามตงัใจในการทํางานจงึเป็นการ

เสรมิสร้างบรรยากาศในการทํางานใหด้ขีนึ ลดการขาดงาน การลางาน, 2) เสรมิสรา้งความเป็น

อสิระในการทาํงาน ความพงึพอใจมคีวามสําคญัและความสมัพนัธต์่อความรบัผดิชอบ ความเป็น

อสิระเป็นอย่างมาก ซงึกแ็สดงว่า เมอืพนกังานเกดิความพงึพอใจพนักงานกจ็ะทาํงานดว้ยความ

เป็นตวัของตวัเองไม่จําเป็นต้องมพีนัธนาการต่าง ๆ มาควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเครอืง อุปกรณ์หรอื

เจา้หน้าทจีะต้องจ้างหรอืซอื มากํากบัดูแลการปฏบิตังิานของพนักงาน ซึงจะเป็นการสนิเปลอืง, 

3) ส่งเสรมิการบรหิารแบบประชาธปิไตยเมอืพนักงานเกิดความพงึพอใจ ย่อมมผีลใหพ้นักงาน

บรหิารงานเป็นแบบเปิดโอกาสความเป็นอิสระ แสดงความคดิเหน็หรอืแสดงความรบัผิดชอบ

อย่างกวา้งขวาง ฉะนัน ความพงึพอใจในการทํางานย่อมส่งเสรมิและมผีลให้การบรหิารเป็นไป

อย่างประชาธปิไตยมากยงิขนึ และ 4) ส่งเสรมิประสทิธภิาพในการทํางาน เมอืพนักงานมคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิตังิานย่อมส่งเสรมิให้การทาํงานมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหอ้งคบ์รรลุเป้าหมาย

ทวีางไวไ้ด ้

  สาโรจน์ ไสยสมบตั ิ(2554, หน้า 39) กล่าวว่าการวดัความพงึพอใจในการเรียนรู้ 

กระทําได้หลายวธิตี่อไปนี 1) การใช้แบบสอบถาม ซงึเป็นวธิทีนิียมใช้มากอย่างแพร่หลายวธิหีนงึ, 

2) การสมัภาษณ์ ซงึเป็นวธิทีตีอ้งอาศยัเทคนิค และความชํานาญ พเิศษของผูส้มัภาษณ์ทจีะจูงใจ

ใหผู้ต้อบคําถามตามขอ้เทจ็จรงิ และ 3) การสงัเกต เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมทงัก่อนการปฏิบตัิ

กิจกรรม ขณะปฏบิตัิกจิกรรม และหลงัการปฏบิตักิิจกรรมจะเห็นได้ว่าการวดัความพงึพอใจใน

การเรียนรู้สามารถทีจะวัดได้หลายวิธีทงันีขึนอยู่กับความสะดวกความเหมาะสมตลอดจน

จุดมุง่หมาย หรอืเป้าหมายของการวดัดว้ยจงึจะสง่ผลใหก้ารวดันันมปีระสทิธภิาพน่าเชอืถอื 

  สุชาดา เนตรฉัตรยา (2555, หน้า 17) ได้กล่าวถึง การวดัความพึงพอใจในการ

ทํางาน ไว้ดงันี 1) เพือเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ทงัด้านส่วนบุคคล ด้านงาน ด้านการจดัการที

เกยีวกบัความพงึพอใจและไม่พงึพอใจในการทํางาน, 2) เพอืเขา้ใจถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความ

พงึพอใจในการทํางานกบัการปฏบิตังิาน ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คนทํางานได้ด,ี 3) เพอืเขา้ใจถงึ

งานลักษณะใดทีคนพงึพอใจ และลกัษณะใดทไีม่พึงพอใจรวมทงัเกียวกับการจดัการและการ

บรหิารหน่วยงานนัน, 4) เพอืเขา้ใจถงึผลจากการไม่พงึพอใจงาน เช่น การขาดงาน ลางาน และ

การลาออกจากงาน รวมทงัไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการศกึษาต่อ การจดัสวสัดกิารต่าง ๆ 

ว่าจะสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัการทํางานไดอ้ย่างไร 

  กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างความพึงพอใจ เป็นอีกปัจจัยหนึงทีช่วยให้งาน

ประสบความสําเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยงิงานทเีกยีวกบัการให้บรกิาร นอกจากผูท้าํงานจะพงึพอใจ

แล้วยงัต้องทําใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจดว้ย ดงันันจงึควรมกีารประเมนิความพงึพอใจ

ทีมตี่อโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรียน 

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1         

ปีการศกึษา 2562 ดว้ย 
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งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 1. งานวิจยัในประเทศ 

  สุนทร จนัทะวงศ์ (2549, บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรอืง รายงานการประเมนิโครงการ

นิเทศภายในโรงเรยีนเลยพทิยาคม โดยใชแ้บบจําลองซปิ (CIPP MODEL) ผลการศกึษาพบว่า 

ดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทสีุด และรายการทมีคี่าเฉลยี

สงูสุดคอื กจิกรรมต่าง ๆ ในโครงการมคีวามเหมาะสม ดา้นปัจจยัในการดาํเนินงานตามโครงการ 

พบว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมากทีสุด และรายการทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือบุคลากรทีร่วม

ดําเนินงานในโครงการมคีวามพรอ้มอยู่ในระดบัมากทสีุด ด้านการดําเนินการด้านกระบวนการ

ของโครงการ ไดแ้ก่ ขนัเตรยีมการนิเทศภายใน ขนัดําเนินงานจดักจิกรรมการนิเทศภายใน ขนั

ประเมนิผลและรายงาน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทสีุดทุกขนัตอนการดําเนินงาน ด้าน

ผลผลติของโครงการสรุปได้ดงันี กจิกรรมการนิเทศภายในโรงเรยีนสามารถจดักิจกรรมได้ทุก

กิจกรรมตามโครงการ และกจิกรรมทปีฏบิตัมิากเป็นอนัดบัท ี1 คอื การให้คําปรกึษาเกยีวกบั

การเรยีนการสอน รองลงมาคอื การสงัเกตการสอน การปฏบิตังิานของครูตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการ ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้เีน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การผลติสอืและการใชส้อื

ประกอบการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ และการจดัทําวจิยัในชนั

เรยีน ทําใหค้รูมคีวามรู ้สามารถนําความรู้ไปปฏบิตัไิด ้ทุกกจิกรรมปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และ

กิจกรรมทคีรูสามารถปฏิบตัใิห้มากทสีุด คอื การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทเีน้นผู้เรยีนเป็น

สาํคญั ซงึมคี่าเฉลยีสูงสุด ความพงึพอใจของครูต่อการจดักจิกรรมการนิเทศภายในโรงเรยีน อยูใ่น

ระดบัมากทสีุด และกิจกรรมนิเทศภายในทคีรูพงึพอใจมากทีสุด คอื การประชุมหวัหน้ากลุ่ม

สาระการเรยีนรู้ ทําให้ปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าทไีด้ถูกต้อง รองลงมา คอื การให้คําปรกึษา

เกยีวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยส่งเสรมิคุณภาพการเรยีนการสอน ความพงึพอใจ

ของนักเรยีนทมีตี่อพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครู อยู่ในระดบัมาก และพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอนของครูทีนักเรียนมีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ครูแจ้งผลการวดั

ประเมนิผลทุกครงั เพอืให้นักเรยีนทราบความก้าวหน้าของตนเอง และนําผลไปพฒันาตนเอง 

รองลงมาคอื นักเรยีนมสีว่นร่วมในการกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  อารยี์ อจัฉรยิวนิช (2550, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรอืง การประเมนิโครงการ/การ

เพมิพูนสมรรถภาพ School Net ประเทศไทย ศกึษากรณีระบบบรหิารการเรยีนการสอนโดยใช้

รูปแบบ CIPP Model ผลการวจิยัพบว่า ด้านบรบิท วตัถุประสงค์ของโครงการ โครงสร้างของ

ถานศกึษา การประสานงานกบัสถานศึกษาทเีกยีวขอ้ง และความสอดคล้องกบั School Net มี

ความเหมาะสมอยู่มาก ดา้นปัจจยันําเขา้ พบว่า ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ สถานท ี

ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในด้านคอมพวิเตอร์ ระบบโปรแกรม ความถูกต้องครบถ้วน 

และทนัสมยัของขอ้มูล ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของจํานวนบุคลากร 

มคีวามเหมาะสมอยู่มาก ด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน 
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การปฏบิตังิานตามแผน การนิเทศกํากบัตดิตามการดําเนินการ และความสามารถในการบรหิาร

โครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่มาก ดา้นผลผลติ ซงึพบว่า การบรหิารด้านบทเรยีนแก่ผูเ้รยีนอย่างมี

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพของบทเรยีน ความพงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

  ธณัฐพร จนัทร์แสง (2551, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรอืง ประเมนิโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา โรงเรยีนบา้นสนักําแพง อําเภอสนักําแพง จงัหวดั

เชยีงใหม ่โดยใช ้CIPP Model จากผลการวจิยัสรุปขอ้มลูออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปนี ดา้นบรบิท 

พบว่า วัตถุประสงค์โครงการทีระบุว่าเพอืให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสร้างสรรค ์คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทศัน์ เพอืใหน้ักเรยีนมี

คุณลกัษณะนิสยั รกัการทาํงาน แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เพอืพฒันาบุคลากรของโรงเรยีนให้มี

ความรูใ้นการจดักระบวนการเรยีนรูเ้พอืสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา เพอืใหค้รสูามารถจดักระบวนการ

เรยีนรูเ้พอืสร้างสรรคด์้วยปัญญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนนั ผู้บรหิารและครู มคีวามเหน็ดว้ยอยู่

ในระดบัมาก แต่ประเดน็ทมีคี่าเฉลยีน้อยทสีุดในดา้นนี คอื นักเรยีน มคีวามสนใจ ความต้องการ

โครงการนี ดา้นปัจจยันําเขา้ พบว่า การแต่งตงัคณะผูด้ําเนินการโครงการ การกําหนดบทบาท

หน้าทผีู้รบัผดิชอบโครงการมคีวามเหมาะสม ครู และผูเ้กยีวขอ้ง  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบั

โครงการนี การดําเนินโครงการ การวางแผนปฏิบตัิการตามโครงการมคีวามชดัเจน มรีะบบ

รายงานผลการปฏบิตังิานเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ อกีทงัโรงเรยีนมรีะบบทเีปิดโอกาสให้ครู 

ผู้ปกครอง และชุมชนมสี่วนร่วมกบัโครงการนี รวมไปถงึระบบสารสนเทศนักเรยีนอย่างเหมาะสม 

และครอบคลุมทุกดา้น และบุคลากรทรีบัผดิชอบมคีวามรู้ ความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ีอยู่

ในระดบัมาก แต่ห้องเรยีนยงัไม่มคีวามเหมาะสมต่อโครงการเท่าทคีวร ดา้นกระบวนการ พบว่า 

บรรยากาศการเรยีนการสอนมคีวามเป็นกนัเองระหว่างครูกบันักเรยีน และนักเรยีนกบันักเรยีน 

มทีางเลอืก คอื เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้เลือกสร้าง หรอืปฏิบตัิสงิทตีนเองอยากทําหรอืสนใจ มี

ความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการในการสร้างงาน มคีวามหลากหลายของทกัษะ คอื 

เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทมีคีวามแตกต่างกนัหลายระดบั รวมถงึมกีารกําหนดแผน หรอืปฏทินิการ

ปฏิบตัิงาน มีการเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการอย่างเหมาะสมต่อเนืองอยู่ในระดบัมาก แต่

ผู้ปกครอง องค์กรอืน ๆ หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินโครงการน้อยมาก ด้าน

ผลผลติ พบว่า ดา้นครู ครูมมีนุษยสมัพนัธ์ทดีกีบัผู้เรยีน มทีกัษะในการสอืความหมายกบัผูเ้รยีน 

มทีกัษะในการใช้วจิารณญาณตดัสินใจและแก้ปัญหา   มทีกัษะในการช่วยเหลือผู้เรียน และ

สามารถดงึความคดิใหผู้เ้รยีนแสดงออกได ้ส่วนดา้นผูเ้รยีน พบว่า นักเรยีนมคีวามพอใจในการ

เรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎี Constructionism นักเรียนเรียนรู้ได้เอง รู้จกัแสวงหาความรู้จาก

แหล่งความรู้ต่าง ๆ ทีมีอยู่ด้วยตนเอง สามารถทํางานเป็นกลุ่มหรือทํางานร่วมกับผู้อืนได้ 

ช่วยเหลอืเกอืกูลกนัระหว่างเพอืนนักเรยีน และบุคคลอนื มคีวามภาคภูมใิจในตนเองเป็นคนดีมี

คุณธรรม มคีวามรบัผิดชอบในการทํางาน แต่นักเรยีนยงัไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ

ตนเอง และผูอ้นืไดเ้ท่าทคีวร รวมไปถงึไม่สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดด้เีท่าทคีวร 
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  มณีรัตน์ อินทร์คง (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรือง การประเมินโครงการ

กระบวนการพฒันา และยกระดบัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดสํานักงาน    

เขตพนืทกีารศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 โดยทาํการประเมนิตามรูปแบบซปิป์ (CIPP Model) ผล

การประเมินสรุป ดังนี ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินใน

ระดบัสงู และตวัชวีดัทงั 3 ตวัชวีดั ผ่านเกณฑก์ารประเมนิในระดบัสงู ผลการประเมนิดา้นปัจจยั

นําเขา้ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัปานกลาง ทงั 2 ตวัชวีดั คอื ความเพยีงพอ 

และความเหมาะสมของปัจจยัในการดําเนินโครงการ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิในระดบัปานกลาง 

ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงทีสุด โดย

ตวัชวีดัการประสานงาน และการใหค้วามสําคญัของผูเ้กยีวขอ้ง ผ่านเกณฑก์ารประเมนิในระดบัสูง

ทสีุด ส่วนตวัชวีดักระบวนการจดัการเรยีนรู้ การนิเทศตดิตาม และการติดตามโครงการ ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิในระดบัสูง ผลการประเมนิด้านผลผลติโดยภาพรวมผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

ในระดบัสงูทสีุด ตวัชวีดัระดบัคุณภาพผูเ้รยีน ซงึมตีวัชวีดัย่อย 2 ตวัชวีดั คอื ผลสมัฤทธทิางการ

เรยีน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ มผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์ในระดบัสูงทสีุด และตวัชวีดั

ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิในระดบัปานกลาง ส่วนผลการประเมนิ

ความพงึพอใจโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัสูง ตัวชีวดัย่อยทีผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิในระดบัสูงทสีุด คอื ความพงึพอใจของนักเรยีน ผ่านเกณฑก์ารประเมนิในระดบัสูงคอื 

ความพงึพอใจของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาและผูร้บัผดิชอบโครงการ ส่วนตวัชวีดั

ย่อยทผี่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัปานกลาง คอื ความพงึพอใจของผูบ้รหิารและครู ผลการ

ประเมนิโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดบัสูง ได้คะแนนรวม 82.2 คะแนน จากคะแนน

เตม็ 100 คะแนน ประเดน็การประเมนิทงั 4 ประเดน็ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ โดยประเด็นด้าน

กระบวนการและผลผลติผ่านเกณฑใ์นระดบัสูงทสีุด ส่วนด้านบรบิทและปัจจยันําเขา้ผ่านเกณฑ์

ในระดบัปานกลาง และตวัชวีดัผ่านเกณฑก์ารประเมนิทงั 13 ตวัชวีดั 

  ธีระศกัดิ โนชยั (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวจิยั เรอืงแนวทางการบรหิารงาน

วชิาการเพอืยกระดบัผลการทดสอบระดบัชาตขิองโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงาน 

เขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มธัยมศกึษาขนาดเล็กของสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาเชยีงราย เขต 3 ในขอบข่ายการบรหิาร

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชภ้ารกจิการบรหิารงานทงั 5 ดา้น การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคน

เขา้ทํางาน อํานวยการ และการควบคุม พบว่า ในด้านการพฒันาครู และการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้มีการปฏิบัติงานด้านการอํานวยการ และการควบคุม ซึงมีการปฏิบัติน้อยกว่าการ

บรหิารงานดา้นอนื จงึส่งผลต่อผลสมัฤทธกิารทดสอบระดบัชาตทิมีคีะแนนตําโดยเฉพาะรายวชิา

ภาษาอังกฤษ 2) ผลการศึกษาโรงเรียนต้นแบบทีมีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชา

ภาษาอังกฤษทีมีผลสัมฤทธิ สูงในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 1-4 พบว่า

โรงเรยีนต้นแบบทงั 4 โรงเรยีนมกีารปฏบิตังิานภารกจิการบรหิารงานทงั 5 ดา้นอย่างสมําเสมอ 
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โดยให้ความสําคญัในด้านการอํานวยการในงานพฒันาครู โดยเน้นการพฒันาด้วยระบบเชิง

ปฏบิตักิาร และการศกึษาดูงานจากโรงเรยีนทปีระสบความสําเรจ็ ส่วนดา้นการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู้คอื มกีารรวมกลุ่มโรงเรยีนทมีบีรบิททคีล้ายคลงึร่วมสรา้งขอ้สอบภาษาองักฤษเพอืใช้ใน

การสอนซ่อมเสริม และมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิอย่างสมําเสมอ และ 3) แนวทางการ

บรหิารงานวิชาการเพอืยกระดบัผลการทดสอบระดบัชาตขิองโรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก 

พบว่าดา้นการอํานวยการในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ต้องมกีารรวมกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ขนาดเล็กวิเคราะห์แนวข้อสอบและจัดทําข้อสอบสําหรับการสอนซ่อมเสริม และการเรียน

เพมิเตมิในเวลาว่างจากการเรยีน ส่วนดา้นการพฒันาคร ูเน้นกจิกรรมการแลกเปลยีนแนวคดิใน

การจดัการเรยีนรู ้และเทคนิคการสอน เพอืเป็นการแลกเปลยีนประสบการณ์ รวมทงัมกีารนิเทศ

และตดิตามงานดา้นต่าง ๆ อย่างสมาํเสมอ 

  ปัญญา  เจือจนัทร์ (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียน 

แกนนําจดัการเรยีนร่วมสําหรบันักเรยีนทมีคีวามต้องการจําเป็นพเิศษ สงักดัสาํนักงานเขตพนืที

การศึกษาสระบุร ี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 โดยประยุกต์ใช้การประเมินโครงการแบบ ซิปป์ 

(CIPP Model) ผลการวิจัยสรุปว่า ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบืองต้น 

กระบวนการ และผลผลติของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมนิทุกดา้น และมคีวามเหมาะสมอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น 

  อดพินัธ์ อมาตยคง (2552, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรอืง การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่ง

เรยีนรูข้องสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาสมุทรสงคราม ผลการวจิยัพบว่า การ

จดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ของสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาสมุทรสงคราม 

ในระดบัมาก มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทรีะดบั .05 คอื การนําแผนการใช้

แหล่งเรยีนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา แนวทางการพฒันา โดยจดัสรรงบประมาณให้สถานศึกษา 

ศกึษาขอ้มูลแหล่งเรยีนรู ้และจดัทําทะเบยีนแหล่งเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มสาระ เพอืใหส้ามารถวางแผน

นํานักเรยีนไปใชแ้หล่งเรยีนรูอ้ย่างครบถว้น และจดัทาํทะเบยีนภูมปัิญญาทอ้งถนิ 

 ดารา เหลอืงประเสริฐ (2553, บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยั เรอืงการประเมนิโครงการ

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุร ีเขต 2 จํานวน 40 แห่ง 400 คน พบว่า ผู้บรหิาร ครู ผู้สอน นักเรยีน ผู้ปกครอง

นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อโครงการยกระดบัคุณภาพ

สถานศกึษาขนาดเลก็ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น มกีารดาเนินการอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น และเมอืพจิารณาตามเกณฑก์ารประเมนิ ผานเกณฑก์ารประเมนิทุกดา้น 

 อรญัญา ไชยวงค ์(2555, หน้า 79-83) ไดศ้กึษาวจิยัเรอืงการบรหิารงานวชิาการเพอื

ยกระดับผลสัมฤทธิในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ของกลุ่ม

เครอืข่ายสถานศกึษาแม่สุก อ.แจห่้ม จ.ลําปาง สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษา

ลําปาง เขต 3 พบว่า 1) ด้านหลกัสูตรและการบรหิารหลกัสูตร (1) ควรมกีารเตรยีมความพร้อม
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โดยจดัประชุมชแีจงแก่คณะครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา เพอืสร้างความตระหนัก 

กําหนดแนวทางในการศกึษา วเิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรทอ้งถนิร่วมกนั เพอืใหม้ี

ความเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน (2) ควรมกีารวางแผน และเตรยีมการในการนําหลกัสูตร

สถานศึกษาไปใช้ โดยแสวงหาความรู้ให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั และควร

ประเมนิผลการใช้หลกัสูตร และรายงานผลการใชห้ลกัสูตร (3) แนวทางในการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพือยกระดับผลสัมฤทธิ ในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขนัพืนฐาน (O-NET) มี 3 ขนัตอน ได้แก่ ขนัเตรียมการ ขนัดําเนินการ และขนั      

การประเมนิผลการใชห้ลกัสูตร 2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน (1) แต่งตงัผูร้บัผดิชอบเกยีวกบั

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใหค้รูศกึษามาตรฐาน ตวัชวีดัของหลกัสูตร และสรา้งเครอืงมอื 

พฒันาสอืการเรยีนการสอนเพอืพฒันาผู้เรียนให้สอดคล้องกบมาตรฐาน ตัวชีวดัทีกําหนดไว้ 

ร่วมกนัวางแผนการจดักระบวนการเรยีนรู ้และรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยนํา

ปัญหาทเีกิดขนึในห้องเรยีนมาทําวจิยัเพอืหาแนวทางสร้างนวตักรรม เทคนิค วธิีการสอนที

หลากหลาย และมคีวามเหมาะสม ส่งเสรมิใหค้รูจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็น

สําคัญ เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ ใช้เทคนิควิธีการสอนทีหลากหลาย ใช้สือ เทคโนโลยี 

นวตักรรมทเีหมาะสม มกีารวดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิ และมกีารประเมินผลการเรียนรู้

อย่างต่อเนือง และสมําเสมอ (2) ควรจดัครูผู้สอนใหต้รงกบัวชิาเอกทสีอน หรอืความถนัด ใหค้รู

ศกึษา วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชวีดั ของหลกัสตูรอย่างละเอยีด ทาํความเขา้ใจ เพอืวาง

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน แผนการจดัการเรยีนรูต้ามองค์ประกอบทถีูกต้อง มกีาร

วดั ประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างต่อเนืองโดยยดึมาตรฐาน ตวัชวีดัเป็นหลกั ให้ครูวางแผนการจดัการ

เรยีนการสอนทเีน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั เน้นให้ครูหาเทคนิควธิีการสอนใหม่ ๆ ใช้สอืเทคโนโลย ี

วธิกีารสอนทหีลากหลาย 3) ดา้นการนิเทศภายในโรงเรยีน (1) จดัใหม้กีารแต่งตงัคณะกรรมการ

ทําการนิเทศ และทําความเข้าใจ ชีแจงความจําเป็นในการนิเทศภายในให้แก่ครูผู้สอน ให้

คณะกรรมการทําการนิเทศภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครงั เยยีมชนัเรยีน 

สงัเกตการสอนของครู พฤตกิรรมนักเรยีนและผลการเรยีน รายงานผลการนิเทศเพอืปรบัปรุง

และพฒันาศกัยภาพของครอูย่างสมาํเสมอ และ 4) ดา้นการวดัผล และประเมนิผล (1) ควรมกีาร

ประเมนิผลก่อนเรยีน เพอืตรวจสอบความรูพ้นืฐานเดมิของผูเ้รยีน และนําขอ้มูลไปใชใ้นการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน อีกทังการ

ประเมนิผลระหว่างเรยีน เพอืตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รยีนว่ามคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว ัดหรือไม่ รวมถึงการประเมินผลหลังเรียน เพือตรวจสอบ

ความสําเรจ็ของผู้เรยีนตามมาตรฐานตวัชวีดั และนําผลการประเมนิมาเป็นขอ้มูลในการแก้ไข 

ปรบัปรุง พฒันา กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน (2) ผู้บรหิาร ร่วมกบัครูตรวจสอบ

เอกสารการวดัผล ประเมินผล เพอืดูความสอดคล้องกบัมาตรฐาน ตวัชวีดัของหลักสูตร และ
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รายงานผลการประเมนิครูของผู้สอนอย่างสมําเสมอ เพอืนําผลการประเมนิในสาระการเรยีนรู้

ต่าง ๆ มาวเิคราะหห์าสาเหตุในกรณีทมีผีลสมัฤทธติํา และหาแนวทางแกไ้ข ปรบัปรุงต่อไป 

  ศลิป์ธรณ์ ดําเพง็ (2556, หน้า 96-98) ไดท้ําการวจิยัเรอืงปัจจยัเชงิสาเหตุทมีผีล

ต่อคะแนน (O-NET) ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 ตํา: กรณีศกึษาโรงเรยีนในอําเภอตา

พระยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า 1) ปัจจัย

เกยีวกบันักเรยีน คอื (1) นักเรยีนขาดการตระหนัก และเหน็ความสําคญัของการสอบ (O-NET) 

มสีาเหตุจากนักเรยีนไม่ทราบวตัถุประสงค์ของการทดสอบ และการนําผลการสอบไปใช ้คดิว่า

เป็นการทดสอบเพอืวดัผล เป็นภาพรวมระดบัประเทศ ไม่มผีลต่อการศกึษาต่อ เนืองจากเป็น

การศึกษาภาคบงัคบั (2) พนืฐานความรู้ ระดบัสตปัิญญา และความสามารถในการเรยีนรู้ของ

นักเรยีนมน้ีอย เมอืพจิารณาคะแนนของนักเรยีนทอียู่ภายในโรงเรยีนเดียวกนั เดก็ทมีคีะแนน

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนในระดบัสถานศกึษาสูงจะมคีะแนน (O-NET) สูงด้วย ในขณะทเีด็กทีมี

คะแนนผลสมัฤทธ ิระดบัสถานศกึษาตํา กจ็ะมคีะแนน (O-NET) ตําดว้ย (3) สภาพแวดลอ้มทาง

ครอบครวัไม่ด ีสาเหตุจากครอบครวัทแีตกแยก พอ่แมแ่ยกทางกนั พ่อไปมภีรรยาใหม่ แม่มสีามี

ใหม่หรอืพ่อแม่ทะเลาะกนั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทดีีกบัลูก ๆ เดก็ขาดความอบอุ่น มคีวามเครยีด 

วติกกงัวล และเรยีนได้ไม่ด ี(4) สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนทไีม่เออืต่อการเรยีนรู้ สาเหตุเกดิ

จากคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตํา นักเรียนมีการแข่งขันน้อย ขาดความตืนตัวไม่มีความ

กระตอืรอืร้นขาดความเอาใจใส่ในการเรยีน 2) ปัจจยัเกยีวกบัครูผู้สอน คอื (1) พฤติกรรมการ

สอนของครูไม่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั นักเรยีนขาดการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน 

วธิกีารสอนไม่ไดส้ง่เสรมิใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้ครูใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย ครูบอกความรู้

ทําให้นักเรยีนขาดทกัษะในการคดิวเิคราะห์ การคดิสงัเคราะห์เชอืมโยงเหตุผล (2) ภาระงาน

ของครมูมีาก เนืองจากการกระจายอํานาจทางการศกึษาสูส่ถานศกึษา และการปฏริูปการศกึษา

ทีเน้นเปลียนโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการเพือตอบสนองนโยบายมากกว่าการ

ตอบสนองความต้องการของเดก็ ทําใหค้รูมเีวลาสอนเดก็น้อย ทําให้นักเรยีนขาดโอกาสในการ

เรยีนรู้ (3) การขาดแคลนครู มคีรูไม่ครบชนั ครูไม่ครบตามสาระ คุณวุฒขิองครูไม่ตรงตามสาระ

ทีสอน สาเหตุเนืองจากครูลา ครูย้าย ครูไปอบรมทําให้การเรยีนการสอนไม่ต่อเนือง (4) ครู    

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทําให้ไม่ทราบรายละเอียดเกียวกบัการสอบ (O-NET) ในประเด็นนี 

สาเหตุเกดิจากโรงเรยีนมปัีญหาเรอืงอินเตอร์เน็ตทไีม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ หรอื

แม้แต่ครูบางคนมปัีญหาเรอืงการใช้คอมพวิเตอร์ในการสบืค้นข้อมูล และหาความรู้และสร้าง

นวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 3) ปัจจยัเกยีวกบัผู้บรหิารคอื (1) 

ผู้บรหิารไม่มนีโยบายทชีดัเจนในการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนทําให้ครูไม่เข้าใจนโยบายและแนว

ทางการปฏิบัติ และจัดการเรียนการสอนขาดคุณภาพไม่มีทิศทาง (2) ผู้บริหารขาดข้อมูล

สารสนเทศ แผนการนิเทศ และการนิเทศอย่างจรงิจงัต่อเนือง ทําใหค้รูไม่กระตอืรอืร้นในการสอน 

นักเรยีนขาดคุณภาพ คะแนนการทดสอบอยู่ในระดบัตํา และ 4) ปัจจยัดา้นแบบทดสอบ คอื (1) 
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ขอบเขตและเนือหาสาระของขอ้สอบกวา้งขวางมาก ขณะทคีรูมขีอ้จํากดัในเรอืงเวลา   ทําให้ไม่

สามารถสอนได้ครอบคลุมเนือหาทังหมดทีใช้ในการทดสอบ (O-NET) (2) ลักษณะของ

แบบทดสอบ มคีวามหลากหลายทงัโจทยค์ําถาม และตวัเลอืกทเีงอืนไขมาก ทําใหเ้กดิความเขา้ใจ

ทคีลาดเคลอืนในการเลอืกตอบ และระบายคําตอบในกระดาษคําตอบ (3) ระดบัความยากของ

แบบทดสอบ (O-NET) มีความยากง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละวิชาส่วนใหญ่ออกในแนว         

คดิวเิคราะห ์มคีวามยากเกนิกว่าทนีักเรยีนในโรงเรยีนชนบทจะทําได ้(4) ช่วงเวลาในการสอบ

ไม่เหมาะสม และการแจง้ผลการสอบล่าช้า ทําให้เดก็ไม่เหน็ความสําคญัของการสอบ ผู้บรหิาร

ไม่สามารถใชข้อ้มลูยอ้นกลบักบันักเรยีน เพอืทจีะนําไปสูก่ารพฒันาไดท้นัท่วงท ี

  พิทักษ์ สมพร้อม (2562, บทคัดย่อ) ได้วิจ ัยเรือง รูปแบบการบริหารจัดการ

การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) โดยบูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอื

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนขนาดเลก็ สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 1 การวจิยัครงันีมวีตัถุประสงค์ 1) เพอืศึกษาความต้องการบรหิาร

จัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน       

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 1 2) เพอืสรา้งรูปแบบการบรหิารจดัการการศกึษา

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) โดยบูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพอืยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 1 3) เพอืทดลองใชรู้ปแบบการบรหิารจดัการการศกึษาทางไกลผ่าน

ดาวเทยีม (DLTV) โดยบูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนขนาดเลก็ สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์

เขต 1 4) เพอืประเมนิรูปแบบการบรหิารจดัการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) โดย

บูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน

โรงเรยีนขนาดเลก็ สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัยเ์ขต 1 การวจิยัดําเนินการ 

4 ขนัตอน คอื ขนัตอนท ี1 ศกึษาความต้องการในการใช้รูปแบบการบรหิารจดัการการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ขนัตอนท ี2 สรา้งรูปแบบการบรหิารจดัการการศกึษาทางไกล

ผ่านดาวเทยีม (DLTV) โดยผูเ้ชยีวชาญ ขนัตอนท ี3 ประเมนิผลการใชร้ปูแบบการบรหิารจดัการ

การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ขนัตอนท ี4 ประเมนิรูปการบรหิารจดัการการศกึษา

ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) ผลการวจิยัพบว่า 1. ผลการศกึษาความต้องการบรหิารจดัการ 

การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) โดยบูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอื

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนขนาดเลก็ สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก มีความ

ต้องการบรหิารจดัการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยรูปแบบ มสีาระสําคญั 7 ดา้น 

2. รูปแบบการบริหารจดัการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยบูรณาการหลัก
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนขนาด

เลก็ สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 1 พบว่า มสีาระสําคญั 7 ดา้น คอื 

1) การกําหนดนโยบาย 2) การบูรณาการหลกัสูตร 3) การจดัหาสอืและอุปกรณ์ 4) การจดัการ

เรยีนรู้คู่คุณธรรม 5) การจดับรรยากาศและสงิแวดลอ้มในโรงเรยีน 6) การนิเทศตดิตาม 7) การ

ประเมินเพือพัฒนา โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) 

วตัถุประสงค์ 3) สาระสําคญั 4) แนวทางสู่การปฏิบตั ิ5) เงอืนไขความสําเร็จ 3. สถานศึกษา

ดําเนินงานตามรูปแบบการบรหิารจดัการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พบว่า มี

ระดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทสีุดทุกด้าน 4. โรงเรยีนทเีป็นหน่วยทดลองนักเรยีนมผีลการ

ทดสอบทางการศึกษาขันพืนฐานระดับชาติ (ONET) เฉลียสูงกว่าระดับประเทศ ผู้มีส่วน

เกยีวขอ้งมคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบการบรหิารจดัการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 

ในระดบัมากทสีุด 

 2. งานวิจยัต่างประเทศ 

  โฟท, แอบบอท และเบคเกอร ์(Fouts, Abbott, & Baker, 2003, p.21) ไดศ้กึษาวจิยั

เรอืง การปรบัปรุง และพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนประถมศกึษาดว้ยวธิกีารเชงิ

ระบบในการให้การแนะแนว และการให้คําปรกึษา มจีุดมุ่งหมายหลกัของการศกึษาครงันีเพอื

ตรวจสอบว่านักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาทมีโีปรแกรมการแนะแนว และคําปรกึษา จะเพมิ

ผลการเรยีนขนึอย่างมนีัยสําคญั จากการวจิยัให้การสนับสนุนแนวความคดิทวี่าเดก็ทอีายุน้อย

กว่า (เกรด 3 และ 4 อายุ 8 ถงึ 10 ปี ) เป็นประโยชน์ในเชงิวชิาการ ในการเรยีนเป็นเวลาหลาย

ปีในโรงเรยีนประถมดว้ยกนั ทาํใหน้กัเรยีนเหล่านีมผีลการวดัการอ่านการเขยีน และคณิตศาสตร์

สูงกว่าค่ามาตรฐาน และเกณฑ์การอ้างอิง และยังมากกว่านักเรียนคนอืนทีเรียนโดยไม่มี

คําแนะนําใด ๆ ทเีป็นระบบ นอกจากนียงัพบว่าแม้เดก็ (1) เข้าเรยีนในโรงเรยีนทมีคี่าคะแนน

ทีตํากว่าทีเข้าร่วมตามโปรแกรมอย่างมาก และ (2) มีผลสัมฤทธิทางวิชาการเริมแรกทีตํา

มากกว่านักเรยีนทคีลา้ยกนัในโรงเรยีนทไีม่ใชโ้ปรแกรมการแนะแนวและคําปรกึษาครบวงจร ใน

เวลาไม่นานมแีนวโน้มทจีะลดช่องว่างความสําเรจ็ดา้นผลสมัฤทธทิางวชิาการระหว่างโรงเรยีนดว้ย 

  แบรคเคน (Bracken, 2007, pp.144-145) ไดศ้กึษาวจิยัเรอืง กลยุทธ์การสอนทมีี

ประสทิธผิล เพอืการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนวยัรุ่นทคีรอบครวัมรีายได้ตํา

พบว่า ประเดน็ทางสงัคม บรบิททางการเมอืง และประวตัศิาสตร์เกยีวขอ้งกบัการจดัศกึษา และ

ความยากจน โดยครูของนักเรยีนทมีรีายไดต้ําควรมคีวามน่าเชอืถอืและเป็นทยีอมรบัอย่างมาก 

สงิสําคญัต้องจําไว้ว่า ไม่ใช่นักเรยีนทมีรีายได้น้อยทุกคนทมีผีลการเรยีนตํา เยาวชนหลายคน

แสดงใหเ้หน็ถงึความยดืหยุ่น และมคีวามสามารถในการเอาชนะอุปสรรค แมว้่าชวีติของวยัรุ่นที

มีความยากจนจะไม่มีสิงทีเอืออํานวยทางด้านเศรษฐกิจมากมาย แต่ระบบโรงเรียนของเรา       

ดูเหมอืนจะปล่อยให้เขาผ่านออกไปจากระบบอย่างไร้ความคาดหวงั และมคีุณภาพการศกึษา

ทีตํากว่า ซึงมีคําถามเกียวกบักลยุทธ์การสอนอย่างมีประสิทธิภาพทีจะช่วยเพมิผลสมัฤทธิ
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ทางการเรยีนของวยัรุ่นทมีรีายไดต้ํานันคอื สวสัดกิารของประเทศทมีากขนึ ซงึการเปลยีนแปลง

ทางสงัคมทสีําคญัในการจดัหาโอกาสทเีป็นธรรมแก่เดก็ ๆ ทุกคน ให้มปีระสบการณ์การเรยีนที

มคีุณค่า มมีาตรฐานสูง ส่งเสรมิใหม้คีวามคดิสร้างสรรค์หรอืมทีกัษะการคดิเชงิวพิากษ์ การนํา   

กลยุทธ์การสอนทมีปีระสทิธภิาพมาใช้ ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของเยาวชนทมีรีายได้ตําเป็น

ขนัตอนสําคญัในการสร้างความเป็นธรรม และสงัคมทมีคีวามเสมอภาค เพอืทจีะให้เดก็วยัรุ่น

สามารถเตบิโตและมสีว่นร่วม มคีวามกระตอืรอืรน้และสง่ผลทดีตี่อนักเรยีนในอนาคต 

  ซาลเบิร์ก (Sahlberg, 2007, pp.165-167) ได้ศึกษาวิจัยเรือง นโยบายด้าน

การศึกษาในการยกระดบัการเรียนรู้ในประประเทศฟินแลนด์ พบว่า ความรู้และทกัษะของ

พลเมอืงเป็นปัจจยั สําคญัของความสําเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิ และสวสัดกิารสงัคม การศกึษา

เป็นอกีหนทางหนึงในการยกระดบัทุนมนุษย ์และรกัษาความสามคัคทีางวฒันธรรม ในสหภาพ

ยุโรป ประเทศฟินแลนดใ์หค้วามสําคญัสูงสุดในการใหบ้รกิารสาธารณะดว้ยการปรบัปรุงคุณภาพ

การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเรอืงสําคญัในนโยบายด้านการศึกษาของ

ประเทศนับตงัแต่ 1960 เป็นต้นมา ซงึนโยบายดา้นการศกึษาต้องมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย

ทางสงัคมอืน ๆ วฒันธรรมทางการเมืองโดยรวมของประเทศ โดยปัจจยัความสําเร็จในการ

พฒันาของประเทศฟินแลนด ์คอื ความรู ้ระบบเศรษฐกจิทมีปีระสทิธภิาพ และการบรหิารจดัการ

ทดี ีและมรีะบบการศกึษาทไีดร้บัการยอมรบั ฟินแลนด์ใชน้โยบายสําคญั 7 ประการ เพอืสรา้ง

ความเป็นผู้นําทางการศึกษาทียังยืนและการเปลียนแปลง ประกอบด้วย 1) ความลุ่มลึก: 

วตัถุประสงค์ของการศึกษายงัคงมุ่งเน้นไปทกีารพัฒนาแบบองค์รวมของบุคลิกภาพ รวมถึง

ความรู้ทกัษะค่านิยมความคดิสร้างสรรค ์และบุคลกิภาพของบุคคล โรงเรยีนเป็นสถานทสีําหรบั

การเรยีนรูแ้ละเอาใจใส่ในการเรยีนรู ้2) ระยะยาว: การพฒันานโยบายดา้นการศกึษาได้รบัการ

สร้างขนึตามวสิยัทศัน์ระยะยาว และหลกัการเชิงกลยุทธ์ เช่น โอกาสทเีท่าเทยีมกนัสําหรบัทุก

คน การวางแผนการเรยีนรูก้่อนทจีะสอน แทนทจีะแสวงหาผลประโยชน์ในระยะสนั การพฒันา

ดา้นการศกึษา 3) ความกว้าง: ความเป็นผูนํ้าดา้นการศกึษาไดท้ยอยกระจายจากส่วนกลางไป

ยงัท้องถนิ ระดบัความเป็นผู้นําในการบรหิารจดัการในหน้าทแีละมคีวามรบัผดิชอบทจีะส่งผล

ต่อเนืองในการพฒันาระบบการศกึษา 4) ความยุตธิรรม: บรรลุเป้าหมายของการใหโ้อกาสเท่า

เทยีมกนั การศกึษาทมีคีุณภาพสําหรบัทุกคนมคีวามจําเป็นในการสร้าง และรกัษาเครอืข่ายทาง

สงัคม 5) ความหลากหลาย: เครือข่ายโรงเรียนขนึอยู่กบัแนวคดิเรืองการศึกษาแบบรวม ที

ส่งเสรมิความหลากหลายในโรงเรียน และห้องเรยีน 6) ความเป็นนําหนึงใจเดียวกนั: การมุ่ง

พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมอย่าง

แพร่หลายในแต่ละโรงเรียน สํานักงานการศึกษาท้องถิน และหน่วยงานส่วนกลางมากกว่า        

3 ทศวรรษอย่างต่อเนือง และ 7) การอนุรกัษ์: การพฒันาด้านการศกึษาแสดงถึงความสมดุล

ระหว่าง การนําเสนอในนวตักรรมใหม่ ๆ และใช้แนวทางปฏิบตัิทดีีทีมอียู่ ทุกคนตระหนักถึง

ความสาํคญัของนวตักรรมการศกึษาทจีาํเป็นในระบบการศกึษา 



 

 

บทที 3 

วิธีดาํเนินการ 

 

 การประเมนิในครงันี ผู้ประเมนิมุ่งทจีะศกึษาการประเมนิโครงการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้ประเมินได้

ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 2. รูปแบบการประเมนิ 

 3. เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. ขนัตอนการสรา้งเครอืงมอื 

 5. การหาคุณภาพเครอืงมอื 

 6. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 7. การกระทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 

 8. สถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการประเมินครังนี เป็นผู้เกียวข้องกับโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ได้กําหนด

กลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม จาํนวนทงัสนิ 134 คน คอื  

  กลุ่มท ี1 ครู จํานวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 7 คน เป็นผู้

ประเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้โครงการ 

  กลุ่มท ี2 คร ูจาํนวน 6 คน และนักเรยีน จาํนวน 49 คน เป็นผูป้ระเมนิกระบวนการ

โครงการ 

  กลุ่มท ี3 ผู้ปกครอง จํานวน 72 คน เป็นผู้ประเมนิผลผลติความพงึพอใจทีมตี่อ

โครงการ 
 

รปูแบบการประเมิน 

 การประเมนิโครงการครงันีใชรู้ปแบบการประเมนิ แบบซปิป์ (CIPP Model) เนืองจาก

ต้องการใหม้คีวามครอบคลุม เพอืใหไ้ดส้ารสนเทศทเีป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจทางเลอืกต่าง 

ๆ ของผู้บรหิาร โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 3 ส่วน ตามลําดบัพฒันาการของการดําเนินงาน

ตามโครงการ 3 ระยะ รายละเอยีดดงัภาพท ี16 คอื  
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ภาพที 16  ขนัตอนการประเมนิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การประเมินก่อนเริมดําเนินงานโครงการ ทําการประเมินใน 2 ส่วน คือ การ

ประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบดว้ย

ตวัชวีดัดงันี 1) ความสอดคล้องด้านนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรียน และ 2) ความต้องการ

โครงการ และ การประเมนิปัจจยันําเขา้ (Input) เป็นการประเมนิ ตวัชวีดั 1) ความพรอ้มในการ

ดาํเนินโครงการ และ 2) ความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการดาํเนินโครงการ 

 2. การประเมนิระหว่างดําเนินโครงการ คอืการประเมนิกระบวนการ (Process) เป็นการ

ประเมนิการดําเนินงานตามโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบด้วยตวัชวีดัดงันี 1) การดําเนินงานโครงการ, 2) การปฏบิตัิ

กจิกรรม และ 3) การตดิตามและประเมนิผล 

การประเมนิ

บรบิท 

การประเมนิ

ปัจจยันําเขา้ 

การประเมนิ

กระบวนการ 

การประเมนิ 

ผลผลติ 

ขนัตอนการประเมนิโครงการ 

ขนัท ี1 การ

ประเมนิก่อน

เรมิดาํเนินงาน

โครงการ 

ขนัท ี2 การ

ประเมนิ

ระหว่าง

ดาํเนินงาน

โครงการ 

ขนัท ี3 การ

ประเมนิหลงั

สนิสุดงาน

โครงการ 

1) ความสอดคล้องดา้นนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรยีน  

2) ความตอ้งการโครงการ  

1) ความพรอ้มในการดาํเนินโครงการ 

2) ความเหมาะสมของทรัพยากรทีใช้ในการดําเนิน

โครงการ 

1) การดาํเนินงานโครงการ  

2) การปฏบิตักิจิกรรม  

3) การตดิตามและประเมนิผล 

1) ผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  

2) ผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการของผูป้กครอง 



87 

 

 3. การประเมินหลังสินสุดโครงการ คือการประเมินผลผลิต (Output) เป็นการ

ประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ เมอืสนิสุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือ

ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงาน       

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบด้วยตวัชวีดัดงันี 1) 

ผลทเีกิดขนึตามวตัถุประสงค์ของโครงการ และ 2) ผลผลติความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของ

ผูป้กครอง 

 

เครอืงมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครงันี ไดแ้ก่ แบบประเมนิซงึผูป้ระเมนิได้สร้าง

ขึนเองโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานประเมินทีเกียวข้อง จากนันขอคําแนะนําจาก

ผูเ้ชยีวชาญ เพอืนํามาประกอบในการสรา้งแบบประเมนิ ซงึแบ่งเป็น 4 ฉบบั คอื 

 ฉบบัท ี1 แบบประเมินบรบิท และปัจจยันําเข้า โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้

เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงาน  

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 เป็นการประเมนิโดย คร ูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน แบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบ

แบบประเมิน ได้แก่ เพศ และสถานภาพ เป็นแบบประเมินแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนท ี2 การประเมนิบรบิท จาํนวน 9 ขอ้ และตอนท ี3 การประเมนิปัจจยันําเขา้ จาํนวน 11 ขอ้ 

แบบประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (สนิ พนัธุ์พนิิจ, 2547, 

หน้า 153) 

 กําหนดนําหนกัคะแนนความคดิเหน็ ดงันี 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัน้อยทสีุด 

 ฉบบัท ี2 แบบประเมนิกระบวนการ โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 เป็นการประเมนิโดย คร ูแบ่งเป็น 2 ตอน 

คือ ตอนที 1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ เป็นแบบประเมินแบบสํารวจ

รายการ และ ตอนท ี2 การประเมนิกระบวนการ ทงั 3 ตวัชวีดั จาํนวน 26 ขอ้ แบบประเมนิเป็น

แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั  

 กําหนดนําหนกัคะแนนความคดิเหน็ ดงันี 
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   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อยทสีุด 

 ฉบบัท ี3 แบบประเมนิกระบวนการ โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นการประเมินโดย นักเรียน 

แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชนัเรยีน 

เป็นแบบประเมนิแบบสาํรวจรายการ และ ตอนท ี2 การประเมนิกระบวนการ ในตวัชวีดัท ี2 การ

ปฏบิตักิจิกรรม จาํนวน 17 ขอ้ แบบประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

 กําหนดนําหนกัคะแนนความคดิเหน็ ดงันี 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อยทสีุด 

 ฉบบัท ี4 แบบประเมนิผลผลติความพงึพอใจทมีตี่อโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้

เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรียนของนักเรยีนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงาน  

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ของผู้ปกครอง เป็นการ

ประเมนิโดย ผูป้กครอง แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ ไดแ้ก่ 

เพศ และผู้ปกครองนักเรยีนระดบัชนั เป็นแบบประเมนิแบบสํารวจรายการ และตอนท ี2 การ

ประเมนิความพงึพอใจ จาํนวน 4 ขอ้ แบบประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

 กําหนดนําหนกัคะแนนความคดิเหน็ ดงันี 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัน้อยทสีุด 

 

 กําหนดกรอบรายละเอยีด โดยใชรู้ปแบบการประเมนิ ซปิป์ (CIPP Model) ของ 

สตฟัเฟิลบมี ดงัตารางท ี12  
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ตารางที 12  กรอบการประเมนิบรบิท ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลติ โครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดั

บ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปี

การศกึษา 2562 

 

ประเดน็

ประเมิน 
ตวัชีวดั แหล่งข้อมลู เครอืงมอื 

การ

วิเคราะห์ 

บรบิท 1. ความสอดคลอ้ง

ดา้นนโยบาย

ผลสมัฤทธทิางการ

เรยีน 

2. ความตอ้งการ

โครงการ 

-คร ู

-คณะกรรมการ

สถานศกึษาขนั

พนืฐาน 

แบบประเมนิ μ, σ 

ปัจจยันําเขา้ 1. ความพรอ้มในการ

ดาํเนินโครงการ 

2. ความเหมาะสมของ

ทรพัยากรทใีชใ้นการ

ดาํเนินโครงการ 

-คร ู

-คณะกรรมการ

สถานศกึษาขนั

พนืฐาน 

แบบประเมนิ μ, σ 

กระบวนการ 1. การดําเนินงาน

โครงการ 

-คร ู

 

แบบประเมนิ μ, σ 

2. การปฏบิตักิจิกรรม -คร ู

-นักเรยีน 

  

3. การตดิตามและ

ประเมนิผล 

-คร ู

 

  

ผลผลติ 1. รอ้ยละเฉลยี ของ

ผูเ้รยีนทมีผีลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนแต่ละ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ระดบั 3 ขนึไป 

ผลสมัฤทธทิางการ

เรยีน 

แบบบนัทกึผล

การเรยีน 

รอ้ยละ 
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ตารางที 12  (ต่อ) 

 

ประเดน็

ประเมิน 
ตวัชีวดั แหล่งข้อมูล เครอืงมอื 

การ

วิเคราะห์ 

 

2. รอ้ยละเฉลยี ของ

ผูเ้รยีนทมีผีลการ

ประเมนิการอ่าน คดิ 

วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่

ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

ผลการประเมนิการ

อ่าน คดิ วเิคราะห์

และเขยีน 

แบบบนัทกึผล

การประเมนิการ

อ่าน คดิ 

วเิคราะหแ์ละ

เขยีน 

รอ้ยละ 

3. ผลการทดสอบ RT 

ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี1 

ผลการทดสอบ RT  แบบทดสอบ RT รอ้ยละ 

4. ผลการทดสอบ NT 

ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี3 

ผลการทดสอบ NT  แบบทดสอบ NT รอ้ยละ 

5. ผลการทดสอบ O-

NET ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 

ผลการทดสอบ O-

NET  

แบบทดสอบ O-

NET 

รอ้ยละ 

6. การเขา้ร่วม

กจิกรรมแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการและไดร้บั

รางวลั ของนักเรยีน 

ผลการแขง่ขนั

ทกัษะทางวชิาการ

ระดบั กลุ่มโรงเรยีน 

เขตพนืทกีารศกึษา

และระดบัประเทศ 

การแขง่ขนัทกัษะ

ทางวชิาการ 

รอ้ยละ 

7. ผลผลติความพงึ

พอใจทมีตี่อโครงการ

ของผูป้กครอง 

-ผูป้กครอง แบบประเมนิ

ความพงึพอใจ 

μ, σ 

 

ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 

 การสรา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการประเมนิครงันี ผูป้ระเมนิไดด้าํเนินการสรา้งเครอืงมอื ซงึ

มรีายละเอยีดดงันี  

 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง กบัการสรา้งเครอืงมอื เพอื

กําหนดขอบเขต แนวทางการออกแบบเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
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 2. ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวธิสีรา้งแบบประเมนิโครงการ ดา้นบรบิท ด้านปัจจยันําเขา้ 

ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ ตามวธิปีระเมนิรูปแบบซปิป์ (CIPP) 

 3. กําหนดขอบข่ายและประเด็นเนือหาทตี้องการประเมนิ ในการสร้างเครอืงมอืให้

สอดคลอ้งกนัระหว่างความมุ่งหมายในการประเมนิ กรอบความคดิ ขอบข่ายงาน และโครงการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรียนของนักเรียน โรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ในปีการศกึษา 2562 

 4. สรา้งแบบประเมนิขนึโดยอาศยัหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎ ีจากเอกสารงานวจิยั 

 5. นําแบบประเมินทีจัดทําขึนเสนอผู้เชียวชาญ พิจารณาตรวจสอบ และให้

ขอ้เสนอแนะ เพอืปรบัปรุงแกไ้ข 

 

การหาคณุภาพเครอืงมอื 

 1. นําแบบประเมนิทงั 4 ฉบบั เสนอต่อผู้เชยีวชาญทมีคีวามรู้ความสามารถในการ

วจิยั และการประเมนิผลการศกึษา ตรวจสอบเครอืงมอืทสีร้างไว ้จํานวน 5 ท่าน เพอืตรวจสอบ

ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชียวชาญพิจารณาแบบประเมินลง

ความเหน็ และใหค้ะแนน แลว้วเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) 

ระหว่างข้อคําถาม กับเนือหา ค่าความสอดคล้องได้เท่ากับ 0.6 ขนึไป ตามคําแนะนําของ

ผูเ้ชยีวชาญ 

 2. นําแบบประเมนิทงั 4 ฉบบั ทปีรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผู้ซงึ

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการประเมนิครงันี แต่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มป้าหมาย จาํนวนฉบบัละ 

30 คน แล้วนํามาหาค่าความเชอืมนั (Reliability) โดยหาค่าสมัประสทิธแิอลฟา ของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชอืมนั ฉบบัท ี1 = 0.88 ฉบบัท ี2 = 0.92 ฉบบัท ี3 

= 0.81 และฉบบัท ี4 = 0.96 

 3. จดัทาํแบบประเมนิฉบบัสมบรูณ์ เพอืนําไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูประเมนิต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการประเมนิครงันีมขีนัตอน ดงันี 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน ในด้านบริบทโครงการ ปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลติ ในตวัชวีดัความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของผูป้กครอง 

 2. เกบ็รวมรวมขอ้มลูจาการวเิคราะหเ์อกสารในดา้นผลผลติ ตวัชวีดัผลทเีกดิขนึตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ จากรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment 

Report : SAR) ปีการศกึษา 2562  
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การกระทาํข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืหาค่าสถิติ โดยนําแบบประเมินทงัหมดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ ถูกต้องในการตอบแบบประเมนิ 

 1. วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

 2. วเิคราะหข์อ้มลู นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรยีง 

  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานภาพ 

ระดบัชนัเรยีน และผูป้กครองนักเรยีนระดบัชนั โดยหาค่าความถแีละรอ้ยละ  

  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับ ความสอดคล้อง ความเห็นด้วย ความมี

ประสทิธภิาพ ความเหมาะสม การปฏบิตัไิด ้และความพงึพอใจ ในการประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการ

วเิคราะหห์าค่าเฉลยี (μ) และ ค่าสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (σ) โดยหาค่าเฉลยีรายขอ้ รายตวัชวีดั 

และประเด็นการประเมนิ ทงั 4 ด้าน คอื บรบิท ปัจจยันําเข้า กระบวนการ และผลผลิต แปล

ความหมายโดยใชเ้กณฑป์ระเมนิค่าเฉลยี ดงันี (บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หน้า 103) 

 ค่าเฉลยี 4.51-5.00 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 ค่าเฉลยี 3.51-4.50 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 ค่าเฉลยี 2.51-3.50 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลยี 1.51-2.50 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 ค่าเฉลยี 1.00-1.50 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑก์ารประเมนิผลผลติ ในด้านรอ้ยละเฉลยี ของผู้เรยีนทมีผีลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะดบั 3 ขนึไป มกีําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใช้

เกณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 79.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 76.00-78.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 73.00-75.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 70.00-72.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ 0.00-69.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมินผลผลิต ในด้านร้อยละเฉลีย ของผู้เรียนทีมีผลการ

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน แต่ละชันระดับดี ขึนไปกําหนดเกณฑ์การแปล

ความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 84.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 81.00-83.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 
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 รอ้ยละ 78.00-80.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 75.00-77.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ 0.00-74.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมินผลผลิต ในด้านร้อยละของผลการทดสอบ RT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 ทสีงูขนึ กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 3.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 1.00-2.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 0.5-0.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 0.01-4.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ -100-0.00  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑก์ารประเมนิผลผลติ ในดา้นค่าเฉลยีรอ้ยละของผลการทดสอบ RT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 50.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 42.00-54.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 39.00-41.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 36.00-38.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ 0.00-35.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมินผลผลิต ในด้านร้อยละของผลการทดสอบ NT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 ทสีงูขนึ กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 3.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 1.00-2.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 0.5-0.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 0.01-4.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ -100-0.00  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมนิผลผลติ ในดา้นค่าเฉลยีรอ้ยละของผลการทดสอบ NT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 50.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 49.00-49.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 46.00-48.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 43.00-45.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ 0.00-42.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑก์ารประเมนิผลผลติ ในดา้นรอ้ยละของผลการทดสอบ O-NET ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 ทสีงูขนึ กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 
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 รอ้ยละ 3.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 1.00-2.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 0.5-0.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 0.01-4.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ -100-0.00  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมินผลผลิต ในด้านค่าเฉลียร้อยละของผลการทดสอบ      

O-NET ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 50.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 39.00-49.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 36.00-38.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 33.00-35.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ 0.00-32.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมนิผลผลติ ในด้านร้อยละของนักเรยีนทเีขา้ร่วมกจิกรรม

แข่งขนัทกัษะทางวชิาการและไดร้บัรางวลั กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 รอ้ยละ 30.00-100  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมากทสีุด 

 รอ้ยละ 25.00-29.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัมาก 

 รอ้ยละ 20.00-24.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง 

 รอ้ยละ 15.00-19.99 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อย 

 รอ้ยละ 0.00-14.99  หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัน้อยทสีุด 

  ในส่วนเกณฑ์การประเมนิผลผลิตความพงึพอใจทีมตี่อโครงการของผู้ปกครอง 

กําหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งันี 

 ค่าเฉลยี 4.51-5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดบัมากทสีุด 

 ค่าเฉลยี 3.51-4.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดบัมาก 

 ค่าเฉลยี 2.51-3.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลยี 1.51-2.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดบัน้อย 

 ค่าเฉลยี 1.00-1.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดบัน้อยทสีุด 

  2.3 วเิคราะหต์ดัสนิคุณค่าโดยพจิารณาจากเกณฑก์ารประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 โดยพจิารณา

ผลเทยีบกบัเกณฑนํ์าหนกั  

 กําหนดค่านําหนกัของประเดน็การประเมนิและตวัชวีดั รายละเอยีดดงัตารางท ี13 
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ตารางที 13  แสดงค่านําหนกั ประเดน็การประเมนิและตวัชวีดั  

 

ประเดน็การประเมินและตวัชีวดั ค่านําหนัก (%) 

บริบทของโครงการ 10 

1. ความสอดคลอ้งดา้นนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรยีน 5 

2. ความตอ้งการโครงการ 5 

ปัจจยันําเข้าของโครงการ 10 

1. ความพรอ้มในการดําเนินโครงการ 5 

2. ความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการดําเนินโครงการ 5 

กระบวนการของโครงการ 30 

1. การดําเนินงานโครงการ 10 

2. การปฏบิตักิจิกรรม 10 

3. การตดิตามและประเมนิผล 10 

ผลผลิตของโครงการ 50 

1. ผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 40 

  - รอ้ยละเฉลยีของผูเ้รยีนทมีผีลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระ

การเรยีนรูร้ะดบั 3 ขนึไป 

6 

  - รอ้ยละเฉลยีของผูเ้รยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละ

เขยีน แต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

6 

  - ผลการทดสอบ RT ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 ทเีพมิขนึ 4 

  - ผลการทดสอบ RT ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 4 

  - ผลการทดสอบ NT ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 ทเีพมิขนึ 4 

  - ผลการทดสอบ NT ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 4 

  - ผลการทดสอบ O-NET ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 ทเีพมิขนึ 4 

  - ผลการทดสอบ O-NET ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 4 

  - รอ้ยละของนกัเรยีนทเีขา้ร่วมกจิกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ และ

ไดร้บัรางวลัระดบัเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

4 

2. ผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการของผูป้กครอง 10 

การประเมนิภาพรวม 100 



96 

 

 สาํหรบัเกณฑก์ารตดัสนิของตวัชวีดัโครงการแต่ละตวั แสดงดงัตารางท ี14 

 

ตารางที 14 แสดงเกณฑก์ารตดัสนิของตวัชวีดัโครงการ 

 

ตวัชวีดั 

ระดบั/ตวัคณู/ความหมาย 

1/0.2/ 

น้อยทสีุด 

2/0.4/ 

น้อย 

3/0.6/ 

ปานกลาง 

4/0.8/ 

มาก 

5/1.0/ 

มาก

ทสีุด 

- ตวัชวีดัจากมาตรวดั 5 ระดบั μ < 

1.50 

μ = 

1.51-

2.50 

μ = 2.51-

3.50 

μ = 

3.51-

4.50 

μ > 

4.51 

- ตวัชวีดัจากรอ้ยละเฉลยี ของ

ผูเ้รยีนทมีผีลสมัฤทธทิางการ

เรยีนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ระดบั 3 ขนึไป 

<69.99% 70-

72.99% 

73-

75.99% 

76-

78.99% 

>79% 

- ตวัชวีดัจากรอ้ยละเฉลยี ของ

ผูเ้รยีนทมีผีลการประเมนิการ

อ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่

ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

<74.99% 75-

77.99% 

78-

80.99% 

81-

83.99% 

>84% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ RT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี

1 รอ้ยละของผลการทดสอบที

สงูขนึ 

<0% 0.01-

0.49% 

0.5-

0.99% 

1-2.99% >3% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ RT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี

1 รอ้ยละของผลการทดสอบ 

<35.99% 36-

38.99% 

39-

41.99% 

42-

49.99% 

>50%/ 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ NT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี

3 รอ้ยละของผลการทดสอบที

สงูขนึ 

<0% 0.01-

0.49% 

0.5-

0.99% 

1-2.99% >3% 
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ตาราง 14  (ต่อ) 

 

ตวัชวีดั 

ระดบั/ตวัคณู/ความหมาย 

1/0.2/ 

น้อยทสีุด 

2/0.4/ 

น้อย 

3/0.6/ 

ปานกลาง 

4/0.8/ 

มาก 

5/1.0/ 

มาก

ทสีุด 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ NT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี

3 รอ้ยละของผลการทดสอบ 

<42.99% 43-

45.99% 

46-

48.99% 

49-

49.99% 

>50%/ 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ O-

NET ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบทสีงูขนึ 

<0% 0.01-

0.49% 

0.5-

0.99% 

1-2.99% >3% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ O-

NET ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบ 

<32.99% 33-

35.99% 

36-

38.99% 

39-

49.99% 

>50%/ 

- ตวัชวีดัจากรอ้ยละของนกัเรยีน

ทเีขา้ร่วมกจิกรรมแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการและไดร้บัรางวลั 

<14.99% 15-

19.99% 

20-

24.99% 

25-

29.99% 

>30% 

 

ทมีา (ปรบัปรุงจาก พสิณุ ฟองศร,ี 2551, หน้า 232) 

 

 ในการประเมนิครงันี ผู้ประเมนิไดก้ําหนดเกณฑค์วามมคีุณภาพ ผ่านการประเมนิ ใน

ประเดน็การประเมนิและตวัชวีดัแต่ละตวั ของการดําเนินโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอื

ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงาน       

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ไวท้รีะดบัมากขนึไป สําหรบั

เกณฑข์องการประเมนิผลผลติตวัชวีดัผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ใชผ้ลทเีกดิขนึจาก 

ปีการศกึษา 2561 เป็นฐาน รายละเอยีดดงัตารางท ี15 
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ตารางที 15  แสดงเกณฑค์วามมคีุณภาพผ่านการประเมนิ ของประเดน็การประเมนิและตวัชวีดั 

 

ประเดน็การประเมินและตวัชีวดั ค่านําหนัก(%) เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

บริบทของโครงการ 10 > 8.00% 

1. ความสอดคลอ้งดา้นนโยบายผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีน 

5 μ > 3.51 

2. ความตอ้งการโครงการ 5 μ > 3.51 

ปัจจยันําเข้าของโครงการ 10 > 8.00% 

1. ความพรอ้มในการดําเนินโครงการ 5 μ > 3.51 

2. ความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการ

ดาํเนินโครงการ 

5 μ > 3.51 

กระบวนการของโครงการ 30 > 24.00% 

1. การดําเนินงานโครงการ 10 μ > 3.51 

2. การปฏบิตักิจิกรรม 10 μ > 3.51 

3. การตดิตามและประเมนิผล 10 μ > 3.51 

ผลผลิตของโครงการ 50 > 40.00% 

1. ผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

40 > 32.00% 

- ตวัชวีดัจากรอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีี

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระการ

เรยีนรูร้ะดบั 3 ขนึไป 

6 > 76.00% 

- ตวัชวีดัจากรอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีผีล

การประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน 

แต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

6 > 81.00% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ RT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบทสีงูขนึ 

4 > 1.00% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ RT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบ 

4 > 42% 
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ตารางที 15 (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมินและตวัชีวดั ค่านําหนัก(%) เกณฑ์ผ่านการประเมิน 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ NT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบทสีงูขนึ 

4 > 1.00% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ NT ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบ 

4 > 49% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ O-NET ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบทสีงูขนึ 

4 > 1.00% 

- ตวัชวีดัจากผลการทดสอบ O-NET ของ

นักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 รอ้ยละของ

ผลการทดสอบ 

4 > 39% 

- ตวัชวีดัจากรอ้ยละของนกัเรยีนทเีขา้ร่วม

กจิกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและไดร้บั

รางวลั 

4 > 25.00% 

2. ผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการของ

ผูป้กครอง 

10 μ > 3.51 

การประเมนิภาพรวม 100 > 80.00% 

 

  สําหรบัเกณฑ์การประเมนิตดัสนิตามประเดน็การประเมนิโดยได้คะแนนระหว่าง 

2-10, 6-30, 8-40 และ 10-50 ซงึแปลความหมายดงันี 

 1)  เกณฑป์ระเมนิการใชค้ะแนน 2-10 คะแนนดงันี 

  ระดบั 1 คอื ช่วงคะแนน 2.00-3.50 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลน้อยทสีุด 

  ระดบั 2 คอื ช่วงคะแนน 3.51-5.00 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลน้อย 

  ระดบั 3 คอื ช่วงคะแนน 5.01-6.80 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลปานกลาง 

  ระดบั 4 คอื ช่วงคะแนน 6.81-8.40 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลมาก 

  ระดบั 5 คอื ช่วงคะแนน 8.41-10.00 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลมากทสีุด 

 2)  เกณฑป์ระเมนิการใชค้ะแนน 6-30 คะแนนดงันี 

  ระดบั 1 คอื ช่วงคะแนน 6.00-10.80 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลน้อยทสีุด 
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  ระดบั 2 คอื ช่วงคะแนน 10.81-15.60 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลน้อย 

  ระดบั 3 คอื ช่วงคะแนน 15.61-20.40 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลปานกลาง 

  ระดบั 4 คอื ช่วงคะแนน 20.41-25.20 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลมาก 

  ระดบั 5 คอื ช่วงคะแนน 25.21-30.00 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลมากทสีุด 

 3)  เกณฑป์ระเมนิการใชค้ะแนน 8-40 คะแนนดงันี 

  ระดบั 1 คอื ช่วงคะแนน 8.00-15.49 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลน้อยทสีุด 

  ระดบั 2 คอื ช่วงคะแนน 15.50-22.49 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลน้อย 

  ระดบั 3 คอื ช่วงคะแนน 22.50-29.99 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลปานกลาง 

  ระดบั 4 คอื ช่วงคะแนน 30.00-34.99 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลมาก 

  ระดบั 5 คอื ช่วงคะแนน 35.00-40.00 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลมากทสีุด 

 4)  เกณฑป์ระเมนิการใชค้ะแนน 10-50 คะแนนดงันี 

  ระดบั 1 คอื ช่วงคะแนน 10.00-17.74 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลน้อยทสีุด 

  ระดบั 2 คอื ช่วงคะแนน 17.75-25.49 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลน้อย 

  ระดบั 3 คอื ช่วงคะแนน 25.50-33.66 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลปานกลาง 

  ระดบั 4 คอื ช่วงคะแนน 33.67-41.83 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลมาก 

  ระดบั 5 คอื ช่วงคะแนน 41.84-50.00 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลมากทสีุด 

 ในส่วนสรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม โดยใช้คะแนนระหว่าง 20-100 

คะแนนซงึแปลความหมายดงันี 

  ระดบั 1 คอื ช่วงคะแนน 20.00-35.99 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลน้อยทสีุด 

  ระดบั 2 คอื ช่วงคะแนน 36.00-51.99 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลน้อย 

  ระดบั 3 คอื ช่วงคะแนน 52.00-68.99 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลปานกลาง 

  ระดบั 4 คอื ช่วงคะแนน 69.00-84.99 หมายถงึดําเนินการไดผ้ลมาก 

  ระดบั 5 คอื ช่วงคะแนน 85.00-100 หมายถงึดาํเนินการไดผ้ลมากทสีุด 

 

สถิติทีใช้ในการประเมินโครงการ 

 1. ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เพอืวดัความเทยีงตรง (Validity) (สุวรยี ์ ศริโิภคา

ภริมย,์ 2546, หน้า 94) 

    +1 เมอืแน่ใจว่าคําถามนนัสอดคลอ้งกบัเนือหา 

    0 เมอืไม่แน่ใจว่าคําถามนนัสอดคลอ้งกบัเนือหา 

    -1 เมอืแน่ใจว่าคําถามนนัไม่สอดคลอ้งกบัเนือหา 

 แลว้นําคะแนนมาแทนค่าในสตูร 
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     IOC = 
N

R  

 

 

   เมอื IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามกบัเนือหา 

    R  แทน ค่าคะแนนความสอดคลอ้งของผูเ้ชยีวชาญแต่ละคน 

    N    แทน จาํนวนผูเ้ชยีวชาญทงัหมด 

 ถ้าดัชนี IOC ทีคํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคําถามนันเป็นตัวแทน

ลกัษณะเฉพาะเนือหานัน ถ้าขอ้คาํถามใดมดีชันีตํากว่า 0.5 ขอ้คําถามนนัถูกตดัออกไปหรอืต้อง

ปรบัปรุงใหม ่

 

 2. ค่าความเชือมันแบบประเมิน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2540, หน้า 132) 

 

 

    α  = 
















2

t

2

i

S

S
1

1n

n
 

 

 

   เมอื α  แทน สมัประสทิธขิองความเชอืมนั 

    n แทน จาํนวนขอ้คําถาม 

    𝑠  แทน ความแปรปรวนแต่ละขอ้ 

    𝑠  แทน ความแปรปรวนทงัฉบบั 

 

 3. หาค่ารอ้ยละ (Percentage) (สุวรยี ์ ศริโิภคาภริมย,์ 2546, หน้า 95) 

 

    รอ้ยละ  = × 100 

 

   เมอื F แทน ความถ ี

    N แทน จาํนวนผูต้อบแบบประเมนิทงัหมด 
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 4. การหาค่าเฉลยี (Mean) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธ,ิ 2535, หน้า 277) 

 

    𝜇 =
∑

 

 

   เมอื μ แทน ค่าเฉลยี 

      แทน ผลรวม  

    X แทน ค่าหรอืคะแนนของขอ้มลู 

    N แทน จาํนวนขอ้มลู 

 

 5. สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสุิทธ,ิ 

2535, หน้า 281) 

 

    σ  =  
∑ (∑ )

( )
 

 

   เมอื σ  แทน สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน 

    X  แทน คะแนนแต่ละขอ้ท ี 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

    N  แทน จาํนวนขอ้มลูทงัหมด 

 



บทที 4 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 
 การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ครงันี ผู้ประเมนิใช้กรอบแนวคดิการประเมนิโครงการ รูปแบบซิปป์ 

(CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม โดยผู้ประเมินได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลําดบั

ขนัตอน ดงันี 

 1. สญัลกัษณ์ทใีชใ้นการรายงานผลการวเิคราะห ์

 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

สญัลกัษณ์ทีใช้ในการรายงานผลการวิเคราะห์ 

 ในการรายงานผลการวิเคราะห์ เพอืความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายได้

กําหนดสญัลกัษณ์ทใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี 

  N  แทน  จาํนวนผูต้อบแบบประเมนิทงัหมด 

  μ  แทน  ค่าเฉลยี  (Mean) 

  σ  แทน  สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามความมุ่งหมายของการประเมนิดงันี 

 ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ ได้แก่ เพศ สถานภาพ 

ระดบัชนัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชนั โดยหาค่าความถ ีและรอ้ยละ แสดงไดด้งัตารางท ี16 

 

ตารางที 16  จาํนวน รอ้ยละ และขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ 

 

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ (N=134) 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญงิ 

 

44 

90 

 

32.84 

67.16 

รวม 134 100 
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ตารางที 16  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมิน จาํนวน ร้อยละ 

2. สถานภาพ (N=134) 

 2.1 คร ู

 2.2 คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน 

 2.3 นกัเรยีน 

 2.4 ผูป้กครอง 

 

6 

7 

49 

72 

 

4.48 

5.22 

36.57 

53.73 

รวม 134 100 

3. ระดบัชนัเรยีน (N=49) 

 3.1 ประถมศกึษาปีท ี3 

 3.2 ประถมศกึษาปีท ี4 

 3.3 ประถมศกึษาปีท ี5 

 3.4 ประถมศกึษาปีท ี6 

 

17 

12 

12 

8 

 

34.69 

24.49 

24.49 

16.33 

รวม 49 100 

4. ผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชนั (N=72) 

 4.1 ประถมศกึษาปีท ี1 

 4.2 ประถมศกึษาปีท ี2 

 4.3 ประถมศกึษาปีท ี3 

 4.4 ประถมศกึษาปีท ี4 

 4.5 ประถมศกึษาปีท ี5 

 4.6 ประถมศกึษาปีท ี6 

 

13 

10 

17 

12 

12 

8 

 

18.06 

13.89 

23.61 

16.67 

16.67 

11.10 

รวม 72 100 

 

 จากตารางท ี16 พบว่า ผูต้อบแบบประเมนิ จํานวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

จํานวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.16 มสีถานภาพเป็นผู้ปกครอง จํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

53.73 สําหรบันักเรยีนส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ระดบัชนั ประถมศกึษาปีท ี3 จํานวน 17 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 34.69 และ ส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองนักเรยีนระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 คดิเป็นร้อยละ 

23.61 
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 ตอนที  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับ ความสอดคล้อง ความเห็นด้วย ความมี

ประสทิธภิาพ ความเหมาะสม การปฏบิตัไิด ้และความพงึพอใจ ในการประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการ

วิเคราะห์ หาค่าเฉลีย (μ) และ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (σ) โดยหาค่าเฉลียรายข้อ ราย

ตวัชวีดั และประเดน็การประเมนิ ทงั 4 ดา้น คอื บรบิท ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลติ แปล

ความหมายโดยใชเ้กณฑป์ระเมนิค่าเฉลยี 

  ตอนที 2.1 ผลการประเมนิดา้นบรบิท และตวัชวีดั ดงัแสดงในตารางท ี17 

 

ตารางที 17  แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในประเดน็การประเมนิดา้นบรบิท (N=13) 

 

ด้านบริบท 
ผลการวดั 

ความหมาย 
μ σ 

ความสอดคล้องด้านนโยบายผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน 

   

1. หลกัการและเหตุผลของโครงการสนองต่อ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 

2542 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

4.77 0.42 มากทสีุด 

2. หลกัการและแหตุผลของโครงการสนองต่อ

นโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร 

4.77 0.42 มากทสีุด 

3. หลกัการและแหตุผลของโครงการสนองต่อ

นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั

พนืฐาน 

4.69 0.46 มากทสีุด 

4. หลกัการและแหตุผลของโครงการสนองต่อ

นโยบายของสํานกังานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

4.85 0.36 มากทสีุด 

5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายของสถานศกึษา 

4.85 0.36 มากทสีุด 

รวม 4.78 0.06 มากทีสุด 
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ตารางที 17  (ต่อ) 

 

ด้านบริบท 
ผลการวดั 

ความหมาย 
μ σ 

ความต้องการโครงการ    

1. ผูบ้รหิารมคีวามตระหนักในการยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

4.92 0.27 มากทสีุด 

2. มคีวามจําเป็นตอ้งจดัทําโครงการนี 4.62 0.62 มากทสีุด 

3. โครงการสนองต่อปัญหาดา้นผลสมัฤทธทิางการ

เรยีนของโรงเรยีน 

4.77 0.42 มากทสีุด 

4. โครงการนีจะช่วยแกปั้ญหาดา้นผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีน 

4.77 0.42 มากทสีุด 

รวม 4.77 0.11 มากทีสุด 

รวมเฉลีย 4.78 0.08 มากทีสุด 

 

 จากตารางที 17 พบว่าระดบัความสอดคล้อง/เห็นด้วย เกยีวกบัประเด็นด้านบรบิท 

ของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1         

ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดบั มากทสีุด (μ=4.78, σ=0.08)  

 เมือพิจารณาแต่ละตัวชีวดัพบว่า ทุกตัวชีวดัอยู่ในระดบัมากทีสุด โดยตัวชีวดัทีมี

ค่าเฉลยีสูงสุดได้แก่ ความสอดคล้องดา้นนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรยีน (μ=4.78, σ=0.06) 

รองลงมาไดแ้ก่ ความตอ้งการโครงการ (μ=4.77, σ=0.11) 

 

  ตอนที 2.2 ผลการประเมนิดา้นปัจจยันําเขา้ และตวัชวีดั ดงัแสดงในตารางท ี18 

 

  



108 

 

 

ตารางที 18  แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในประเดน็การประเมนิดา้นปัจจยันําเขา้ (N=13) 
 

ด้านปัจจยันําเข้า 
ผลการวดั 

ความหมาย 
μ σ 

ความพร้อมในการดาํเนินโครงการ    

1. ผูบ้รหิารใหก้ารสนับสนุนในการพฒันา

กระบวนการเรยีนรู ้

4.92 0.27 มากทสีุด 

2. ครูมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

4.69 0.61 มากทสีุด 

3. ครูมคีวามรู ้ความสามารถในการจดักจิกรรม

ตามโครงการ 

4.77 0.42 มากทสีุด 

4. มงีบประมาณในการดําเนินโครงการอย่าง

เพยีงพอ 

4.38 0.62 มากทสีุด 

5. สอื วสัดุอุปกรณ์มเีพยีงพอในการดําเนิน

โครงการ 

4.46 0.63 มากทสีุด 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศมเีพยีงพอในการดาํเนิน

โครงการ 

4.54 0.63 มากทสีุด 

7. มกีารวางแผน (P) ปฏบิตังิานตามแผน (D) 

ตรวจสอบผลทเีกดิขนึ (C) และนําผลไป

ปรบัปรุง (A) ในการดําเนินโครงการ 

4.77 0.42 มากทสีุด 

รวม 4.65 0.18 มากทีสุด 

ความเหมาะสมของทรพัยากรทีใช้ในการ

ดาํเนินโครงการ 

   

1. จาํนวนครูมคีวามเหมาะสมกบัการดําเนิน

โครงการคอื 1 คน ต่อ 1 ชนัเรยีน 

4.54 0.50 มากทสีุด 

2. งบประมาณต่อหอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสมในการ

ดาํเนินโครงการ 

4.46 0.63 มาก 

3. สงิอํานวยความสะดวกอนืมคีวามเหมาะสมใน

การดําเนินโครงการ 

4.62 0.49 มากทสีุด 

4. ครูจดักจิกรรมอย่างมคีุณภาพ 4.77 0.42 มากทสีุด 

รวม 4.60 0.11 มากทีสุด 

รวมเฉลีย 4.63 0.16 มากทีสุด 
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 จากตารางท ี18 พบว่าระดบัความพรอ้ม/เหมาะสม เกยีวกบัประเดน็ดา้นปัจจยันําเขา้ 

ของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1           

ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดบั มากทสีุด (μ=4.63, σ=0.16)  

 เมือพิจารณาแต่ละตัวชีวดัพบว่า ทุกตัวชีวดัอยู่ในระดบัมากทีสุด โดยตัวชีวดัทีมี

ค่าเฉลียสูงสุดได้แก่ ความพร้อมในการดําเนินโครงการ (μ=4.65, σ=0.18) รองลงมาได้แก่ 

ความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการดําเนินโครงการ (μ=4.60, σ=0.11)  

 

  ตอนที 2.3 ผลการประเมนิดา้นกระบวนการ และตวัชวีดั ดงัแสดงในตารางท ี19 

 

ตารางที 19 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในประเดน็การประเมนิดา้นกระบวนการ (N=55) 

 

ด้านกระบวนการ 
ผลการวดั 

ความหมาย 
μ σ 

การดาํเนินงานโครงการ (N=6)    

1. มคีณะกรรมการดาํเนินการและบรหิารงานตาม

โครงการ 

4.67 0.47 มากทสีุด 

2. มกีารประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ

บรหิารงานตามโครงการ 

4.67 0.47 มากทสีุด 

3. มกีารวางแผนการดาํเนินงานร่วมกนัของผูท้ี

เกยีวขอ้ง 

4.83 0.37 มากทสีุด 

4. มกีารปฏบิตักิจิกรรมตามแผนทกีําหนด 4.67 0.47 มากทสีุด 

5. มกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล เป็นระยะ 4.83 0.37 มากทสีุด 

รวม 4.73 0.08 มากทีสุด 

การปฏิบติักิจกรรม (N=55)    

1. ครูมแีผนจดัการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมทมีี

ประสทิธภิาพ 

4.58 0.56 มากทสีุด 

2. คร ูและผูเ้กยีวขอ้ง มสี่วนร่วมกนัคดักรองเดก็

พเิศษ 

4.27 0.90 มาก 

3. ครูเตรยีมการพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

4.36 0.88 มาก 

4. การจดักจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลาอย่างสมาํเสมอ 4.07 1.08 มาก 
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ตารางที  19 (ต่อ) 

 

ด้านกระบวนการ 
ผลการวดั 

ความหมาย 
μ σ 

5. นักเรยีนสามารถท่องสูตรคูณได ้ 4.29 0.62 มาก 

6. นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาไทยไดถู้กตอ้ง และ

รวดเรว็  

3.49 0.57 ปานกลาง 

7. นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง และ

รวดเรว็  

3.31 0.99 ปานกลาง 

8. นักเรยีนรกัการอ่านหนังสอื 3.44 1.06 ปานกลาง 

9. ครูทาํวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพ 4.33 0.90 มาก 

10. ครูจดักจิกรรมตามกรอบโครงสร้าง Test Blueprint 3.35 1.53 ปานกลาง 

11. ครูทดสอบนกัเรยีนโดยใชข้อ้สอบ NT, RT และ O-

NET ยอ้นหลงั 

3.38 1.53 ปานกลาง 

12. ครูนําผลการทดสอบนักเรยีนมาปรบัปรุงและ

พฒันาการจดักจิกรรม 

4.56 0.76 มากทสีุด 

13. นักเรยีนทมีคีวามสามารถเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนั

ทกัษะวชิาการ 

4.35 1.13 มาก 

14. การฝึกซ้อมก่อนเขา้แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 4.51 1.09 มากทสีุด 

15. บรรยากาศ สงิแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูใ้น

หอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสม 

4.42 0.76 มาก 

16. กจิกรรมชุมนุมมคีวามเหมาะสม 4.44 0.87 มาก 

17. สอื วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม 4.40 0.80 มาก 

รวม 4.09 0.47 มาก 

การติดตามและประเมินผล (N=6)    

1. การทดสอบและประเมนิผลในแต่ละกจิกรรม 4.67 0.47 มากทสีุด 

2. การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 4.50 0.50 มาก 

3. ใชเ้ครอืงมอืวดัและประเมนิผลตรงกบัตวัชวีดั 4.50 0.50 มาก 

4. มกีารรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 4.50 0.50 มาก 

รวม 4.54 0.07 มากทีสุด 

รวมเฉลีย 4.28 0.47 มาก 
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 จากตาราง 19 พบว่าระดบัความมปีระสทิธิภาพ/เหมาะสม/ปฏิบตัิ เกยีวกบัประเด็น

ดา้นกระบวนการ ของโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก (μ=4.28, σ=0.47)  

 เมอืพจิารณาแต่ละตวัชวีดัพบว่า ตวัชวีดัทอียู่ในระดบัมากทสีุด ได้แก่การดําเนินงาน

โครงการ (μ=4.73, σ=0.08) และตวัชวีดัการตดิตามและประเมนิผล (μ=4.54, σ=0.07) สําหรบั

ตวัชวีดัทมีคี่าเฉลยีตําสุดคอื การปฏบิตักิจิกรรม (μ=4.09, σ=0.47) อยู่ในระดบัมาก 

 

  ตอนที 2.4 ผลการประเมนิดา้นผลผลติ และตวัชวีดั ดงัแสดงในตารางท ี20-21 

 

ตารางที 20 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในประเดน็การประเมนิด้านผลผลติ ตวัชวีดัผลทเีกดิขนึ

ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 

ด้านผลผลิต 
ผลการ

วดั 
ระดบั ความหมาย 

ผลทีเกิดขึนตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ    

1. รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีผีลสมัฤทธทิางการเรยีน

แต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะดบั 3 ขนึไป 

80.09 5 มากทสีุด 

2. รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน 

คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป 

73.61 1 น้อยทสีุด 

3. รอ้ยละของผลการทดสอบ RT ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี1 ทเีพมิขนึ 

+33.42 5 มากทสีุด 

4. รอ้ยละของผลการทดสอบ RT ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี1 

74.97 5 มากทสีุด 

5. รอ้ยละของผลการทดสอบ NT ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี3 ทเีพมิขนึ 

+5.81 5 มากทสีุด 

6. รอ้ยละของผลการทดสอบ NT ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี3 

54.03 5 มากทสีุด 

7. รอ้ยละผลการทดสอบ O-NET ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 ทเีพมิขนึ 

+0.56 3 ปานกลาง 
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ตารางที 20  (ต่อ) 

 

ด้านผลผลิต 
ผลการ

วดั 
ระดบั ความหมาย 

8. ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 

39.87 4 มาก 

9. รอ้ยละของนกัเรยีนทเีขา้ร่วมกจิกรรมแขง่ขนัทกัษะ

ทางวชิาการ และไดร้บัรางวลัระดบัเขตพนืที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

25.47 4 มาก 

 

 จากตารางท ี20 พบว่าผลการประเมนิผลผลติโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอื

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ตามตัวชีว ัดผลทีเกิดขึนตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ การดาํเนินโครงการแลว้เกดิผลมากทสีุดคอื 1) รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีน

ทมีผีลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ระดบั 3 ขนึไป คดิเป็นร้อยละ 80.09, 2) 

ร้อยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเพิมขึน คิดเป็นร้อยละ 

33.42, 3) ร้อยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 คิดเป็นร้อยละ 

74.97, 4) รอ้ยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 ทเีพมิขนึ คดิเป็นรอ้ย

ละ 5.81 และ 5) รอ้ยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 คดิเป็นร้อย

ละ 54.03 สําหรับการดําเนินโครงการแล้วเกิดผลมาก คือ 1) ผลการทดสอบ O-NET ของ

นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 คิดเป็นร้อยละ 39.87 และ 2) ร้อยละของนักเรียนทีเข้าร่วม

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ และได้รบัรางวลัระดบัเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุร ีเขต 1 คดิเป็นร้อยละ 25.47 สําหรบัการดําเนินโครงการแลว้เกดิผลปานกลางคอื 1) ผล

การทดสอบ O-NET ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 ทเีพมิขนึ คดิเป็นร้อยละ 0.56 สําหรบั

การดําเนินโครงการแลว้เกดิผลน้อยทสีุด คอื 1) รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีผีลการประเมนิการ

อ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป คดิเป็นรอ้ยละ 73.61  
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ตารางที 21  แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูในประเดน็การประเมนิดา้นผลผลติ ตวัชวีดัผลผลติ

ความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของผูป้กครอง (N=72) 

 

ด้านผลผลิต 
ผลการวดั ความ 

หมาย 

ผลการ

ประเมิน μ σ 

ผลผลิตความพงึพอใจทีมีต่อโครงการของ

ผู้ปกครอง 

    

1. ผลการเรยีนทเีกดิจากการดาํเนินโครงการ 

ของบตุรหลาน 

4.18 0.92 มาก ผ่าน 

2. พฤตกิรรมทเีกดิจากการดาํเนินโครงการ 

ของบตุรหลาน 

3.93 0.77 มาก ผ่าน 

3. ผลสมัฤทธทิางการเรยีนในภาพรวมของ

โรงเรยีน 

4.38 0.92 มาก ผ่าน 

4. กจิกรรมตามโครงการพฒันากระบวนการ

เรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

4.33 0.85 มาก ผ่าน 

รวม 4.20 0.17 มาก  

 

 จากตารางท ี21 พบว่า ประเดน็การประเมนิด้านผลผลติ ในตวัชวีดัผลผลติความพงึ

พอใจทีมีต่อโครงการของผู้ปกครอง ของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 อยู่ในระดบั มาก (μ=4.20, σ=0.17)  

 

 ตอนที 3  ผลการวิเคราะห์ตัดสินคุณค่าโดยพิจารณาจากเกณฑ์ของการประเมิน

โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ของนักเรยีนโรงเรยีน            

วดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศึกษา 

2562 โดยพจิารณาผลเทยีบกบัเกณฑนํ์าหนกั ดงัแสดงในตารางท ี22 
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ตารางที 22 ผลการวเิคราะหต์ดัสนิคุณค่าโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนกังาน

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 

ประเดน็การประเมิน

และตวัชีวดั 

ค่า

นําหนัก 

(%) 

ผลการ

วดั 

ระดบั/

ความหมาย/

ตวัคณู 

นําหนัก

xตวัคณู 

เกณฑ์

ผ่าน 

ผลการ

ประเมิน 

บริบทของโครงการ       

1. ความสอดคลอ้ง

ดา้นนโยบาย

ผลสมัฤทธทิางการ

เรยีน 

5 4.78 5/มากทสีุด/1 5 4 ผ่าน 

2. ความตอ้งการ

โครงการ 

5 4.77 5/มากทสีุด/1 5 4 ผ่าน 

รวม 2 ตวัชีวดั 10  5/มากทีสุด 10 8 ผ่าน 

ปัจจยันําเข้าของ

โครงการ 

      

1. ความพรอ้มในการ

ดาํเนินโครงการ 

5 4.65 5/มากทสีุด/1 5 4 ผ่าน 

2. ความเหมาะสมของ

ทรพัยากรทใีชใ้น

การดําเนินโครงการ 

5 4.60 5/มากทสีุด/1 5 4 ผ่าน 

รวม 2 ตวัชีวดั 10  5/มากทีสุด 10 8 ผ่าน 

กระบวนการของ

โครงการ 

      

1. การดําเนินงาน

โครงการ 

10 4.73 5/มากทสีุด/1 10 8 ผ่าน 

2. การปฏบิตัิ

กจิกรรม 

10 4.09 4/มาก/0.8 8 8 ผ่าน 

3. การตดิตามและ

ประเมนิผล 

10 4.54 5/มากทสีุด/1 10 8 ผ่าน 

รวม 3 ตวัชีวดั 30  5/มากทีสุด 28 24 ผา่น 
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ตารางที 22 (ต่อ) 

 

ประเดน็การ

ประเมินและ

ตวัชีวดั 

ค่า

นําหนัก 

(%) 

ผลการ

วดั 

ระดบั/

ความหมาย/

ตวัคณู 

นําหนัก

xตวัคณู 

เกณฑ์

ผ่าน 

ผลการ

ประเมิน 

ผลผลิตของ

โครงการ 

      

1. ผลทเีกดิขนึตาม

วตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

40      

- รอ้ยละเฉลยี ของ

ผูเ้รยีนทมีี

ผลสมัฤทธทิางการ

เรยีนแต่ละกลุ่ม

สาระการเรยีนรู้

ระดบั 3 ขนึไป 

6 80.09 5/มากทสีุด/1 6 4.8 ผ่าน 

- รอ้ยละเฉลยี ของ

ผูเ้รยีนทมีผีลการ

ประเมนิการอ่าน 

คดิ วเิคราะหแ์ละ

เขยีน แต่ละชนั 

ระดบัด ีขนึไป 

6 73.61 1/น้อยทสีุด/

0.2 

1.4 4.8 ไม่ผ่าน 

- รอ้ยละของผลการ

ทดสอบ RT ของ

นักเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี1 

ทเีพมิขนึ 

4 +33.42 5/มากทสีุด/1 4 3.2 ผ่าน 

- รอ้ยละของผลการ

ทดสอบ RT ของ

นักเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี1 

4 74.97 5/มากทสีุด/1 4 3.2 ผ่าน 
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ตารางที 22 (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมิน

และตวัชีวดั 

ค่า

นําหนัก 

(%) 

ผลการ

วดั 

ระดบั/

ความหมาย/

ตวัคณู 

นําหนัก

xตวัคณู 

เกณฑ์

ผ่าน 

ผลการ

ประเมิน 

- รอ้ยละของผลการ

ทดสอบ NT ของ

นักเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี3 

ทเีพมิขนึ 

4 +5.81 5/มากทสีุด/1 4 3.2 ผ่าน 

- รอ้ยละของผลการ

ทดสอบ NT ของ

นักเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี3 

4 54.03 5/มากทสีุด/1 4 3.2 ผ่าน 

- รอ้ยละผลการ

ทดสอบ O-NET 

ของนกัเรยีนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 

ทเีพมิขนึ 

4 +0.56 3/ปานกลาง/

0.6 

2.4 3.2 ไม่ผ่าน 

-  ผลการทดสอบ O-

NET ของนักเรยีน

ชนัประถมศกึษาปี

ท ี6 

4 39.87 4/มาก/0.8 3.2 3.2 ผ่าน 

-  รอ้ยละของนักเรยีน

ทเีขา้ร่วมกจิกรรม

แขง่ขนัทกัษะทาง

วชิาการ และไดร้บั

รางวลัระดบัเขต

พนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษา

สระบุร ีเขต 1 

4 25.47 4/มาก/0.8 3.2 3.2 ผ่าน 

รวม 40  4/มาก 32.2 32 ผา่น 
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ตารางที  22 (ต่อ) 

 

ประเดน็การประเมิน

และตวัชีวดั 

ค่า

นําหนัก 

(%) 

ผลการ

วดั 

ระดบั/

ความหมาย/

ตวัคณู 

นําหนัก

xตวัคณู 

เกณฑ์

ผ่าน 

ผลการ

ประเมิน 

2. ผลผลติความพงึ

พอใจทมีตี่อ

โครงการของ

ผูป้กครอง 

10 4.20 4/มาก/0.8 8 8 ผ่าน 

รวม 2 ตวัชีวดั 50  4/มาก 40.2 40 ผ่าน 

การประเมิน

ภาพรวม 

100  5/มากทีสุด 88.2 80 ผา่น 

 

 จากตารางท ี22 พบว่าการประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด ถอืว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ซงึได้คะแนนรวม 88.2 คะแนนจาก คะแนนเตม็ 100 คะแนน และเมอื

พิจารณารายละเอียดของการประเมิน ผลการประเมินทัง 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ และผลผลติ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ โดยมผีลการประเมนิ 3 ดา้นคอื บรบิท ปัจจยั

นําเขา้ และกระบวนการอยู่ในระดบัมากทสีุด สาํหรบั ดา้นผลผลติอยู่ในระดบัมาก  

 เมอืพิจารณาในรายข้อพบว่า ด้านผลผลิตทีไม่ผ่านการประเมิน คือ ร้อยละผลการ

ทดสอบ O-NET ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 ทเีพมิขนึ อยู่ในระดบัปานกลาง และรอ้ยละ

เฉลยีของผูเ้รยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่ละชนัระดบัดขีนึไป อยู่ใน

ระดบัน้อยทสีุด  



 
 

บทที 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

ของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 ซงึสาระสําคญัในบทนี ผู้ประเมนิจะกล่าวโดยสรุป ถงึ ความมุ่งหมาย

ในการประเมิน วิธีดําเนินการประเมิน สรุปผลการประเมิน อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ

ตามลําดบัดงัน ี 

 

ความมุ่งหมายในการประเมิน 

 1. เพอืประเมินบรบิทโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดบัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 2. เพือประเมินปัจจัยนําเข้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 3. เพือประเมินกระบวนการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 4. เพอืประเมนิผลผลติโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 

 

วิธีดาํเนินการประเมิน 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการประเมินครังนี เป็นผู้เกียวข้องกับโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ได้กําหนด

กลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม จาํนวนทงัสนิ 134 คน คอื  

  กลุ่มท ี1 ครู จํานวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 7 คน เป็นผู้

ประเมนิบรบิท และปัจจยันําเขา้โครงการ 

  กลุ่มท ี2 คร ูจาํนวน 6 คน และนักเรยีน จาํนวน 49 คน เป็นผูป้ระเมนิกระบวนการ

โครงการ 
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  กลุ่มท ี3 ผู้ปกครอง จํานวน 72 คน เป็นผู้ประเมนิผลผลติความพงึพอใจทีมตี่อ

โครงการ 

 2. รปูแบบการประเมิน 

  การประเมินโครงการครงันีใช้รูปแบบการประเมิน แบบ ซิปป์ (CIPP Model) 

เนืองจากต้องการให้มคีวามครอบคลุม เพอืให้ได้สารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ

ทางเลือกต่าง ๆ ของผู้บริหาร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ตามลําดบัพัฒนาการ     

ของการดาํเนินงานตามโครงการ 3 ระยะ คอื  

 1. การประเมินก่อนเริมดําเนินงานโครงการ ทําการประเมินใน 2 ส่วน คือ การ

ประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับโครงการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ประกอบดว้ย

ตวัชวีดัดงันี 1) ความสอดคล้องด้านนโยบายผลสมัฤทธทิางการเรียน และ 2) ความต้องการ

โครงการ และการประเมนิปัจจยันําเข้า (Input) เป็นการประเมนิ ตวัชวีดั 1) ความพรอ้มในการ

ดาํเนินโครงการ และ 2) ความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการดาํเนินโครงการ 

 2. การประเมนิระหว่างดําเนินโครงการ คอืการประเมนิกระบวนการ (Process) เป็น

การประเมินการดําเนินงานตามโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพอืยกระดับผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยตวัชีวดัดงันี 1) การดําเนินงาน

โครงการ, 2) การปฏบิตักิจิกรรม และ 3) การตดิตามและประเมนิผล 

 3. การประเมินหลังสินสุดโครงการ คือการประเมินผลผลิต (Output) เป็นการ

ประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ เมอืสนิสุดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือ

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยตัวชีวดัดงันี 1) ผลที

เกิดขึนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ 2) ผลผลิตความพึงพอใจทีมีต่อโครงการของ

ผูป้กครอง 

 3. เครอืงมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครงันี แบ่งเป็น 4 ฉบบั คอื 

  ฉบับที 1 แบบประเมินบริบท และปัจจยันําเข้า เป็นการประเมินโดย ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน แบ่งเป็น 3 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบ

แบบประเมนิ ตอนท ี2 การประเมนิบรบิท จํานวน 9 ขอ้ และตอนท ี3 การประเมนิปัจจยันําเข้า 

จาํนวน 11 ขอ้  
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  ฉบบัท ี2 แบบประเมนิกระบวนการ เป็นการประเมนิโดย คร ูแบ่งเป็น 2 ตอน คอื 

ตอนที 1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมิน และตอนที 2 การประเมินกระบวนการ ทงั 3 

ตวัชวีดั จาํนวน 26 ขอ้  

  ฉบบัท ี3 แบบประเมนิกระบวนการ เป็นการประเมนิโดย นักเรียน แบ่งเป็น 2 

ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมนิ และตอนท ี2 การประเมนิกระบวนการ 

ในตวัชวีดัท ี2 การปฏบิตักิจิกรรม จาํนวน 17 ขอ้  

  ฉบบัท ี4 แบบประเมนิผลผลติความพงึพอใจทมีต่ีอโครงการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัด

สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ของผูป้กครอง เป็น

การประเมนิโดย ผู้ปกครอง แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 

และ ตอนท ี2 การประเมนิความพงึพอใจ จาํนวน 4 ขอ้  

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการประเมนิครงันีมขีนัตอน ดงันี 

  4.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมนิ ในด้านบรบิทโครงการ ปัจจยันําเข้า 

กระบวนการ และผลผลติ ในตวัชวีดัความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของผูป้กครอง 

  4.2 เก็บรวมรวมข้อมูลจาการวิเคราะห์เอกสารในด้านผลผลิต ตัวชีวดัผลที

เกิดขนึตามวตัถุประสงค์ของโครงการ จากรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self-

Assessment Report : SAR) ปีการศกึษา 2562 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะหข์อ้มลูเพอืหาค่าสถติ ิโดยนําแบบประเมนิทงัหมดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ ถูกต้องในการตอบแบบประเมนิ 

  5.1 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

  5.2 วเิคราะหข์อ้มลู นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรยีง 

   5.2.1 วเิคราะหข์อ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ โดยหาค่าความถแีละ

รอ้ยละ  

   5.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับ ความสอดคล้อง ความเห็นด้วย ความมี

ประสทิธภิาพ ความเหมาะสม การปฏบิตัไิด ้และความพงึพอใจ ในการประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สงักัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการ

วเิคราะหห์าค่าเฉลยี (μ) และ ค่าสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (σ) โดยหาค่าเฉลยีรายขอ้ รายตวัชวีดั 

และประเดน็การประเมนิ ทงั 4 ดา้น คอื บรบิท ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลติ  

   5.2.3 วิเคราะห์ตัดสินคุณค่าโดยพิจารณาจากเกณฑ์ของการประเมิน

โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีน
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วดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศึกษา 

2562 โดยพจิารณาผลเทยีบกบัเกณฑนํ์าหนกั  

 

สรปุผลการประเมิน 

 การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน

ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 ปีการศกึษา 2562 สรุปผลการประเมนิไดด้งันี 

 1. ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบประเมนิ สรุปไดด้งันี 

  ผู้ประเมนิจํานวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 

67.16 มสีถานภาพเป็นผู้ปกครอง จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 53.73 สําหรบันักเรยีนส่วน

ใหญ่ศกึษาอยู่ระดบัชนั ประถมศกึษาปีท ี3 จํานวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.69 และ ส่วนใหญ่

เป็นผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชนัประถมศกึษาปีท ี3 คดิเป็นรอ้ยละ 23.61 

 2.  การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการ

เรยีนของนักเรียนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษา

สระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 สรุปไดด้งันี 

  2.1 ประเด็นการประเมนิด้านบรบิท พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั มากทีสุด 

เมอืพจิารณาแต่ละตวัชวีดัพบว่า ทุกตวัชวีดัอยู่ในระดบัมากทสีุด โดยตวัชวีดัทมีคี่าเฉลยีสูงสุด

ได้แก่ ความสอดคล้องด้านนโยบายผลสมัฤทธิทางการเรียน รองลงมาได้แก่ ความต้องการ

โครงการ 

  2.2 ประเด็นการประเมนิด้านปัจจยันําเขา้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก

ทสีุด เมอืพจิารณาแต่ละตวัชวีดัพบว่า ทุกตวัชวีดัอยู่ในระดบัมากทสีุด โดยตวัชวีดัทมีคี่าเฉลยี

สูงสุดไดแ้ก่ ความพรอ้มในการดําเนินโครงการ รองลงมาไดแ้ก่ ความเหมาะสมของทรพัยากรที

ใชใ้นการดาํเนินโครงการ  

  2.3 ประเดน็การประเมนิด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก 

เมอืพจิารณาแต่ละตวัชวีดัพบว่า ตวัชวีดัทอียู่ในระดบัมากทสีุด ได้แก่การดําเนินงานโครงการ 

และตวัชวีดัการตดิตามและประเมนิผล สําหรบัตวัชวีดัทมีคี่าเฉลยีตําสุดคอื การปฏบิตักิจิกรรม 

อยู่ในระดบัมาก 

  2.4 ประเด็นการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ตามตัวชีว ัดผลทีเกิดขึนตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ การดาํเนินโครงการแลว้เกดิผลมากทสีุดคอื 1) รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีน

ทีมผีลสมัฤทธทิางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบั 3 ขนึไป, 2) ร้อยละของผลการ

ทดสอบ RT ของนักเรยีนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีเพมิขนึ, 3) ร้อยละของผลการทดสอบ RT 

ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี1, 4) รอ้ยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนัประถมศึกษา

ปีที 3 ทีเพิมขึน และ 5) ร้อยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 
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สําหรบัการดําเนินโครงการแล้วเกิดผลมาก คือ 1) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชนั

ประถมศกึษาปีท ี6 และ 2) รอ้ยละของนกัเรยีนทเีขา้ร่วมกจิกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ และ

ได้รบัรางวลัระดบัเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 สําหรบัการดําเนินโครงการ

แล้วเกิดผลปานกลางคือ 1) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ที

เพมิขนึ สําหรบัการดําเนินโครงการแลว้เกดิผลน้อยทสีุด คอื 1) รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีผีล

การประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะห์และเขียน แต่ละชนั ระดบัด ีขนึไป สําหรบัตวัชวีดัผลผลิต

ความพงึพอใจทมีตี่อโครงการของผูป้กครอง พบว่า อยู่ในระดบั มาก 

 3. การวเิคราะหต์ดัสนิคุณค่าโดยพจิารณาจากเกณฑ์ของการประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีน โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 สรุปได้ดงันี 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ซงึได้คะแนนรวม 88.2 คะแนน

จาก คะแนนเตม็ 100 คะแนน และเมอืพจิารณารายละเอยีดของการประเมนิ ผลการประเมนิทงั 

4 ดา้น คอื บรบิท ปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลติ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ โดยมผีลการ

ประเมนิ 3 ด้านคอื บรบิท ปัจจยันําเข้า และกระบวนการอยู่ในระดับมากทีสุด สําหรบั ด้าน

ผลผลติอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาในรายขอ้พบว่า ดา้นผลผลติทไีม่ผ่านการประเมนิ คอื รอ้ย

ละผลการทดสอบ O-NET ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี6 ทเีพมิขนึ อยู่ในระดบัปานกลาง 

และรอ้ยละเฉลยีของผู้เรยีนทมีผีลการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะหแ์ละเขยีน แต่ละชนัระดบัดี

ขนึไป อยู่ในระดบัน้อยทสีุด 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการประเมิน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 มปีระเดน็ทน่ีาสนใจ นํามาอภปิรายผลดงันี 

 1. การประเมินบริบทโครงการ 

  ด้านบรบิทของโครงการ ครู และคณะกรรมการสถานศกึษา มคีวามเหน็โดยรวม

ว่ามีความสอดคล้องด้านนโยบายผลสัมฤทธิทางการเรียนของโรงเรียน ดังทีกําหนดไว้ใน

วสิยัทศัน์ของโรงเรยีน ของสํานักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 สํานักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เนืองจากนโยบายด้าน

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนเป็นนโยบายหลกัทเีกียวข้องกบัผู้เรยีนอยู่แล้วในทุกระดบัการศึกษา 

และเหน็ดว้ยว่าโครงการมคีวามจําเป็น ซงึในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด เนืองจากปัญหาด้าน

ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ทีลดลง ด้านบริบทพบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด สอดคลอ้งกบั สุนทร จนัทะวงศ์ (2549, บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรอืง 

รายงานการประเมนิโครงการนิเทศภายในโรงเรยีนเลยพทิยาคม โดยใชแ้บบจําลองซิป (CIPP 
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MODEL) ผลการศกึษาพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั

มากทสีุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยี ์อจัฉรยิวณิช (2550, บทคดัย่อ) ซงึไดศ้กึษาเรอืง การ

ประเมินโครงการ/การเพมิพูนสมรรถภาพ School Net ประเทศไทย ศกึษากรณีระบบบริหาร

การเรยีนการสอน โดยใชร้ปูแบบ CIPP Model ผลการวจิยั พบว่า ดา้นบรบิท วตัถุประสงค์ของ

โครงการ โครงสร้างของสถานศึกษา การประสานงาน กบัสถานศึกษาทีเกียวข้อง และความ

สอดคล้องกบั School Net มคีวามเหมาะสมอยู่มาก และธณัฐพร จนัทร์แสง (2551, บทคดัย่อ) 

ไดศ้กึษาเรอืงการประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืสรา้งสรรคด์ว้ยปัญญา โรงเรยีน

บ้านสนักําแพง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ด้านบรบิท พบว่า วตัถุประสงค์โครงการที

ระบุว่าเพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มคีวามคดิ

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิส ัยทัศน์ เพือให้นักเรียน มีคุณลักษณะนิสยัรักการทํางาน 

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เพอืพฒันาบุคลากรของโรงเรยีน ใหม้คีวามรู้ในการจดักระบวนการ

เรยีนรู้เพอืสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพอืให้ครูสามารถจดักระบวนการเรยีนรู้เพอืสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน ผู้บริหารและครู มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซาลเบริก์ (Sahlberg, 2007, pp.165-167) ไดศ้กึษาวจิยัเรอืงนโยบาย

ดา้นการศกึษาในการยกระดบัการเรยีนรูใ้นประประเทศฟินแลนด์ พบว่า ความรูแ้ละทกัษะของ

พลเมอืงเป็นปัจจยัสําคญัของความสําเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิ และสวสัดกิารสงัคม ประเทศ

ฟินแลนดใ์หค้วามสําคญัสูงสุดในการใหบ้รกิารสาธารณะดว้ยการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาและ

พฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยปัจจยัความสําเร็จในการพฒันาของประเทศฟินแลนด์คือ 

ความรู ้ระบบเศรษฐกจิทมีปีระสทิธภิาพ และการบรหิารจดัการทดี ีและมรีะบบการศกึษาทไีด้รบั

การยอมรบั ฟินแลนด์ใช้นโยบายสําคญั 7 ประการ เพอืสร้างความเป็นผู้นําทางการศึกษาที

ยงัยนื และการพฒันานโยบายด้านการศึกษาได้รบัการสร้างขนึตามวสิัยทศัน์ระยะยาว และ

หลกัการเชงิกลยุทธ ์เช่น โอกาสทเีท่าเทยีมกนัสาํหรบัทุกคนในการเรยีนรู ้

 2. การประเมินปัจจยันําเข้าโครงการ 

  ด้านปัจจยันําเข้าของโครงการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มคีวามเห็น

โดยรวมว่ามคีวามพร้อม และเหมาะสมในระดบัมากทสีุด เมอืพจิารณาในรายละเอียดได้แก่ 

ความพรอ้มในการดาํเนินโครงการ มคีวามพรอ้มในระดบัมากทสีุด ในดา้นของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิาร

ให้การสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

งบประมาณ มงีบประมาณในการดาํเนินโครงการอย่างเพยีงพอ สอืวสัดุอุปกรณ์มเีพยีงพอในการ

ดาํเนินโครงการ เทคโนโลยสีารสนเทศมเีพยีงพอในการดําเนินโครงการ และกระบวนการในการ

บรหิารจดัการ มกีารวางแผน (P) ปฏบิตังิานตามแผน (D) ตรวจสอบผลทเีกดิขนึ (C) และนําผล

ไปปรบัปรุง (A) ในการดําเนินโครงการ สําหรบัตวัชวีดัความเหมาะสมของทรพัยากรทใีชใ้นการ

ดําเนินโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากทีสุดในด้านครู ในข้อย่อยงบประมาณต่อ
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ห้องเรียนมีความเหมาะสมในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก เนืองจาก

โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทรม์ขีอ้จํากดัเพราะเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็งบประมาณถูกใชใ้นหลายส่วน 

และมคีรูไม่ครบชนั งบประมาณส่วนใหญ่ทไีด้จากการระดมทรพัยากร เงนิรายได้สถานศึกษา 

ถูกนําไปใช้ในการจ้างครู เพอืให้เพยีงพอในการดูแลนักเรยีน และชนัเรยีน และสอดคล้องกับ 

มณีรตัน์ อนิทรค์ง (2551, บทคดัย่อ) พบว่า ผลการประเมนิด้านปัจจยันําเข้าโดยภาพรวมผ่าน

เกณฑ ์การประเมนิในระดบัปานกลาง 

 3. การประเมินกระบวนการโครการ 

  ด้านกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ครูมีความคิดเห็นโดยรวมว่ามี

ประสิทธิภาพ/เหมาะสม/ปฏิบัติในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาในรายละเอียดได้แก่ มี

คณะกรรมการดําเนินการและบรหิารงานตามโครงการ มกีารประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

และบรหิารงานตามโครงการ มกีารวางแผนการดําเนินงานร่วมกนัของผู้ทเีกยีวขอ้ง มกีารปฏบิตัิ

กจิกรรมตามแผนทกีําหนด และมกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล เป็นระยะ เนืองจากคณะครู

และผู้บรหิารมกีารปฏบิตัิ นิเทศกํากบัตดิตามการดําเนินโครงการอย่างใกลช้ดิ เป็นระบบ และ

เป็นนโยบายทโีรงเรยีนใหค้วามสําคญัทสีุด ในปีการศกึษา 2562 สอดคลอ้งกบั พชิติ ฤทธจิรูญ 

(2555, หน้า 12) ทกีล่าวว่า กระบวนการเชงิระบบในการตรวจสอบประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ช่วยทําให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศทเีป็นประโยชน์ต่อการนํามาตดัสนิใจเกยีวกบัการบรหิารจดัการ 

เพอืการปรบัปรุง และพฒันาโครงการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณีรตัน์ อนิทรค์ง (2550) 

ทพีบว่า ตวัชวีดักระบวนการจดัการเรยีนรู ้การนิเทศตดิตามระดบัคุณภาพผูเ้รยีน คอื ผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์มีผีลการประเมนิผา่นเกณฑ ์ 

  สําหรับการปฏิบัติกิจกรรม โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับ

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนมกีจิกรรมการดําเนินงาน 15 กจิกรรม การมปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/

ปฏบิตั ิในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณารายข้อย่อยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก คอื ครู 

และผูเ้กยีวขอ้ง มสีว่นร่วมกนัคดักรองเดก็พเิศษ, ครเูตรยีมการพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน, การจดักจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลาอย่างสมําเสมอ, นักเรยีนสามารถท่องสูตรคูณได้, 

ครูทําวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพผู้เรยีนมปีระสทิธภิาพ, นักเรยีนทมีคีวามสามารถเป็นตวัแทนเข้า

แข่งขนัทกัษะวชิาการ, บรรยากาศ สงิแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ในห้องเรยีนมคีวามเหมาะสม, 

กิจกรรมชุมนุมมคีวามเหมาะสม และ สอื วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม ถึงมากทสีุด คอื ครูมี

แผนจดัการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมทมีปีระสทิธภิาพ, ครนํูาผลการทดสอบนกัเรยีนมาปรบัปรุงและ

พฒันาการจดักิจกรรม และ การฝึกซ้อมก่อนเข้าแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ ซึงส่วนใหญ่เป็น

กจิกรรมทเีป็นผลจากครูปฏบิตั ิและการบรหิารจดัการ สําหรบัผลทเีกดิขนึกบัตวัผู้เรยีนยงัไม่ดี

เท่าทคีวร ส่วนใหญ่เกดิผลกบัผู้เรยีนระดบัปานกลาง คอื นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาไทยได้

ถูกต้อง และรวดเรว็, นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาองักฤษได้ถูกต้อง และรวดเรว็, นักเรยีนรกั

การอ่านหนังสอื, ครูจดักจิกรรมตามกรอบโครงสรา้ง Test Blueprint และครทูดสอบนักเรยีนโดย
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ใชข้อ้สอบ NT, RT และ O-NET ยอ้นหลงั ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะศกัด ิโนชยั (2552, 

บทคดัย่อ) ทพีบว่า แนวทางการบรหิารงานวชิาการเพอืยกระดบัผลการทดสอบระดบัชาติของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านการอํานวยการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีการ

รวมกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก วเิคราะหแ์นวขอ้สอบและจดัทําขอ้สอบสําหรบัการสอน

ซ่อมเสรมิและการเรยีนเพมิเตมิในเวลาว่างจากการเรยีน และสอดคล้องกบั ธณัฐพร จนัทรแ์สง 

(2551, บทคดัย่อ) ด้านกระบวนการ พบว่า บรรยากาศการเรียนการสอนมคีวามเป็นกันเอง

ระหว่างครูกบันักเรยีน และนักเรยีนกบันักเรยีน มทีางเลอืก คอื เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้เลือก

สรา้ง หรอืปฏบิตัสิงิทตีนเองอยากทําหรอืสนใจ มคีวามหลากหลายของรูปแบบและวธิกีารในการ

สรา้งงานมคีวามหลากหลายของทกัษะ คอื เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทมีคีวามแตกต่างกนัหลายระดบั 

รวมถงึมกีารกําหนดแผน หรอืปฏทินิการปฏบิตังิาน มกีารเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการอย่าง

เหมาะสมต่อเนืองอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ แบรคเคน (Bracken, 2007, 

pp.144-145) ได้ศึกษาวิจยั เรอืงกลยุทธ์การสอนทมีปีระสิทธิผลเพอืการยกระดบัผลสัมฤทธิ 

ทางการเรียนของนักเรียนวัยรุ่นทีครอบครัวมีรายได้ตํา พบว่า กลยุทธ์การสอนอย่างมี

ประสทิธภิาพทจีะช่วยเพมิผลสมัฤทธทิางการเรยีน  

  สําหรบัการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดบัมาก เนืองจาก ครูมกีารเอาใจใส่

นักเรยีน จดัการเรยีนการสอนเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั มกีารการทดสอบและประเมนิผลในแต่ละ

กิจกรรม อยู่ในระดับมากทีสุด การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้เครืองมือวัดและ

ประเมนิผลตรงกบัตวัชวีดั มกีารรายงานผลการดําเนินกจิกรรม อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ อรญัญา ไชยวงค ์(2555, หน้า79-83) ผลการวจิยั พบว่า แนวทางในการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพือยกระดับผลสัมฤทธิ ในการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET) ม ี3 ขนัตอน ได้แก่ ขนัเตรยีมการ ขนัดําเนินการ และ

ขนัการประเมินผล ร่วมกนัวางแผนการจดักระบวนการเรยีนรู้และรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรยีนการสอน โดยนําปัญหาทีเกิดขนึในห้องเรยีนมาทําวจิยัเพอืหาแนวทาง สร้างนวตักรรม 

เทคนิค วธิกีารสอนทหีลากหลายและมคีวามเหมาะสม ส่งเสรมิให้ครูจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนทเีน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั เน้นทกัษะการคดิ วเิคราะห ์ใชเ้ทคนิควธิกีารสอนทหีลากหลาย ใช้

สือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทีเหมาะสม มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และมีการ

ประเมนิผลการเรยีนรู้อย่างต่อเนือง และสมําเสมอ วางแผนการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

แผนการจดัการเรยีนรูต้ามองคป์ระกอบทถีูกต้อง มกีารวดั ประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างต่อเนืองโดย

ยดึมาตรฐาน ตวัชวีดัเป็นหลกั ให้ครูวางแผนการจดัการเรยีนการสอนทเีน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั 

เน้นใหค้รหูาเทคนิควธิกีารสอนใหม่ ๆ ใชส้อืเทคโนโลย ีวธิกีารสอนทหีลากหลาย 

 4. การประเมินผลผลิตโครงการ 

  ผลผลติของโครงการจากตวัชวีดั ผลทเีกดิขนึตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ส่วน

ใหญ่ผลทเีกดิขนึอยู่ในระดบัมากทสีุด คอื รอ้ยละเฉลยี ของผูเ้รยีนทมีผีลสมัฤทธทิางการเรยีนแต่



 126

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ 3 ขึนไป ร้อยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชัน

ประถมศกึษาปีท ี1 ทเีพมิขนึ ,รอ้ยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี

1, รอ้ยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี3 ทเีพมิขนึ และรอ้ยละของ

ผลการทดสอบ NT ของนักเรยีนชนัประถมศึกษาปีที 3 สําหรบั ผลการทดสอบ O-NET ของ

นักเรียนชนัประถมศึกษาปีท ี6 และร้อยละของนักเรียนทเีข้าร่วมกิจกรรมแข่งขนัทกัษะทาง

วชิาการ และได้รบัรางวลัระดบัเขตพนืทกีารศกึษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 อยู่ในระดบัมาก 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ มณีรตัน์ อนิทร์คง (2550) พบว่า ผลการประเมนิด้านผลผลติ โดย

ภาพรวมผ่านเกณฑก์ารประเมนิในระดบัสูงทสีุด ตวัชวีดัระดบัคุณภาพผูเ้รยีน ซงึมตีวัชวีดัย่อย 

2 ตวัชวีดั คือ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนและคุณลกัษณะอันพงึประสงค์มผีลการประเมินผ่าน

เกณฑ์ในระดบัสูงทีสุด และตัวชีวดัประสิทธิผลในการบริหารจดัการผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ความพงึพอใจ ของผูบ้รหิารและครู มผีลการประเมนิโครงการในภาพรวมผ่านเกณฑใ์นระดบัสูง 

ซงึเกดิผลจากการดําเนินการโครงการทมีปีระสทิธิภาพตามหลกัวชิาการ โดยวเิคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศลิป์ธรณ์ ดําเพง็ (2556, หน้า 96-98) ไดศ้กึษาปัจจยั

เชงิสาเหตุทมีผีลต่อคะแนน (O-NET) ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปี ท ี6 ตํา ทพีบว่า นักเรยีน

ขาดการตระหนักและไม่เหน็ความสําคญัของการสอบO-NET นกัเรยีนไม่ทราบวตัถุประสงค์ของ

การทดสอบและการนําผลการสอบไปใช้ คดิว่าเพอืวดัผลเป็นภาพรวมระดบัประเทศ ไม่มผีลต่อ

การศึกษาต่อเนืองจากเป็นการศึกษาภาคบังคับ และพืนฐานความรู้ ระดับสติปัญญาและ

ความสามารถในการเรยีนรู้ของนักเรียนมน้ีอย เมอืพจิารณาคะแนนของนักเรยีนทีอยู่ภายใน

โรงเรยีนเดยีวกนั เดก็ทมีคีะแนนผลสมัฤทธ ิทางการเรยีนในระดบัสถานศกึษาสูงจะมคีะแนน O-

NET สูง ในขณะทีเด็กทีมีคะแนนผลสมัฤทธิระดบัสถานศึกษาตํา ก็จะมีคะแนน O-NET ตํา 

สมาํเสมอ และนําผลการศกึษามาวเิคราะหเ์พอืวางแผนจดัจกิรรม และปรบัปรุงผลในการดําเนิน

โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีน 

วดับ่อพระอนิทร์ สงักดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ซงึสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ โฟท, แอบบอท และเบคเกอร์ (Fouts, Abbott, & Baker, 2003, p.21) ได้

ศกึษาวจิยัเรอืง การปรบัปรุง และพฒันาผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนประถมศกึษาด้วย

วธิกีารเชงิระบบในการให้การแนะแนว และการให้คําปรกึษา มจุีดมุ่งหมายหลกัของการศกึษา

ครังนีเพือตรวจสอบว่านักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทีมีโปรแกรมการแนะแนว และ

คําปรกึษา จะเพมิผลการเรยีนขนึอย่างมนีัยสําคญั จากการวจิยัให้การสนับสนุนแนวความคดิ

ทวี่าเดก็ทอีายุน้อยกว่า (เกรด 3 และ 4 อายุ 8 ถงึ 10 ปี ) เป็นประโยชน์ในเชงิวชิาการ ในการ

เรยีนเป็นเวลาหลายปีในโรงเรยีนประถมดว้ยกนั ทําให้นักเรยีนเหล่านีมผีลการวดัการอ่านการ

เขยีน และคณิตศาสตรส์งูกว่าค่ามาตรฐาน และเกณฑก์ารอา้งองิ และยงัมากกว่านักเรยีนคนอนื

ทเีรยีนโดยไม่มคีําแนะนําใด ๆ ทเีป็นระบบ นอกจากนียงัพบว่าแมเ้ดก็ (1) เขา้เรยีนในโรงเรยีน

ทีมีค่าคะแนนทีตํากว่าทีเข้าร่วมตามโปรแกรมอย่างมาก และ (2) มีผลสัมฤทธิทางวิชาการ
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เรมิแรกทตีํามากกว่านักเรยีนทคีลา้ยกนัในโรงเรยีนทไีม่ใชโ้ปรแกรมการแนะแนวและคําปรกึษา

ครบวงจร ในเวลาไม่นานมีแนวโน้มทีจะลดช่องว่างความสําเร็จด้านผลสมัฤทธิทางวิชาการ

ระหว่างโรงเรยีนดว้ย และสอดคลอ้งกบั อดพินัธ์ อมาตยคง (2552, บทคดัย่อ) การจดักจิกรรม

การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมทีสําคัญในการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วชิาการใหแ้ก่นักเรยีน  

  สําหรบัผลผลิตของโครงการจากตวัชวีดั ผลผลิตความพงึพอใจทีมตี่อโครงการ

ของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้ปกครองเกดิความพงึพอใจต่อ ผลการเรยีนทเีกิด

จากการดําเนินโครงการ ของบุตรหลาน พฤตกิรรมทเีกดิจากการดาํเนินโครงการ ของบุตรหลาน 

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนในภาพรวมของโรงเรยีน และกจิกรรมตามโครงการพฒันากระบวนการ

เรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ในระดบัมาก ส่งผลใหผู้ป้กครองเกดิความมนัใจใน

คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทรส์่งบุตรหลานเขา้มาเรยีนเพมิขนึอย่างต่อเนือง 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พทิกัษ์ สมพรอ้ม (2562, บทคดัย่อ) พบว่าผู้มสี่วนเกยีวขอ้งมคีวาม

พงึพอใจต่อรูปแบบการบรหิารจดัการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในระดบัมาก

ทสีุด 

 5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 

  สําหรบัการประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทสีุด ซงึผ่านเกณฑ์

การประเมนิ และอยู่ในระดบัมากทสีุดในดา้น บรบิท ปัจจยันําเขา้ และกระบวนการ สําหรบัดา้น

ผลผลติ อยู่ในระดบัมาก และผ่านเกณฑก์ารประเมนิทุกด้าน ทงันีเพราะกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม

เหน็ว่า โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรียน

โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์เป็นโครงการทดี ีมคีวามสอดคลอ้ง เหน็ดว้ย มปีระสทิธภิาพ เหมาะสม 

ปฏบิตั ิและพงึพอใจ ช่วยสร้างคุณภาพการศึกษาให้กบันักเรยีนของโรงเรยีนวดับ่อพระอินทร์ 

สูงขนึ ทุกฝ่ายทงัผู้บรหิาร ครู คณะกรรมการสถานศกึษา นักเรยีน และผู้ปกครอง จงึร่วมมือ 

ร่วมใจกนัเพอืให้เกิดผลสมัฤทธิตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ซึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ดารา เหลอืงประเสรฐิ (2553, บทคดัย่อ) พบว่า โครงการยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาขนาดเลก็

ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกด้าน และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ปัญญา เจือจนัทร์ (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจยัสรุปว่า ผลการประเมินด้าน

สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเบอืงต้น กระบวนการ และผลผลติของโครงการ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ

ทุกดา้น และมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เมอืพจิารณาผลการประเมนิตามตวัชวีดั

ทงั 17 ตวัชวีดั ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ จาํนวน 15 ตวัชวีดั 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ทีสุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทีกําหนดไว้ แต่ต้องมกีารพฒันาและปรบัปรุงโครงการให้ดี

ยงิขนึ ผูป้ระเมนิมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี 

 1. ข้อเสนอแนะทวัไป 

  ผู้อํานวยการ และคณะครู โรงเรียนวดับ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึงเป็นผู้นําในการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน ดูแล 

ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของสถานศกึษา ควรนําผลการประเมนิโครงการพฒันา

กระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร์ 

สงักดัสาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 ไปปรบัปรุงใน

ดา้นกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ซงึประสทิธภิาพของการปฏบิตักิจิกรรมบางกจิกรรม

ยงัไม่ดเีท่าทคีวร สง่ผลต่อผลผลติทตีามมา ควรนําผลการประเมนิไปเป็นแนวทางในการกําหนด 

วางแผน แก้ไข ปรบัปรุง ส่งเสรมิ กจิกรรม และการดําเนินโครงการ ให้เกดิประสทิธภิาพมาก

ยงิขนึ โดยใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการพฒันา โดยตอบสนองความต้องการของ ครู นกัเรยีน 

และผูป้กครองนักเรยีนอย่างแทจ้รงิตามแนวทางการปฏริูปการศกึษาต่อไป เกดิการพฒันาอย่าง

ต่อเนอืง 

 2. ข้อเสนอแนะเพอืการศึกษาครงัต่อไป 

  จากผลการศกึษา การประเมนิโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพอืยกระดบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2562 มขีอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาครงั

ต่อไปดงันี 

  2.1 ในการศกึษาครงัต่อไปควรมกีารศกึษาถึง ปัจจยัทสี่งผลต่อความสําเรจ็ใน

การยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนให้ประสบความสําเรจ็ เพอืนําผลการศกึษามาพฒันาและ

ปรบัปรุงรูปแบบ วธิกีารดําเนินงานในการบรหิารโรงเรยีนให้ประสบความสําเรจ็ และสอดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหา และความต้องการของผู้บรหิาร ครู นักเรยีน และผู้ปกครองนักเรยีน ให้มาก

ยงิขนึต่อไป  

  2.2 ควรทําการศึกษาวิจยัใน เรอืงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลสมัฤทธ ิทาง       

การเรยีนของนักเรยีนทมีผีลตํากว่าเกณฑ์ทีกําหนด และการพฒันาผู้เรยีนทมีุ่งต่อผลสมัฤทธิ 

ทางการเรยีนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์กีําหนด โดยเฉพาะในโรงเรยีนขนาดเลก็ 

  2.3 ควรทําการศึกษาวิจัยในเรือง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที

เกยีวขอ้งกบัการยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีน 
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ภาคผนวก ก 

รายชือผู้เชียวชาญ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครอืงมือ 

 

1. ดร.ปฐมเกยีรต ิ ไชยคาํ รองผูอ้ํานวยการสํานกังานเขตพนืทกีารศกึษา

เชยีวชาญ สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

2. นายสมบตั ิ เนตรสว่าง ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ สาํนักงาน      

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

3. ดร.พรชยั  ดว้งทองสุข ผูอ้ํานวยการสถานศกึษาชํานาญการพเิศษ 

โรงเรยีนบา้นหนองใหญ่ สาํนักงานเขตพนืที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

4. ดร.อภสิรรค ์ ภาชนะวรรณ อาจารยพ์เิศษคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี

5. ผศ.วนิัย  สมมติร อาจารยพ์เิศษคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตร ี
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุเคราะหเ์ป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครอืงมือ 
 

 













147 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

สรปุค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมิน 
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แบบประเมินฉบบัที 1  

คร ูและคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

 

แบบประเมินบริบท และปัจจยันําเข้าโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบั

ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 

 

ตอนที 1  ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทําเครอืงหมาย ลงในช่องขอ้มลูพนืฐานของท่าน 

 

   1.  เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญงิ 

   2.  สถานะ 

     1) ครู 

     2) คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพนืฐาน 
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  ตอนที 2  การประเมนิบริบทโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษา

ประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ในปีการศกึษา 2562 

  คาํชีแจง  กรุณาใส่เครอืงหมาย  ลงในช่องระดบัผลการประเมนิทตีรงกบัความเป็น

จรงิ ตามประเดน็ต่าง ๆ ทตีรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มคีวามสอดคลอ้ง/เหน็ดว้ยในระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มคีวามสอดคลอ้ง/เหน็ดว้ยในระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มคีวามสอดคลอ้ง/เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มคีวามสอดคลอ้ง/เหน็ดว้ยในระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มคีวามสอดคลอ้ง/เหน็ดว้ยในระดบัน้อยทสีุด 

 

รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า

IOC 1 2 3 4 5 

ความสอดคล้องด้านนโยบายผลสมัฤทธิทางการเรียน 

1. หลกัการและเหตุผลของโครงการสนองต่อ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 

และทแีกไ้ขเพมิเตมิ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. หลกัการและแหตุผลของโครงการสนองต่อนโยบาย

กระทรวงศกึษาธกิาร 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. หลกัการและแหตุผลของโครงการสนองต่อนโยบาย

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4. หลกัการและแหตุผลของโครงการสนองต่อนโยบายของ

สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

1 1 1 1 1 5 1.00 

5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

สถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

ความต้องการโครงการ 

1. ผูบ้รหิารมคีวามตระหนักในการยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มคีวามจําเป็นตอ้งจดัทําโครงการนี 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. หลกัการและเหตุผลของโครงการสนองต่อปัญหาดา้น

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4. โครงการนีจะช่วยแกปั้ญหาดา้นผลสมัฤทธทิางการเรยีน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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  ตอนที 3  การประเมนิปัจจยันําเข้าโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนกังานเขตพนืที

การศกึษาประถมศกึษาสระบรุ ีเขต 1 ในปีการศกึษา 2562 

  คาํชีแจง  กรุณาใส่เครอืงหมาย  ลงในช่องระดบัผลการประเมนิทตีรงกบัความเป็น

จรงิ ตามประเดน็ต่าง ๆ ทตีรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มคีวามพรอ้ม/เหมาะสมในระดบัน้อยทสีุด 

 

รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า

IOC 1 2 3 4 5 

ความพร้อมในการดาํเนินโครงการ 

1. ผูบ้รหิารใหก้ารสนับสนุนในการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. ครูมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง

โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ครมูคีวามรู ้ความสามารถในการจดักจิกรรมตามโครงการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

4. มงีบประมาณในการดําเนินโครงการอย่างเพยีงพอ 1 1 1 1 1 5 1.00 

5. สอื วสัดุอุปกรณ์มเีพยีงพอในการดําเนินโครงการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศมเีพยีงพอในการดาํเนินโครงการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

7. มกีารวางแผน (P) ปฏบิตังิานตามแผน (D) ตรวจสอบผลที

เกดิขนึ (C) และนําผลไปปรบัปรุง (A) ในการดําเนิน

โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

ความเหมาะสมของทรพัยากรทีใช้ในการดาํเนินโครงการ 

1. จาํนวนครูมคีวามเหมาะสมกบัการดําเนินโครงการคอื 1 คน 

ต่อ 1 ชนัเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. งบประมาณต่อหอ้งเรยีนมคีวามเหมาะสมในการดาํเนิน

โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. สงิอํานวยความสะดวกอนืมคีวามเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4. ครจูดักจิกรรมอย่างมคีุณภาพ 1 1 1 1 1 5 1.00 



151 

 

แบบประเมินฉบบัที 2  

คร ู 

 

แบบประเมินกระบวนการโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 

 

ตอนที 1  ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทําเครอืงหมาย ลงในช่องขอ้มลูพนืฐานของท่าน 

 

   1.  เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญงิ 
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  ตอนที 2  การประเมนิกระบวนการโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนกังานเขตพนืที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ในปีการศกึษา 2562 

  คาํชีแจง  กรุณาใส่เครอืงหมาย  ลงในช่องระดบัผลการประเมนิทตีรงกบัความเป็น

จรงิ ตามประเดน็ต่าง ๆ ทตีรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อยทสีุด 

 

รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า

IOC 1 2 3 4 5 

การดาํเนินงานโครงการ 

1. มคีณะกรรมการดาํเนินการและบรหิารงานตามโครงการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มกีารประชุมคณะกรรมการดําเนินการและบรหิารงานตาม

โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. มกีารวางแผนการดาํเนินงานร่วมกนัของผูท้เีกยีวขอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 

4. มกีารปฏบิตักิจิกรรมตามแผนทกีําหนด 1 1 1 1 1 5 1.00 

5. มกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล เป็นระยะ 1 1 1 1 1 5 1.00 

การปฏิบติักิจกรรม 

1. ครูมแีผนจดัการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมทมีปีระสทิธภิาพ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. คร ูและผูเ้กยีวขอ้ง มสี่วนร่วมกนัคดักรองเดก็พเิศษ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ครเูตรยีมการพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 

4. การจดักจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลาอย่างสมาํเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 

5. นักเรยีนสามารถท่องสตูรคณูได ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

6. นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาไทยไดถู้กตอ้ง และรวดเรว็  1 1 1 1 1 5 1.00 

7. นกัเรยีนสามารถเขยีนภาษาองักฤษไดถู้กต้อง และรวดเรว็  1 1 1 1 1 5 1.00 

8. นักเรยีนรกัการอ่านหนังสอื 1 1 1 1 1 5 1.00 

9. ครทูาํวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพ 1 1 1 1 1 5 1.00 

10. ครูจดักจิกรรมตามกรอบโครงสร้าง Test Blueprint 

 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า

IOC 1 2 3 4 5 

11. ครูทดสอบนกัเรยีนโดยใชข้อ้สอบ NT, RT และ O-NET 

ยอ้นหลงั 

1 1 1 1 1 5 1.00 

12. ครูนําผลการทดสอบนกัเรยีนมาปรบัปรุงและพฒันาการ

จดักจิกรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

13. นักเรยีนทมีคีวามสามารถเป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัทกัษะ

วชิาการ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

14. การฝึกซ้อมก่อนเขา้แข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

15. บรรยากาศ สงิแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมี

ความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

16. กจิกรรมชุมนุมมคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 

17. สอื วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 

การติดตามและประเมินผล 

1. การทดสอบและประเมนิผลในแต่ละกจิกรรม 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ใชเ้ครอืงมอืวดัและประเมนิผลตรงกบัตวัชวีดั 1 1 1 1 1 5 1.00 

4. มกีารรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินฉบบัที 3  

นักเรียน 

 

แบบประเมินกระบวนการโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 

 

ตอนที 1  ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทําเครอืงหมาย ลงในช่องขอ้มลูพนืฐานของท่าน 

 

   1.  เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญงิ 

   2. การศกึษา 

     1) ประถมศกึษาปีท ี3 

     2) ประถมศกึษาปีท ี4 

     3) ประถมศกึษาปีท ี5 

     4) ประถมศกึษาปีท ี6 
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  ตอนที 2  การประเมนิกระบวนการโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบั

ผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สงักดัสาํนกังานเขตพนืที

การศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 ในปีการศกึษา 2562 

  คาํชีแจง  กรุณาใส่เครอืงหมาย  ลงในช่องระดบัผลการประเมนิทตีรงกบัความเป็น

จรงิ ตามประเดน็ต่าง ๆ ทตีรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ มปีระสทิธภิาพ/เหมาะสม/ปฏบิตัใินระดบัน้อยทสีุด 

 

รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า

IOC 1 2 3 4 5 

การปฏิบติักิจกรรม 

1. ครมูแีผนจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมทมีปีระสทิธภิาพ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. คร ูและผูเ้กยีวขอ้ง มส่ีวนร่วมกนัคดักรองเดก็พเิศษ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ครเูตรยีมการพรอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 

4. การจดักจิกรรมสอนเสรมิเพมิเวลาอย่างสมาํเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 

5. นักเรยีนสามารถท่องสูตรคณูได ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

6. นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาไทยไดถ้กูตอ้ง และรวดเรว็  1 1 1 1 1 5 1.00 

7. นักเรยีนสามารถเขยีนภาษาองักฤษไดถู้กต้อง และรวดเรว็  1 1 1 1 1 5 1.00 

8. นักเรยีนรกัการอ่านหนังสอื 1 1 1 1 1 5 1.00 

9. ครทูาํวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพ 1 1 1 1 1 5 1.00 

10. ครจูดักจิกรรมตามกรอบโครงสรา้ง Test Blueprint 1 1 1 1 1 5 1.00 

11. ครทูดสอบนักเรยีนโดยใชข้อ้สอบ NT, RT และ O-NET ยอ้นหลงั 1 1 1 1 1 5 1.00 

12. ครูนําผลการทดสอบนักเรยีนมาปรบัปรุงและพฒันาการจดักจิกรรม 1 1 1 1 1 5 1.00 

13. นักเรยีนทมีคีวามสามารถเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนัทกัษะวชิาการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

14. การฝึกซอ้มก่อนเขา้แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

15. บรรยากาศ สงิแวดลอ้มและแหล่งเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมคีวาม

เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

16. กจิกรรมชุมนุมมคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 

17. สอื วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินฉบบัที 4  

ผู้ปกครอง 

 

แบบประเมินผลผลิตความพึงพอใจทีมีต่อโครงการของผู้ปกครอง โครงการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้เพือยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระ

อินทร ์สงักดัสาํนักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ในปีการศกึษา 

2562 

 

ตอนที 1  ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทําเครอืงหมาย ลงในช่องขอ้มลูพนืฐานของท่าน 

 

   1.  เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญงิ 

   2. ผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชนั 

     1) ประถมศกึษาปีท ี1 

     2) ประถมศกึษาปีท ี2 

     3) ประถมศกึษาปีท ี3 

     4) ประถมศกึษาปีท ี4 

     5) ประถมศกึษาปีท ี5 

     6) ประถมศกึษาปีท ี6 
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  ตอนที 2  การประเมินผลผลิตความพึงพอใจทีมีต่อโครงการของผู้ปกครอง 

โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอืยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนวดั

บ่อพระอินทร์ สงักดัสํานักงานเขตพืนทกีารศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 ในปีการศึกษา 

2562 

  คาํชีแจง  กรุณาใส่เครอืงหมาย  ลงในช่องระดบัผลการประเมนิทตีรงกบัความเป็น

จรงิ ตามประเดน็ต่าง ๆ ทตีรงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

   ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัมากทสีุด 

   ระดบัคะแนน 4 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัมาก 

   ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัปานกลาง 

   ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัน้อย 

   ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัน้อยทสีุด 

 

รายการ 
ผู้เชียวชาญ 

รวม 
ค่า

IOC 1 2 3 4 5 

ผลผลิตความพงึพอใจทีมีต่อโครงการของผู้ปกครอง 

1. ผลการเรยีนทเีกดิจากการดาํเนินโครงการ ของบุตรหลาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. พฤตกิรรมทเีกดิจากการดาํเนินโครงการ ของบุตรหลาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ผลสมัฤทธทิางการเรยีนในภาพรวมของโรงเรยีน 1 1 1 1 1 5 1.00 

4. กจิกรรมตามโครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พอื

ยกระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขออนุญาตทดลองใช้ (try out) เครอืงมือ 
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ภาคผนวก จ 

ข้อมูลจากการ Try Out 
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ค่าความเชือมนั แบบประเมินฉบบัที 1 

 

ค
น

ที
 

ข้อ
ที

1 

ข้อ
ที

2 

ข้อ
ที

3 

ข้อ
ที

4 

ข้อ
ที

5 

ข้อ
ที

6 

ข้อ
ที

7 

ข้อ
ที

8 

ข้อ
ที

9 

ข้อ
ที

10
 

ข้อ
ที

11
 

ข้อ
ที

12
 

ข้อ
ที

13
 

ข้อ
ที

14
 

ข้อ
ที

15
 

ข้อ
ที

16
 

ข้อ
ที

17
 

ข้อ
ที

18
 

ข้อ
ที

19
 

ข้อ
ที

20
 

ผล
รว

ม
 

1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83
 

2 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 95
 

3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 94
 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 83
 

5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 81
 

6 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 88
 

7 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 85
 

8 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 92
 

9 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83
 

10
 

4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 95
 

11
 

4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 94
 

12
 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 83
 

13
 

4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 81
 

14
 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 88
 

15
 

4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 85
 

16
 

4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 91
 

17
 

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82
 

18
 

4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 94
 

19
 

4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 93
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ค
น

ที
 

ข้อ
ที

1 

ข้อ
ที

2 

ข้อ
ที

3 

ข้อ
ที

4 

ข้อ
ที

5 

ข้อ
ที

6 

ข้อ
ที

7 

ข้อ
ที

8 

ข้อ
ที

9 

ข้อ
ที

10
 

ข้อ
ที

11
 

ข้อ
ที

12
 

ข้อ
ที

13
 

ข้อ
ที

14
 

ข้อ
ที

15
 

ข้อ
ที

16
 

ข้อ
ที

17
 

ข้อ
ที

18
 

ข้อ
ที

19
 

ข้อ
ที

20
 

ผล
รว

ม
 

20
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 82
 

21
 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 80
 

22
 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 87
 

23
 

4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 84
 

24
 

4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 91
 

25
 

4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 93
 

26
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 82
 

27
 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 80
 

28
 

4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 86
 

29
 

4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 83
 

30
 

4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 90
 

คว
าม

แป
รป

รว
น 

0.
00

0 

0.
44

0 

0.
44

6 

0.
23

2 

0.
49

9 

0.
23

2 

0.
24

0 

0.
26

7 

0.
11

6 

0.
23

2 

0.
17

9 

0.
17

9 

0.
17

9 

0.
23

2 

0.
25

0 

0.
25

0 

0.
23

2 

0.
25

0 

0.
24

0 

0.
44

6 

25
.2

62
 

 

ผลรวมความแปรปรวน = 5.14 

ค่าความเชอืมนัแบบประเมนิฉบบัท ี1 = 0.88 
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ค่าความเชือมนั แบบประเมินฉบบัที 2 

 

ค
น

ที
 

ข้อ
ที

1 
ข้อ

ที
2 

ข้อ
ที

3 
ข้อ

ที
4 

ข้อ
ที

5 
ข้อ

ที
6 

ข้อ
ที

7 
ข้อ

ที
8 

ข้อ
ที

9 
ข้อ

ที
10

 
ข้อ

ที
11

 
ข้อ

ที
12

 
ข้อ

ที
13

 
ข้อ

ที
14

 
ข้อ

ที
15

 
ข้อ

ที
16

 
ข้อ

ที
17

 
ข้อ

ที
18

 
ข้อ

ที
19

 
ข้อ

ที
20

 
ข้อ

ที
21

 
ข้อ

ที
22

 
ข้อ

ที
23

 
ข้อ

ที
24

 
ข้อ

ที
25

 
ข้อ

ที
26

 
ผล

รว
ม

 

1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
6 

2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
6 

3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
6 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
6 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

7 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

10
9 

8 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

9 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

94
 

10
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

94
 

11
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

12
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

13
 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

10
9 

14
 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

15
 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

94
 

16
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

94
 

17
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

18
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

19
 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

10
9 
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ค

น
ที

 
ข้อ

ที
1 

ข้อ
ที

2 
ข้อ

ที
3 

ข้อ
ที

4 
ข้อ

ที
5 

ข้อ
ที

6 
ข้อ

ที
7 

ข้อ
ที

8 
ข้อ

ที
9 

ข้อ
ที

10
 

ข้อ
ที

11
 

ข้อ
ที

12
 

ข้อ
ที

13
 

ข้อ
ที

14
 

ข้อ
ที

15
 

ข้อ
ที

16
 

ข้อ
ที

17
 

ข้อ
ที

18
 

ข้อ
ที

19
 

ข้อ
ที

20
 

ข้อ
ที

21
 

ข้อ
ที

22
 

ข้อ
ที

23
 

ข้อ
ที

24
 

ข้อ
ที

25
 

ข้อ
ที

26
 

ผล
รว

ม
 

20
 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

21
 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

94
 

22
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

94
 

23
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

24
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

25
 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

10
9 

26
 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10
4 

27
 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

94
 

28
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

94
 

29
 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

94
 

30
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

94
 

คว
าม

แป
รป

รว
น 

0.
11

6 
0.

00
0 

0.
11

6 
0.

00
0 

0.
13

9 
0.

11
6 

0.
29

9 
0.

22
2 

0.
11

6 
0.

13
9 

0.
22

2 
0.

22
2 

0.
22

2 
0.

22
2 

0.
22

2 
0.

13
9 

0.
29

9 
0.

13
9 

0.
29

9 
0.

13
9 

0.
00

0 
0.

00
0 

0.
00

0 
0.

11
6 

0.
00

0 
0.

11
6 

31
.4

40
 

 

ผลรวมความแปรปรวน = 3.618 

ค่าความเชอืมนัแบบประเมนิฉบบัท ี2 = 0.92 
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ค่าความเชือมนั แบบประเมินฉบบัที 3 

 

ค
น

ที
 

ข้อ
ที

1 

ข้อ
ที

2 

ข้อ
ที

3 

ข้อ
ที

4 

ข้อ
ที

5 

ข้อ
ที

6 

ข้อ
ที

7 

ข้อ
ที

8 

ข้อ
ที

9 

ข้อ
ที

10
 

ข้อ
ที

11
 

ข้อ
ที

12
 

ข้อ
ที

13
 

ข้อ
ที

14
 

ข้อ
ที

15
 

ข้อ
ที

16
 

ข้อ
ที

17
 

ผล
รว

ม
 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 70
 

2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70
 

3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 77
 

4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 78
 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 72
 

6 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 71
 

7 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 71
 

8 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71
 

9 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 78
 

10
 

5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 79
 

11
 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 73
 

12
 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 71
 

13
 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 71
 

14
 

5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71
 

15
 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 78
 

16
 

5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 79
 

17
 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 73
 

18
 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 71
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ค
น

ที
 

ข้อ
ที

1 

ข้อ
ที

2 

ข้อ
ที

3 

ข้อ
ที

4 

ข้อ
ที

5 

ข้อ
ที

6 

ข้อ
ที

7 

ข้อ
ที

8 

ข้อ
ที

9 

ข้อ
ที

10
 

ข้อ
ที

11
 

ข้อ
ที

12
 

ข้อ
ที

13
 

ข้อ
ที

14
 

ข้อ
ที

15
 

ข้อ
ที

16
 

ข้อ
ที

17
 

ผล
รว

ม
 

19
 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 71
 

20
 

5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71
 

21
 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 79
 

22
 

5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 80
 

23
 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 74
 

24
 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 72
 

25
 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 72
 

26
 

5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 72
 

27
 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 79
 

28
 

5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 80
 

29
 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 74
 

30
 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 72
 

คว
าม

แป
รป

รว
น 

0.
22

2 

0.
25

0 

0.
22

2 

0.
13

9 

0.
00

0 

0.
00

0 

0.
00

0 

0.
13

9 

0.
22

2 

0.
13

9 

0.
25

0 

0.
25

0 

0.
22

2 

0.
22

2 

0.
13

9 

0.
22

2 

0.
25

0 

12
.1

33
 

 

ผลรวมความแปรปรวน = 2.889 

ค่าความเชอืมนัแบบประเมนิฉบบัท ี3 = 0.81 
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ค่าความเชือมนั แบบประเมินฉบบัที 4 
 

คนที ข้อที1 ข้อที2 ข้อที3 ข้อที4 ผลรวม 

1 5 5 5 5 20 

2 5 5 5 5 20 

3 5 5 5 5 20 

4 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 20 

6 5 5 5 5 20 

7 5 5 5 5 20 

8 4 4 3 5 16 

9 4 4 3 5 16 

10 4 4 3 5 16 

11 4 4 3 5 16 

12 3 3 3 3 12 

13 3 3 3 3 12 

14 3 3 4 3 13 

15 3 3 3 3 12 

16 3 3 3 3 12 

17 3 3 3 3 12 

18 3 3 3 3 12 

19 3 3 4 3 13 

20 3 3 3 3 12 

21 3 3 3 3 12 

22 3 3 3 3 12 

23 3 3 3 3 12 

24 3 3 4 3 13 

25 3 3 3 3 12 

26 3 3 3 3 12 

27 3 3 3 3 12 

28 3 3 4 3 13 

29 3 3 3 3 12 

30 3 3 3 3 12 

ความแปรปรวน 0.707 0.707 0.707 0.929 10.782 

ผลรวมความแปรปรวน = 3.049 

ค่าความเชอืมนัแบบประเมนิฉบบัท ี4 = 0.96 
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ประวติัผู้ประเมิน 

 

ชอื–สกุล นายยุทธกจิ  ถาวรเกษตร 

วนั เดอืน ปี เกดิ วนัท ี3 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 

ทอียู่ปัจจุบนั 193 หมู่ 12 ตําบลธารเกษคม อําเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี

18120 

สถานททีํางาน

ปัจจบุนั 

โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์สํานกังานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 1 

ประวตักิารทํางาน พ.ศ. 2555 ครูผูช่้วย โรงเรยีนวดัโป่งกอ้นเสา้ สาํนักงาน              

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 พ.ศ. 2561 ครู คศ.2 โรงเรยีนวดัโป่งกอ้นเสา้ สํานกังาน             

เขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 พ.ศ. 2562 ผูอ้ํานวยการชํานาญการ โรงเรยีนวดับ่อพระอนิทร ์

สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1 

ประวตักิารศกึษา พ.ศ. 2543 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วทบ.) วทิยาการคอมพวิเตอร ์

สถาบนัราชภฏัเทพสตร ี

 พ.ศ. 2545 ป.บณัฑติ การจดัการและประเมนิโครงการ  

สถาบนัราชภฏัเทพสตร ี

 พ.ศ. 2549 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธ.ม.) การจดัการทวัไป 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 พ.ศ. 2553 ป.บณัฑติ วชิาชพีครู มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 พ.ศ. 2559 ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) การบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

ผลงานทางวชิาการ 

 

พ.ศ.2545 คนควาอิสระ การประเมินโครงการกองทุนหมูบาน และ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนชุมชนยุคลธร ตำบล  
พระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

 พ.ศ.2548 วิทยานิพนธ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานเสริมสวยของผูบริโภคสตรี ที่กำลังศึกษา
อยูในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

 พ.ศ.2558 วิทยานิพนธ พฤติกรรมภาวะผูนำกับการปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
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