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ค าน า 
 โรงเรียนวดัพงษารามไดจ้ดัท าโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
วดัพงษารามใหดี้ มีความสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั เหมาะสม ต่อการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความสุขท่ีจะท างาน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รทอ้งถ่ิน และ
บุคคลทัว่ไปมีความประทบัใจโรงเรียนในดา้นอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ในการมาติดต่อประสานงาน
ในโรงเรียน การจดัหอ้งสมุดและการบริการดา้นสุขภาพอนามยั โดยการด าเนินโครงการเป็นไปอยา่งมี
ระบบ นบัตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพปัญหาและความตอ้งการ การก าหนดจุดพฒันา การวางแผน 
การปฏิบติังานตามแผน การนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการ เพื่อน าผลการประเมินโครงการไปใชใ้น
การพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ ผลการด าเนินงานช่วยใหโ้รงเรียนวดัพงษารามไดพ้ฒันา
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพตามมาดว้ย ท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนดา้นต่าง ๆ มีความพอใจกบัการด าเนินงานของ
โครงการ 
 ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ของโรงเรียนวดัพงษาราม ท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินโครงการและประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ซ่ึงเกิด
ประโยชน์ คือ โรงเรียนวดัพงษารามพฒันาสภาพแวดลอ้มไดดี้ เหมาะกบัการจดัการเรียนรู้ สะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภยักบันกัเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ส าหรับใชใ้นการพฒันาโครงการ ใหมี้ความกา้วหนา้ต่อไป 
 
        
        วา่ท่ีร้อยตรีวีรชน บวัพนัธ์ 
      ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพงษาราม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง การประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา 
              เตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม 
ผูรั้บผดิชอบ วา่ท่ี ร.ต.วีรชน บวัพนัธ์ 
ระยะเวลาการประเมินโครงการ  วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ 1) เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม (Context) 2) เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 3) เพื่อประเมินโครงการ
สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษา
ราม ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) 4) เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นผลผลิต (Product) 
วธีิด าเนินการประเมินโครงการ การประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ด าเนินการในระหวา่ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม  พ.ศ. 
2562 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน ใช้
วธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) นกัเรียน จ านวน 113 คน และผูป้กครอง 113 คน ใช้
วธีิการสุ่มเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชต้ารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcle & 
Morgan) จากประชากรประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 2 คน ครู จ  านวน 9 คน ครูและบุคลากรท่ีรับผดิชอบ
โครงการ จ านวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 9 คน นกัเรียน จ านวน 157 คน 
ผูป้กครอง จ านวน 157 คน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินโครงการ คือ แบบประเมินโครงการ โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติ X  , S.D. และการสรุปผลโดยการเทียบกบั
เกณฑ ์

ผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการในแต่ละดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 1) ผลการประเมิน
โครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.52 
 มีค่า S.D. เท่ากบั 0.42 2) ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.35  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.47 3) ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้น
กระบวนการด าเนินงาน (Process) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.21  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.47   



 

 

4) ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นผลผลิต (Product) โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.64  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.41 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาของการประเมนิโครงการ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บญัญติั
วา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) โดย
มีวสิัยทศัน์ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ สถานศึกษาทุกแห่งไดจ้ดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 
อยา่งมีความสุข รู้จกัการแสวงหาความรู้ ไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีไดเ้รียนรู้จากส่ือ เทคโนโลย ีจากการเรียนรู้
ในและนอกสถานท่ี (กรมวชิาการ, 2556, หนา้ 17) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา้ 13-15) ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษา 
แบ่งเป็น 5 ดา้น มี 15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีครอบคลุมและใหน้ ้าหนกั
ความส าคญักบักระบวนการบริหารและการจดัการ ร้อยละ 70 ส่วนผลของการบริหารและการจดัการ คือ 
คุณภาพผูเ้รียน ร้อยละ 30 ทั้งน้ีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการ โดยก าหนดไวใ้นดา้นท่ี 2 มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ดงัน้ี มาตรา 11 สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดงัน้ี ขอ้ 11.1 ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใช้
การไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ขอ้ 11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพ อนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รียน ขอ้ 11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24 
(5) ระบุใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการต่าง ๆ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 (2560, หนา้ 34-35) ไดก้ าหนดนโยบาย
บริหารสถานศึกษาในสังกดัดา้นโรงเรียน ดงัน้ี คือ เป็นโรงเรียนท่ีดี น่าดู น่าอยู ่น่ามอง ประกอบดว้ย  
1) สะอาด ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) มีความปลอดภยัและปลอดอบายมุข 3) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และทนัสมยั 4) หอ้งเรียนมีบรรยากาศสะอาด เอ้ือต่อการเรียนการสอน 5) เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมทุก
ดา้น ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ และพร้อมใหค้วามร่วมมือทุกกิจกรรม  



 

 

 สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดนโยบายท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติัในสถานศึกษา ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
(วจิิตร ศรีสะอา้น, 2535, หนา้ 588 อา้งถึงใน พระมหาขนุทอง อคฺวโร (สนน าพา), 2554, หนา้ 17) ไดใ้ห้
แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนวา่ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกของครู นกัเรียน นกัศึกษา รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อโรงเรียน โรงเรียนท่ีมี
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มไม่ดีจะท าใหน้กัเรียนตลอดจนคนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อโรงเรียน 
แต่ถา้โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ก็จะท าใหน้กัเรียนอยากไปโรงเรียนและคนท่ีเก่ียวขอ้ง
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียนดว้ย สอดคลอ้งกบั กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หนา้ 100) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั
ความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนวา่ ส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้
น้ีอาจช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กสนใจและเรียนรู้ไดม้ากข้ึน หรือท าใหเ้ด็กเบ่ือ ไม่อยากเรียนได ้ส่ิงแวดลอ้ม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ สถานท่ี หากเด็กนัง่แถวหนา้ของห้องเรียน เด็กยอ่มจดจ่อกบัส่ิงท่ีครูสอนมากกวา่เด็กท่ีนัง่
แถวหลงั บรรยากาศของหอ้งเรียน หากห้องเรียนสงบ ไม่วุน่วาย เด็กจะสนใจการเรียนมากกวา่หอ้งเรียนท่ีมี
เสียงดงัเกินไปหรือยุง่เหยงิไม่เป็นระเบียบ แสงและกล่ิน ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึง เม่ือเด็กตอ้งอ่าน
หนงัสือแต่แสงไม่พอ เด็กจะตอ้งเพง่สายตามากเกินไป เด็กก็จะอ่านไดไ้ม่นาน อุณหภูมิหากหอ้งเรียนร้อน
หรือหนาวเกินไป เด็กจะไม่สบายตวัท าใหเ้ด็กไม่สามารถจดจ่อกบัส่ิงท่ีครูสอนได ้
 โรงเรียนวดัพงษาราม ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
มีสภาพโรงเรียนท่ีมีอาคารเรียนเรียนหลกั 1 อาคาร จ านวนบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 11 คน 
สภาพแวดลอ้มในชุมชน เป็นชุมชนในเขตเมืองท่ีมีความเจริญ สภาพปัญหาของโรงเรียน คือ พื้นท่ีตั้ง
โรงเรียนเป็นพื้นท่ีของวดัพงษาราม ท่ีมีความจ ากดัดา้นพื้นท่ีซ่ึงไม่สามารถสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมได ้
ความตอ้งการในการพฒันาโรงเรียน คือ การพฒันาอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่หดี้ เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ากท่ีสุด (แผนปฏิบติัการโรงเรียนวดัพงษาราม, 2562, หนา้ 1) ซ่ึงปัจจุบนัคุณภาพ
ของโรงเรียนวดัพงษารามดา้นการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลางของล าดบัโรงเรียนทั้งหมดของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งการสอบ NT และการสอบ O-NET ในระดบั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ทางโรงเรียนวดัพงษาราม จึงไดจ้ดัท าโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ
ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพข้ึนเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนวดัพงษาราม ใหเ้กิดผลดีดา้น
ต่าง ๆ ตามมา และไดมี้กการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันางานอาคารสถานท่ีอยา่ง
ต่อเน่ือง อนัจะส่งผลใหเ้กิดคุณภาพต่อโรงเรียน นกัเรียน และเกิดประโยชน์กบัครู บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนวดัพงษาราม และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
 
 



 

 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ 
1.  เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 

 2. เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  

3. เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process)  

4.  เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นผลผลิต (Product) 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ผลการประเมินโครงการเป็นขอ้มูลส าคญัในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาการ
ด าเนินงานตามโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  โรงเรียนท่ีจดัท าโครงการไดรั้บการพฒันาดา้นสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึน เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียน 

3.  ผลท่ีไดจ้ากการประเมินโครงการเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถไปใชอ้า้งอิงหรือคิดคน้พฒันางาน
ใหม่ได ้

4.  ผูรั้บผดิชอบโครงการและผูเ้ก่ียวขอ้งน าผลการประเมินโครงการไปใชพ้ฒันางาน และเผยแพร่
ผลการพฒันาใหแ้พร่หลาย 
 5.  ผลการประเมินโครงการสามารถน าไปเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการวิจยัอ่ืน ๆ ได ้

 
ขอบเขตของการประเมนิโครงการ 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนวดัพงษาราม ในการจดัการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 9 คน นกัเรียน จ านวน 157 คน ผูป้กครอง
นกัเรียน จ านวน 157 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 9 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นสถาวะแวดลอ้ม (Context)  คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling)  



 

 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 
คน ครู จ  านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) ) คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ  านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 
ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นผลผลิต (Product) คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 
คน ครู จ  านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) นกัเรียน 
จ านวน 113 คน ผูป้กครอง จ านวน 113 คน ใชว้ธีิการสุ่มเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ตารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcle & Morgan)  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ใชเ้น้ือหารูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมินวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ มีลกัษณะเป็นแบบประเมินเม่ือเสร็จส้ินการด าเนินงานโดย
ประเมินในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการวางแผน ในการก าหนดวตัถุประสงค ์2) การประเมินการปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็น
การตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างเพื่อก าหนดรูปแบบของโครงการ 3) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นการตดัสินใจในดา้นการประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุมการด าเนินการของโครงการ 4) การ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตดัสินใจเพื่อตดัสินและดูผลส าเร็จของโครงการ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ เป็นการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2561 เร่ิมวนัท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง
วนัท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
นิยามศัพท์ 

1. โครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีทางโรงเรียนวดัพงษารามก าหนดข้ึนเพื่อพฒันาโรงเรียนในดา้น หอ้งเรียน อาคาร
เรียน สนามกีฬา ส่ิงอ านวยความสะดวก เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ สวนหยอ่ม หอ้งสมุด และหอ้งพยาบาล 
เพื่อเป็นการเอ้ืออ านวยใหก้ารจดัการเรียนรู้เกิดผลดีกบันกัเรียน  

2.  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวดัท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่ง 
เป็นระบบโดยการน ารูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) ซ่ึงเป็นการประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1  การประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) ประกอบดว้ย หลกัการ 



 

 

 วตัถุประสงค ์เป้าหมายของโครงการ และการเตรียมการด าเนินโครงการ โดยใชแ้บบประเมินโครงการ กบั
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) 

2.2  การประเมินโครงการดา้นปัจจยัน า (Input) ประกอบดว้ย บุคลากรวสัดุอุปกรณ์ 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละงบประมาณ โดยใชแ้บบประเมินโครงการ กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling)  

2.3  การประเมินโครงการดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) ประกอบดว้ย  
การด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล โดยใชแ้บบประเมินโครงการ กบั
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) 

2.4  การประเมินโครงการดา้นผลผลิต (Product) ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานตาม 
โครงการ และคุณภาพผูเ้รียน เพื่อน าไปใชใ้นการตรวจสอบผลการด าเนินโครงการสถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โดยใชแ้บบประเมินโครงการ กบั
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) นกัเรียน จ านวน 113 คน ผูป้กครอง จ านวน 113 คน ใชว้ธีิการสุ่ม
เลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชต้ารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcle & Morgan) 
 3.  ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการสถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม (Context) 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 3) ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) 4) ดา้นผลผลิต 
(Product)  
 4.  ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพงษาราม และรักษาการผูอ้  านวยการ
โรงเรียนวดัพงษาราม ท่ีด ารงต าแหน่งในปีการศึกษา 2561 
 5.  ครู หมายถึง ขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครูจา้งสอน และครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน ท่ี
ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนวดัพงษาราม ในปีการศึกษา 2561 
 6.  นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนโรงเรียนวดัพงษาราม ในปีการศึกษา 2561 
 7.  ผูป้กครอง หมายถึง ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนวดัพงษาราม ในปีการศึกษา 2561  
  
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ ของโรงเรียนวดัพงษารามนั้น มีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ เพื่อเอ้ืออ านวยให้
นกัเรียนไดรั้บความรู้ในการจดัการเรียนรู้ไดดี้มากข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ไดเ้ตม็
ศกัยภาพของตนเอง มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  รายละเอียดโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

2.  แนวคิดการประเมินโครงการ 
3.  รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
4.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

รายละเอยีดของโครงการ สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

หลกัการและเหตุผลของโครงการ 
ปัจจุบนัการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนยงัไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และยงัไม่มีระบบการ

จดัการสภาพแวดลอ้มท่ีดีพอ ซ่ึงผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งเห็นความส าคญัของการจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบกบัโรงเรียนขาดงบประมาณในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน ซ่ึงหากไม่เร่งแกไ้ขจะส่งผลใหน้กัเรียนไม่อยากมาโรงเรียน เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้และไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัเรียน โรงเรียน
ตอ้งจดัดูแลรักษาสุขภาพอนามยั ใหน้กัเรียนมีความปลอดภยัเม่ืออยูท่ี่โรงเรียน จดับริการใหค้วามรู้กบั
นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยวธีิการต่าง ๆ โดยโรงเรียนควรเร่งระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มาใชใ้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม หอ้งปฏิบติัการ และจดัหาส่ือเทคโนโลยใีหบ้ริการแก่นกัเรียน ตลอดจน
ประสานกบัชุมชนเพื่อจดัแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อท าใหส้ถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนพฒันาตามศกัยภาพของนกัเรียน ท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพและพฒันาการศึกษา
ทุกระดบัทั้งของ สพฐ. และ สมศ. 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพื่อใหส้ถานท่ีภายในโรงเรียน ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาด ปลอดภยั มี

ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน เพื่อให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน 



 

 

2.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัใหก้บัผูเ้รียน 
3.  เพื่อจดัหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนใชค้น้ควา้ หาความรู้ และใหบ้ริการส่ือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เป้าหมายของโครงการ 
1.  โรงเรียนมีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ผา่นตาม
เกณฑร้์อยละ 80 

2.  โรงเรียนจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ผา่นตาม
เกณฑร้์อยละ 80 

3.  โรงเรียนจดัห้องสมุดท่ีให้บริการหนงัสือ ส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ผา่นตามเกณฑ์ร้อยละ 80 

วธีิด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1  แสดงวธีิด าเนินงานโครงการ 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
2.  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานจดัสภาพแวดลอ้มและบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
    4.1  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ
ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารได้
ดี สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
        4.1.1  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั สร้าง 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ จดัส่ิงอ านวยความสะดวก พฒันา ตกแต่ง
หอ้งเรียน ห้องพิเศษ จดัแหล่งเรียนรู้ ท าป้าย 
    4.2  จดัท าโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ อนามยั และ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 
 

พ.ค. 2561 
 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 
พ.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562 
มิ.ย. 2561 – 
มี.ค.2562 
 
 
 
 
มิ.ย. 2561 – 
มี.ค. 2562 

นายสมมาตร บุญหนุน 
นายปัญญา แซ่โคว้ 
ผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหาร 
คณะครู 
 
คณะครู 
 
 
 
 

คณะครู 

 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

        4.2.1  ตรวจสุขภาพนกัเรียน ออกก าลงักาย จดั
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพ กีฬา ดูแล
ความปลอดภยันกัเรียน นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
    4.3  จดัห้องสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
        4.3.1  ท าหอ้งสมุดมีชีวิต บริการคอมพิวเตอร์ให้
ความรู้และศึกษาคน้ควา้ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ 
5.  ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนด 
     
    5.1  จดัท าแบบประเมินโครงการ   
    5.2  ประเมินผลโครงการ 
6.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

 
 
 

มิ.ย. 2561 – มี.ค. 
2562 
 
 
 
มี.ค. 2562 
 
 
 
มี.ค. 2562 

 
 
 

คณะครู 
 
 
 
 
นายสมมาตร บุญหนุน 
นายปัญญา แซ่โคว้ 
 
 
นายสมมาตร บุญหนุน 
นายปัญญา แซ่โคว้ 

 
ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ 
ระหวา่งวนัท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 
งบประมาณ จ านวน 30,000 บาท แหล่งสนบัสนุน เงินงบประมาณ เป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี  
1.  ค่าวสัดุปรับปรุงหอ้งเรียน อาคารเรียน 15,000 บาท 
2.  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียน และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 15,000 บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะอาดพอเพียง 
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
 2.  มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
 3.  หอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การติดตามประเมินผล 
 ผูรั้บผดิชอบโครงการไดก้ าหนดวธีิการติดตามและประเมินผลโครงการ แสดงไดต้ามตารางท่ี 2 
 
 



 

 

ตารางท่ี 2  แสดงวธีิการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1. โรงเรียนมีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนท่ี
มัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ผา่นตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
2. จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน ผา่นตามเกณฑ์ร้อยละ 80 
3. จดัห้องสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 80  

สอบถาม 
รายงาน 
 
 
 
สอบถาม 
รายงาน 
สอบถาม 
รายงาน 

 
 

แบบสอบถาม 
แบบรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 
แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

 
 

 
แนวคดิการประเมนิโครงการ 

ความหมายของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการ (Project Evaluation) ไดมี้นกัวชิาการหลากหลายท่านไดใ้ห้ 

ความหมายแตกต่างกนัไวด้งัน้ี 
 Rossi, Lipsey and Freeman (2004, pp. 16-23) ไดอ้ธิบายความหมายของการประเมิน 
โครงการ หมายถึง การประยุกตร์ะเบียบวธีิการวิจยัทางสังคมศาสตร์มาใชใ้นการส ารวจ 
ประสิทธิผลของโครงการอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการประเมินโครงการจะประกอบดว้ย 1) การ 
ประยกุตใ์ชว้ธีิการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 2) การประเมินประสิทธิผลของโครงการ 3) จะตอ้งให้ 
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมทางสังคมและปรับปรุงสภาพสังคมแก่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีตดัสินใจ 
เก่ียวกบัโครงการ 
 อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2553, หนา้ 83) ไดอ้ธิบายความหมายของการประเมิน 
โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตดัสินคุณค่า (Value Judgment) เก่ียวกบั 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลการด าเนินโครงการเพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงการ 
ด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการ และพฒันาโครงการต่อไป การประเมินโครงการอาจ 
ใชข้อ้มูลจากการติดตามโครงการซ่ึงไดร้ะหวา่งกระบวนการด าเนินโครงการ รวมทั้งประเมินผล 
สรุปรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงการประเมินภาพรวมความส าเร็จของโครงการเม่ือ 
โครงการนั้นเสร็จส้ิน 
 เชาว ์อินใย (2553, หนา้ 4) ไดอ้ธิบายความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตดัสินคุณค่าโดยการคน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมท่ี 



 

 

จดัข้ึนอยา่งมีระบบมาประกอบการตดัสินใจ ตีค่าผลการด าเนินการนั้นวา่บรรลุวตัถุประสงค ์
หรือไม่ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการ 
 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 เยาวดี รางชยักุล วบูิลยศ์รี (2551, หนา้ 93-95) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.  เป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการใชบ้ริการ ถึงแมจ้ะไม่สามารถปะกนัผลสัมฤทธ์ิขั้น
สูงสุดของโครงการได ้แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการใหบ้ริการในระดบัหน่ึงได ้

2.  ช่วยใหผู้ส้นบัสนุนดา้นเงินทุนไดรั้บทราบปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ 
โดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

3.  ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  ช่วยช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของแต่ละโครงการตามล าดบัก่อนหลงั โดยสามารถทราบไดว้า่

โครงการใดมีความจ าเป็นเร่วงด่วนกวา่กนั ทั้งน้ี เพื่อช่วยลดความกดดนัจากอ านาจทางการเมืองอนั
เน่ืองมาจากโครงการมีจ านวนมาก 

5.  ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัจากผูรั้บบริการ ขอ้มูลประเภทน้ีท าใหท้ราบถึงขอ้จ ากดัและปัญหา
ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้
และผูรั้บบริการ 

6.  ช่วยใหท้ราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นท่ีพึงประสงค ์และไม่พึงประสงคค์วบคู่กนัไป 
ถึงแมว้า่การด าเนินโครงการต่าง ๆ ลว้นแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีพึงประสงคเ์ป็นหลกั แต่ใน
ความเป็นจริงแลว้ ก็อาจจะมีบางส่วนท่ีพึงประสงคเ์กิดตามมาดว้ย 
 ประเภทของการประเมินโครงการ 

ประเภทของการประเมินมีหลายประเภท สามารถแบ่งไดต้ามเกณฑต่์าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนตามแต่วา่
จะใชเ้กณฑใ์ดเป็นหลกัในการแบ่ง โดย ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ (2556, หนา้ 11-15) ไดแ้บ่งประเภทของการ
ประเมินไว ้9 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1.  แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
1.1  การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินโครงการขณะ 

ท่ีโครงการเร่ิมด าเนินการหรือก าลงัด าเนินการเพื่อใหไ้ดรั้บสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การเตรียมความพร้อม
หรือปรับปรุงและพฒันาการด าเนินโครงการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

1.2  การประเมินสรุปผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินโครงการใน 
ระยะเวลาโครงการส้ินสุดวงจรของโครงการเพื่อสรุปตดัสินความส าเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการ
เพื่อน าไปสู่การยติุหรือขยายผลโครงการต่อไปเป็นงานประจ า (Routine Work) 

2.  แบ่งตามหลกัยดึในการประเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
2.1  การประเมินท่ีอิงวตัถุประสงค ์(Goal – Based Evaluation) เป็นการประเมินผลตาม 

วตัถุประสงคข์องโครงการท่ีตั้งไว ้



 

 

2.2  การประเมินท่ีไม่อิงวตัถุประสงค ์(Goal – Free Evaluation) เป็นการประเมิน 
โครงการท่ีนอกเหนือจากวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีตั้งไว ้ท าใหก้ารประเมินมีความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

3.  แบ่งตามล าดบัเวลาท่ีประเมิน แบ่งได ้5 ประเภท ดงัน้ี 
3.1  การประเมินก่อนเร่ิมโครงการ (Preliminary Evaluation, Pre – Implemetation  

Evaluation) ไดแ้ก่ การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) และความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน (Needs 
Assessment) และความพร้อมของปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) หรืออาจจะเรียกรวม ๆ กนัวา่การ
วเิคราะห์โครงการ (Project Analysis/Project Appraisal)  

3.2  การประเมินระหวา่งการด าเนินงาน (Formative, Implementation, On – going, 
Process Evaluation) ไดแ้ก่ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนงาน/โครงการ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

3.3  การประเมินหลงัการด าเนินงาน (Summative Evaluation) ไดแ้ก่ การสรุปผลตาม 
วตัถุประสงค ์ความส าเร็จ/ลม้เหลว การขยายหรือยติุโครงการ 

3.4  การประเมินเพื่อการติดตามผล (Follow – up Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินผล 
กระทบ (Impact Evaluation) และการประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation) เป็นตน้ 

3.5  การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) หรือการประเมินอภิมาน ซ่ึงเป็นการ 
ประเมินคุณภาพของรายงานประเมินอีกคร้ังหน่ึง สามารถประเมินไดท้ั้งโครงการเดียวหรือหลาย ๆ
โครงการพร้อมกนั ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง คุณภาพ และความเหมาะสมของงาน
ประเมิน ซ่ึงนิยมประเมินใน 4 มาตรฐานดงัน้ี 

3.5.1  มาตรฐานดา้นการใชป้ระโยชน์ (Utility Standards) 
3.5.2  มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) 
3.5.3  มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) 
3.5.4  มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy Standards) 

4.  แบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมท่ีตอ้งการประเมิน แบ่งได ้6 ประเภท ดงัน้ี 
4.1  การประเมินองคก์าร (Organization Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินประสิทธิภาพหรือ 

ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์าร เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินบุคลากร การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิขององคก์าร เป็นตน้ 

4.2  การประเมินการวางแผน (Planning Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินความเหมาะสม 
ของการวางแผนในแต่ละระดบัของการด าเนินงาน หรือประเมินความเหมาะสมของแผนการด าเนินงาน 

4.3  การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินผลความเหมาะสมใน 
การน านโยบายสู่การปฏิบติั 

4.4  การประเมินแผนงาน (Program Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินแผนงานของ 
หน่วยงานซ่ึงมีโครงการหลาย ๆ โครงการอยูภ่ายใตแ้ผนงาน 

4.5  การประเมินโครงการ (Project Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินโครงการแต่ละ 



 

 

โครงการซ่ึงอยูภ่ายใตแ้ผนงานหรืออาจจะเป็นโครงการหลกัสูตรก็ได ้
4.6  การประเมินกิจกรรม (Activity Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 

อาจจะอยูภ่ายใตโ้ครงการหรือไม่อยูใ่นโครงการก็ได ้
5.  แบ่งตามลกัษณะรูปแบบการประเมิน แบ่งได ้6 ประเภท ดงัน้ี 

5.1  รูปแบบการประเมินเนน้วตัถุประสงค ์(Objective based Model) โดยนกัประเมิน 
กลุ่มน้ีมีแนวคิดวา่ การประเมินคุณค่าของส่ิงใดก็ตามก็จะตอ้งประเมินท่ีผลผลิตหรือผลลพัธ์ของการ
ด าเนินการวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ นกัประเมินกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ไทเลอร์ (Tyler) 
ครอนบาค (Cronbach) และเคิร์กแพททริก (Kirkpatick) เป็นตน้ 

5.2  รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) โดยท่ี 
นกัประเมินกลุ่มน้ีมีแนวความคิดวา่ การประเมินใดก็ตามเพื่อประเมินผลแลว้จะตอ้งมีความตดัสินคุณค่า
โดยนกัประเมิน ถา้นกัประเมินไม่ไดต้ดัสินคุณค่าถือวา่ยงัคงท าหนา้ท่ีไม่สมบูรณ์ นกัประเมินกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
สเตค (Stake) โพรวสั (Provus) และสคริฟเวน่ (Scriven) เป็นตน้ 

5.3  รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ โดยท่ีนกัประเมินกลุ่มน้ีมีแนวความคิดวา่ 
การประเมินควรเป็นไปเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศแก่ผูบ้ริหารในการตดัสินใจ และก าหนดเกณฑก์ารตดัสิน
ความส าเร็จของโครงการภายใตส้ภาพแวดลอ้มของส่ิงท่ีประเมิน นกัประเมินกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สตฟัเฟิลบีม 
(Stufflebeam) อลัคิน (Alkin) และไทเลอร์ใหม่ (New Tyler) เป็นตน้ 

5.4  รูปแบบการประเมินท่ีมุ่งเนน้สัมฤทธิผลขององคก์าร (Results – Oriented Evaluation  
Model) โดยท่ีนกัประเมินกลุ่มน้ีมีแนวคิดวา่การประเมินความส าเร็จ ควรประเมินผลลพัธ์การด าเนินทุกมิติ
ท่ีสนบัสนุนความส าเร็จซ่ึงกนัและกนัของแต่ละงานต่าง ๆ แลว้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารใน
ภาพใหญ่ โดยมุ่งเนน้การประเมินผลตวัช้ีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) ของการ
ปฏิบติังาน โดยการประเมินผลจะมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนปฏิบติังานขององคก์าร รูปแบบการ
ประเมินกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมินองคก์ารแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การบริหารแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน (Result – Based Management) และการบริหารงานตามวตัถุประสงค ์(Management by 
Objective) เป็นตน้ 

5.5  รูปแบบการประเมินอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship Model) เป็นรูปแบบการประเมิน 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยมองวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความสามารถในการวพิากษว์จิารณ์ส่ิงท่ีประเมินจากประสบการณ์ 
เป็นการใชว้จิารณญาณในการบรรยายคุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (Descriptive Aspect) และตีความหมายของส่ิง
ท่ีศึกษา (Interpretive Aspect) ออกมาในเชิงประจกัษต์ามการรับรู้ของผูเ้ช่ียวชาญและตดัสินคุณค่าของส่ิง
นั้นเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ มุมมองท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ฏิบติังานโครงการ ไดแ้ก่ แนวคิดการประเมิน
ของไอส์เนอร์ (Elliot W. Eisner) 

5.6  รูปแบบการประเมินแบบสร้างสรรคนิ์ยมแบบตอบสนอง (Responsive Constructivist 
Evaluation Model/Approach) ซ่ึงเป็นการประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) ท่ีเป็นมโนทศัน์การ
ประเมิน (Concept) หรือมุมมอง (Approach) มากกวา่การเป็นรูปแบบ (Model) หรือเป็นการประเมินท่ีเนน้



 

 

การประเมินเพื่อตอบสนองผูท่ี้ตอ้งการใชส้ารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาและการน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงมากกวา่การประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่า การประเมินเชิงสร้างสรรคนิ์ยมแบบตอบสนอง 
(Responsive Constructivism Evaluation) โดยกระบวนการการประเมินนกัประเมินอาชีพมีความเป็น 
กลัยาณมิตรท่ีพร้อมด าเนินการประเมินร่วมกนักบันกัประเมินของชุมชนเพื่อการไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 
ไดแ้ก่ การประเมินแบบมีส่วนร่วม การประเมินแบบอิงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การประเมินแบบเสริมสร้างพลงั
อ านาจ และการประเมินแผนท่ีผลลพัธ์ เป็นตน้ 

6.  แบ่งตามวธีิการประเมิน แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
6.1  วธีิการประเมินเชิงระบบ (Systematic Approach) การประเมินแนวทางน้ีเช่ือใน 

หลกัการของปฏิฐานนิยม/ประจกัษนิ์ยม (Positivism/Empiricism) โดยการประเมินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดย
มองวา่คุณค่าของแต่ละส่ิงมีเพียงคุณค่าเดียว (Single Merit/Worth/Value) จะตอ้งไดข้อ้มูลจากวธีิการเชิง
ปริมาณ ซ่ึงสามารถวดัออกเป็นตวัเลข ซ่ึงมีความเป็นวตัถุวิสัยสูง (Objectivity) อาศยัหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์อยา่งเคร่งครัด โดยปราศจากอคติส่วนบุคคล โดยจะท าใหไ้ดท้ราบคุณค่าท่ีแทจ้ริงโดย
ปราศจากค่านิยม (Value Free) เขา้มาปะปนดว้ย 

6.2  วธีิการประเมินเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) การประเมินตามแนวทางน้ี 
เช่ือในหลกัการของการตีความและการสร้างความรู้ (Interpretativism /Constructivism) โดยการมุ่งแสวงหา
ความรู้คุณค่าจากปรัชญาปรากกฏการณ์นิยม (Phenomenology) หรือการไดข้อ้เทจ็จริงตอ้งมาจากการ
ตีความ (Interpretative) โดยมองวา่ความจริงเป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นไม่ปรากฏชดัเจน นกัประเมินจะสามารถ
เขา้ถึงความจริงไดด้ว้ยการเขา้ไปสัมผสั หรือมีส่วนร่วมในปรากฏการณ์ในเชิงลึก มีความยดืหยุน่สูง แลว้
สรุปขอ้เท็จจริงจากการตีความปรากฏการณ์โดยเช่ือมโยงกบัจากขอ้คน้พบต่าง ๆ แลว้สรุปออกเป็นคุณค่า
ของส่ิงประเมิน มองวา่คุณค่าของแต่ละส่ิงมีไดม้ากกวา่หน่ึงคุณค่า (Multiple Merit/Worth/Value) 

6.3  วธีิการประเมินเชิงผสมผสาน (Mixed Method Aproach) การประเมินแนวน้ีเช่ือใน 
หลกัการของปฏิบติันิยมและประโยชน์นิยม (Pragmatism/Utilitarianism) โดยมองการประเมินท่ีมีคุณค่า
จะตอ้งน าสารสนเทศของการประเมินไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยใชท้ั้งวธีิการเชิงระบบเพื่อใหเ้กิดความ
เป็นปรนยัวสิัย และวธีิการเชิงธรรมชาติเพื่อให้เกิดการเขา้ใจปรากฏการณ์อยา่งลุ่มลึกเพื่อการน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

7.  แบ่งตามความระดบัของการประเมิน แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
7.1  การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) เป็นการประเมินท่ีใหข้อ้คน้พบท่ีไม่สมบูรณ์ 

เน่ืองจากมกัไดรั้บแรงกดดนัจากทางการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มโดยพยายามท าใหผ้ลการ
ประเมินตรงตามความตอ้งการของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยอาศยัหลกัการทาง
วชิาการเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ แลว้ด าเนินนโยบายตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้ท าใหผ้ลท่ีไดบิ้ดเบือน
จากความเป็นจริง ซ่ึง ศิริชยั กาญจนวาสี (2554, หนา้ 70) ไดอ้ธิบายการประเมินเทียมวา่มีวตัถุประสงค ์2 
ประการ ไดแ้ก่ 1) การประเมินเพื่อการโฆษณา ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีใชว้ธีิการประเมินท่ีไม่เหมาะสม โดยมี
เป้าหมายท่ีจะแสดงเป้าหมายท่ีเป็นจุดเด่นเปิดเผยความส าเร็จท่ีเกินความเป็นจริงเพื่อใชผ้ลส าหรับการ



 

 

โฆษณาชวนเช่ือ 2) การประเมินเพื่อการเมือง เป็นการประเมินท่ีควบคุมโดยนกัการเมือง ซ่ึงใชอิ้ทธิพลต่อผู ้
ประเมินและกระบวนการประเมิน ไดข้อ้มูลบางส่วนหรือขอ้มูลท่ีบิดเบือนอนัน าไปสู่ขอ้สรุปตามทิศทางท่ี
นกัการเมืองตอ้งการ 

7.2  การประเมินเชิงก่ึงประเมิน (Quasi – Evaluation Studies) เป็นการประเมินท่ีใหค้วาม 
เช่ือมัน่ในบางคร้ังวา่เป็นการประเมินท่ีมีคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอกอยา่งแทจ้ริง แต่บางคร้ังก็มี
แนวทางท่ีค่อนขา้งบกพร่องในการท่ีระบุคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอกท าใหไ้ม่เกิดความมัน่ใจในผลการ
ประเมินวา่มีอคติเขา้มาปะปนดว้ยหรือไม่ ไดแ้ก่ การประเมินโดยเนน้การใชค้  าถาม การประเมินท่ีเนน้
วธีิการประเมิน 

7.3  การประเมินท่ีแทจ้ริง (True Evaluation) เป็นความพยายามหาหนทางท่ีท าใหผ้ลการ 
ประเมินไม่เกิดอคติถือความล าเอียงเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือในประสิทธิภาพการประเมิน โดยเนน้ถึงการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุงและแสดงความรับผดิชอบและการประเมินท่ีตอบสนองต่อสังคม ไดแ้ก่ การ
ประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ/การแสดงความรับผดิชอบ การประเมินท่ีเนน้ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
การประเมินเพื่อใหก้ารรับรองหรือรับรองวทิยฐานะ การประเมินท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย การประเมินท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ การประเมินแบบประชาธิปไตย การประเมินท่ีเนน้การ
น าไปใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 

8.  แบ่งตามลกัษณะหรือบทบาทของนกัประเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
8.1  นกัประเมินภายนอก (External Evaluator) เป็นบุคคลภายนอกของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือนกัประเมินมืออาชีพ (Professional) หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) การประเมินโดยกลุ่มบุคคลภายนอกจะมุ่งเนน้ในดา้นการสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบั
ความเป็นวตัถุวสิัย (Objectivity) หรือมีหลกัวธีิวทิยา (Methodology) และความเป็นกลางในกระบวนการ
ประเมิน เหมาะสมส าหรับการประเมินเพื่อตดัสินคุณค่า แต่มีขอ้จ ากดัในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
กระบวนการด าเนินโครงการอยา่งแทจ้ริง 

8.2  นกัประเมินภายใน (Internal Evaluator) เป็นบุคลากรภายในองคก์ารหรือโครงการ 
นั้นๆ เป็นผูป้ระเมินผลโครงการท่ีตนเองรับผดิชอบ โดยจะเขา้ร่วมในกระบวนการประเมินนบัตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนจนกระทัง่การเผยแพร่และการใชผ้ลของการประเมิน จะทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของการ
ด าเนินโครงการเพราะสัมผสัใกลชิ้ดคุน้เคยกบัโครงการโดยตรง และยอมรับผลการประเมินเพื่อการ
เปล่ียนแปลงเหมาะสมส าหรับการประเมินความกา้วหนา้มากกวา่ แต่มีขอ้จ ากดัคือการตดัสินคุณค่าของ
โครงการอาจจะเกิดความล าเอียง (Bias) หรือการตดัสินเก่ียวกบัโครงการแบบมีอตัตวสิัย (Subjectivity) ได ้

9.  แบ่งตามขอบข่ายของการประเมิน แบ่งได ้6 ประเภท ดงัน้ี 
9.1  การประเมินส่ือการสอน วสัดุ และอุปกรณ์/นวตักรรมทางการศึกษา และนวตักรรม 

การพฒันาสังคม (Material & Innovation Evaluation) เป็นการประเมินส่ิงประดิษฐท่ี์ถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อใช้
แกปั้ญหา ทั้งในรูปทรงวตัถุหรือวธีิการ ไดแ้ก่ การประเมินนวตักรรมทางการศึกษา หรือนวตักรรมทาง
สังคม ทั้งท่ีเป็นกระบวนการและผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ 



 

 

9.2  การประเมินการเรียนรู้/สัมฤทธิผลทางการเรียน (Learning Evaluation) เป็นการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการจดักระบวนการเรียนรู้หรือการจดัประสบการณ์ให้แก่กลุ่มผูเ้รียน ผูเ้ขา้
รับการอบรม หรือกลุ่มเป้าหมาย 

9.3  การประเมินการปฏิบติังาน (Performance Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานในหน่วยงาน หรือองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
ครู การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานอาจจะใชก้ารประเมินจากหลายฝ่ายร่วมกนั การ
ประเมิน 90 องศา 180 องศา หรือ 360 องศา เป็นตน้ เพือ่การปรับปรุงการปฏิบติังานและเพื่อการสร้างการ
จูงใจหรือผลตอบแทนการปฏิบติังาน 

9.4  การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นการประเมินหลกัสูตรท่ีจดัการ 
เรียนรู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หรือหลกัสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ในดา้นของ 
ขั้นตอนการริเร่ิมจดัท า การน าไปใชแ้ละการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรและตลอดจนการปรับปรุง
หลกัสูตร เป็นตน้ 

9.5  การประเมินโครงการและแผนงาน (Project/Program Evaluation) 
เป็นการประเมินโครงการทางการศึกษาหรือโครงการทางการพฒันาในระดบัต่างๆ เพื่อสะทอ้นการ 
บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ของหน่วยงานและองคก์าร 

9.6  การประเมินองคก์าร (Organization Evaluation) เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิหรือผล 
การด าเนินงานตามเป้าหมาย และยทุธศาสตร์ขององคก์าร ทั้งท่ีเป็นองคก์ารแสวงหาก าไร และองคก์ารท่ีไม่
แสวงหาก าไร โดยน าผลการประเมินมาพฒันาองคก์ารรวมทั้งการประเมินเพื่อขอรับรางวลัต่าง ๆ หรือขอ
รับรองมาตรฐาน เช่น ISO มาตรฐานวชิาชีพต่าง ๆ การจดัอนัดบั หรือการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานท่ีเป็นสถานศึกษา กล่าวโดยสรุปคือ ประเภทของการประเมินมีหลายประเภท แลว้แต่วา่ใชเ้กณฑ์
ใดเป็นหลกัในการแบ่งการประเมิน ซ่ึงเกณฑแ์ต่ละประเภทจะมีวธีิการประเมินตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ 
จนส้ินสุดโครงการ หรือบางประเภทก็แบ่งไดไ้ม่ครอบคลุมตามแต่วา่จะเนน้ตรงจุดใดมากจุดใดนอ้ย โดย
การประเมินก่อนด าเนินงานจะใชก้ารประเมินบริบทและการประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินระหวา่งการ
ด าเนินงานจะใชก้ารประเมินกระบวนการ ส่วนการประเมินหลงัการด าเนินงานจะใชก้ารประเมินผลผลิต
และการประเมินผลลพัธ์ 
รูปแบบการประเมนิแบบ CIPP Model 
 โมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) เป็น
โมเดลท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนั เป็นรูปแบบการประเมินเพื่อการตดัสินใจ (Decision – 
oriented Evaluation Model) ซ่ึงมีนิยามของการประเมินวา่เป็นกระบวนการของการวเิคราะห์เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่รูปแบบ CIPP น้ีใชส้ าหรับการประเมิน
บริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเป้าหมาย 
หรือจุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีจะประเมิน การด าเนินงาน การก าหนดยทุธวธีิ แผนงาน และการปรับเปล่ียน
ยทุธวธีิ แผนงานการด าเนินงานใหมี้ความเหมาะสม รวมทั้งการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงขยาย



 

 

โครงการ ยติุโครงการหรือยกฐานะเป็นงานประจ า โดยนกัประเมินจะตอ้งออกแบบการประเมินให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารดว้ยการระบุประเภท ระดบั และคาดคะเนสถานการณ์ของ
การตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึนรวมทั้งอาจก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจในแต่ละสถานการณ์ รูปแบบการ
ประเมินแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกัและใชก้นัแพร่หลายมากท่ีสุดในประเทศไทย 

ความส าคัญของแบบจ าลอง CIPP 
เป็นกลไกในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีจ าเป็นมายงัโครงการ ซ่ึงจะท าใหมี้สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการ

ตดัสินใจอยา่งต่อเน่ือง ขอ้สมมติเบ้ืองตน้ 4 ประการของแบบจ าลอง CIPP มีดงัน้ี 
1.  การประเมินเป็นบริการสนเทศเพื่อการตดัสินใจท่ีควรใหส้ารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อผูต้ดัสินใจ 
2.  การประเมินเป็นวงจรและกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองท่ีตอ้งด าเนินการประเมินโครงการ

ทั้งหมดอยา่งเป็นระบบ 
3.  กระบวนการประเมินมี 3 ขั้นตอน คือ การวเิคราะห์ การบรรยายส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน การไดม้า

ซ่ึงขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจปรับปรุงและพฒันางาน ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีเป็น
พื้นฐานส าหรับวธีิการประเมิน 

4.  ขั้นตอนการวิเคราะห์และการใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจทางเลือกต่าง ๆ ในกระบวนการ
ประเมินกิจกรรมท่ีตอ้งการท าร่วมกนัระหวา่งนกัประเมินท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการและผูต้ดัสินใจ 

แนวคิดการประเมิน 
การประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ในปี ค.ศ.1971 สตฟัเฟิลบีม และคณะ ได้

เขียนหนงัสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเล่ม ช่ือ “Educational Evaluation and decision Making” หนงัสือ
เล่มน้ีไดเ้ป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะใหแ้นวคิดและวธีิการทางการวดัและประเมินผล ไดอ้ยา่ง
น่าสนใจและทนัสมยัดว้ย นอกจากนั้น สตฟัเฟิลบีมก็ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัการประเมินและรูปแบบของ
การประเมินอีกหลายเล่มอยา่งต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้า่ท่านผูน้ี้เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาทฤษฎีการ
ประเมิน จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนั เรียกวา่ CIPP Model แนวคิดของสตฟัเฟิลบีมเนน้การ
แบ่งแยกบทบาทของการท างานระหวา่งฝ่ายประเมินกบัฝ่ายบริหารออกจากกนัอยา่งเด่นชดั กล่าวคือฝ่าย
ประเมินมีหนา้ท่ีระบุ จดัหา และน าเสนอสารสนเทศใหก้บัฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีเรียกหา
ขอ้มูล และน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจเพื่อด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อ
ป้องกนัการมีอคติในการประเมิน สตฟัเฟิลบีม ไดใ้หนิ้ยามค าวา่ “การประเมิน” ไวด้งัน้ี คือ “การประเมิน” 
คือ กระบวนการของการระบุ หรือก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการ รวมถึงการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน า
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาแลว้นั้น มาจดัท าใหเ้กิดเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพือ่น าเสนอส าหรับใชเ้ป็นทางเลือก
ในการประกอบการตดัสินใจต่อไป จากนิยามดงักล่าว มีสาระส าคญัท่ีสามารถขยายความเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1.  การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือมีความต่อเน่ืองกนัในการด าเนินงาน
อยา่งครบวงจรและยอ้นกลบัมาสู่รอบใหม่ของวงจรดว้ย 

2.  กระบวนการประเมิน จะตอ้งมีการระบุหรือบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ 



 

 

3.  กระบวนการประเมินจะตอ้งมีการน าเอาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้นั้น มาจดัท าให้เป็น
สารสนเทศ 

4.  สารสนเทศท่ีไดม้านั้น จะตอ้งมีความหมายและมีประโยชน์ 
5.  สารสนเทศดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บการน าไปเสนอเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการก าหนด

ทางเลือกใหม่หรือแนวทางด าเนินการใด ๆ ต่อไป 
กรอบของการประเมิน 
สตฟัเฟิล บีมไดพ้ฒันากรอบของการประเมินเพื่อสนองการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 4 ประเภท ตาม

อกัษรภาษาองักฤษตวัแรกของ CIPP Model ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) หรือสภาพแวดลอ้ม เป็นการประเมินก่อนเร่ิม

โครงการ เพื่อพิจารณาหลกัการและเหตุผลความจ าเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ 
ความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการตรวจสอบวา่โครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นท่ี
แทจ้ริงหรือไม ่วตัถุประสงคข์องโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารหรือไม่ เป็น
โครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นแง่ของโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆ หรือไม่ เป็นตน้ 
การประเมินสภาวะแวดลอ้มจะช่วยในการตดัสินเก่ียวกบัเร่ืองโครงการควรจะท าในสภาพแวดลอ้มใด 
ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะอะไร เป็นตน้ 

2.  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินก่อนเร่ิมโครงการเช่นเดียวกบั
การประเมินบริบท ประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง
ในดา้นทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้ง
เทคโนโลยแีละแผนการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้จะช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ วธีิด าเนินการและวางแผนการด าเนินงาน 

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหวา่งการด าเนินโครงการ 
เพื่อศึกษาวา่อะไรเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถ
ก ากบัดูแล ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของโครงการได ้สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมิน
กระบวนการจะช่วยใหผู้บ้ริหารทราบความกา้วหนา้ จุดแข็ง และจุดอ่อนของโครงการ เพื่อการก ากบัดูแล
ตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงวธีิการด าเนินโครงการ และเร่งรัดการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้
ทรัพยากรและเวลาท่ีก าหนดไว ้การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคญัในเร่ืองการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
เป็นระยะ ๆ เพื่อการตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทัว่ไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย 
คือ 1) เพื่อการหาขอ้บกพร่องของโครงการ ในระหวา่งท่ีมีการปฏิบติัการ หรือการด าเนินงานตามแผนนั้น 
 2) เพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ และ 3) เพื่อการ
เก็บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโครงการ 

4.  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินหลงัส้ินสุด
โครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรือความตอ้งการ/เป้าหมายท่ี



 

 

ก าหนดไว ้ซ่ึงจะตอบค าถามวา่ ผลผลิตท่ีไดจ้ากโครงการมีอะไรบา้ง เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้
หรือไม่ ความตอ้งการจ าเป็นลดลงหรือไม่อยา่งไร ผลการด าเนินงานคุม้ค่าเพียงใด ควรจะจดัการอยา่งไรกบั
โครงการท่ีติดตามมา ซ่ึงค าถามขา้งตน้มีความส าคญัต่อการตดัสินความส าเร็จของโครงการสารสนเทศท่ีได้
จากการประเมินผลผลิตจะมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจปรับขยายโครงการ ยติุโครงการหรือยก
ฐานะเป็นงานประจ า การประเมินโดยใชรู้ปแบบ CIPP เป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายมากท่ีสุด โดยเฉพาะการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ เพราะวา่เป็นการประเมินใหส้ารสนเทศท่ีครอบคลุม มีการพิจารณาถึง
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ประกอบดว้ย อยา่งไรก็ตามบางคร้ังมีการน ารูปแบบการประเมินแบบน้ีไปใชโ้ดยไม่
ครบตามขั้นตอนดว้ยการตดัการประเมินบริบทออก ท าใหส้ารสนเทศท่ีไดล้ดคุณค่าลงและมีผลต่อการ
ตดัสินใจได ้

ทั้งน้ีในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของสตฟัเฟิลบีมนั้นสามารถถ่ายทอด
ออกเป็นโมเดลพื้นฐานไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โมเดลพื้นฐานของสตฟัเฟิลบีม ( เยาวดี รางชยักุล วบูิลยศ์รี, 2551, หนา้ 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การด าเนินกจิกรรมของ
โครงการ 

การตัดสินใจ การประเมิน 



 

 

ส าหรับประเภทของการประเมินและการตดัสินใจของสตฟัเฟิลบีม แสดงตามภาพท่ี 2 
                          ประเภทของการประเมิน                             ประเภทของการตดัสินใจ                                                                                                      

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  แสดงประเภทของการประเมินและการตดัสินใจของสตฟัเฟิลบีม (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2556, 
              หนา้ 95) 

ปี 2003 สตฟัเฟิลบีม (Stuffelbeam, 2003) ไดแ้บ่งการประเมินผลผลิตออกเป็นอีก 4 องคป์ระกอบ
ยอ่ยดงัน้ี 

1.  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีต่อเน่ืองจากผลผลิตของ
โครงการ 

2.  การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีมุ่งตอบค าถามวา่
ผลผลิต ผลกระทบ หรือผลท่ีต่อเน่ืองจากผลผลิตเป็นไปตามความคาดหมาย หรือบรรลุวตัถุประสงคข์อง
โครงการหรือไม่ 

3.  การประเมินความย ัง่ยนืของโครงการ (Sustainability Evaluation) เป็นการประเมินท่ีมุ่งตอบ
ค าถามวา่โครงการมีความย ัง่ยนืยนืต่อไปหรือโครงการยงัคงมีศกัยภาพในการด าเนินการต่อไปหรือไม่ 

4.  การประเมินการขยายผล (Transportability Evaluation) เป็นการตอบค าถามวา่กระบวนการหรือ
การด าเนินงานของโครงการสามารถน าไปใชก้บัพื้นท่ีอ่ืนหรือในสถานการณ์อ่ืน ๆไดดี้มากนอ้ยเพียงใด 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 
Context Evaluation 

ตดัสินใจเลือกวตัถปุระสงค ์

การประเมินปัจจยัน าเขา้ 
Input Evaluation 

เลือกแผนการจดัแผนงานท่ี 
เหมาะสมท่ีสุด 

การประเมินกระบวนการ 
Process Evaluation 

การน าแผนงานท่ีก าหนดไว้
ไปปฏิบติัและปรับปรุง 

การประเมินผลผลิต 
Product Evaluation 

ควรปรับปรุงขยายแผนหรือ 
ควรลม้เลิก 



 

 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 ด้านกายภาพ 
 ปัจจยัดา้นทรัพยากรพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ี
ส่งผลต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน การจดัสภาพในการท างานท่ีดีจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีดีต่อ
การท างานของบุคลากรในหน่วยงาน ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุข โรงเรียนซ่ึงเป็นองคก์รทางการศึกษาท่ีมี
ภารกิจจดัการศึกษาใหก้บัเด็กและเยาวชน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน เพราะบุคลากรในโรงเรียนยอ่มหมายถึง ครูผูป้ฏิบติัการสอนและ
นกัเรียนในโรงเรียน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนจึงเก่ียวขอ้งกบับุคลากรจ านวนมาก สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
หอ้งพิเศษท่ีจดักิจกรรมเป็นการเฉพาะ สถานท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นกายภาพ 
คือ การรักษาความสะอาด ความปลอดภยั ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศท่ีร่มร่ืนน่า
อยูอ่าศยั ความสะดวกในการสัญจรในโรงเรียนและการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
นบัเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึง ท่ีก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีหรือไม่ดี ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัดา้น
น้ี โดยพยายามปรับปรุง พฒันา จดัหา ตลอดจนบ ารุงรักษาใหส้ามารถเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน ส าหรับ
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารสถานท่ีในบริเวณโรงเรียนนั้น ปริญญา องัศุสิงห์ (2521, 
หนา้ 11) ไดแ้บ่งส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนออกเป็น 11 ส่วน คือ 1) หอ้งเรียนทัว่ไป หมายถึง หอ้งเรียนทัว่ไป
ท่ีใชเ้รียนใชส้อนโดยปกติ ไม่มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีนอกเหนือการจดัการ
เรียนการสอนโดยปกติ 2) ห้องเรียนเฉพาะวชิา หมายถึง หอ้งเรียนพิเศษท่ีมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เพื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ มากกวา่หอ้งเรียนธรรมดา เช่น หอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ โรงฝึกงาน หอ้งคหกรรม
ศาสตร์ 3) โรงอาหาร หมายถึง บริเวณท่ีใชเ้ป็นท่ีรับประทานอาหารของสถานศึกษา ซ่ึงรวมไปถึงบริเวณ
จ่ายอาหาร รับส่งของและประกอบอาหาร บริเวณเก็บของและท าความสะอาด 4) หอ้งประชุม หมายถึง 
บริเวณอาคารท่ีใชเ้พื่อประชุม การบรรยายและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณน้ีตอ้งจุคนไดม้าก คือ 
ประมาณร้อยละ 30 ของนกัเรียนทั้งหมด จะตอ้งออกแบบพิเศษเพื่อใชใ้นการฟัง การพูด การถ่ายเทอากาศ สี 
แสงและเสียง จึงตอ้งใชห้ลกัการทางดา้นการศึกษา หลกัสถาปัตยกรรม วศิวกรรมมากกวา่อาคารอ่ืน ๆ  
5) อาคารอ านวยการ อาคารน้ีมกัอยูใ่นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานของสถานศึกษา เป็นหน่วยรวมของจกัรกลต่าง ๆ ท่ีส าคญั บริเวณน้ีมกัจะประกอบไปดว้ยห้อง
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ หอ้งประชุมยอ่ย หอ้งธุรการ การเงิน ทะเบียนและพสัดุ 6) หอ้งสมุดหรือศูนย์
การศึกษา หมายถึงอาคารท่ีใชเ้ป็นศูนยห์นงัสือและส่ือการเรียนการสอนทุกชนิด ภายในหอ้งสมุดจะ
ประกอบดว้ยบริเวณส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่บริเวณอ่านหนงัสือ บริเวณเก็บหนงัสือ 7) บริเวณท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ หมายถึง อาคารท่ีส่งเสริมอนามยัและสุขภาพจิต บริเวณดงักล่าวอาจอยูใ่นอาคารหรือนอก
อาคารก็ได ้เช่น โรงพละศึกษา หอ้งอาบน ้า หอ้งแต่งตวั ห้องดนตรี สระวา่ยน ้า ศาลาพกัร้อนและสนามกีฬา 
8) บริเวณเพื่อกิจกรรมนิทรรศการ หมายถึง บริเวณท่ีใชส่้งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลกัสูตร 



 

 

เช่น กิจกรรมลูกเสือ การกีฬา 9) บริเวณเพื่อสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ บริเวณท่ีจดัไวเ้พื่อให้เกิดการกินดีอยูดี่ มี
ความสะดวกสบายข้ึนในสถานศึกษา ไดแ้ก่บริการเก่ียวกบัประปา โทรศพัท ์ 10) เส้นทางจราจรและท่ีจอด
ยานพาหนะ หมายถึง การจดัท าและแบ่งแยกทางสัญจรในสถานศึกษาใหเ้ด่นชดัและใชก้ารไดดี้เพื่อขจดั
อุบติัเหตุอนัอาจจะเกิดข้ึนได ้จึงมกัจะแบ่งเส้นทางส าหรับรถยนตส์ าหรับการบริการต่าง ๆ การเดินเทา้ ทาง
เช่ือมระหวา่งอาคารควรแยกออกจากกนั นอกจากน้ียงัตอ้งเตรียมอาคารส าหรับจอดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ 
อีกดว้ย 11) บริเวณท่ีพกัอาศยั บริเวณเหล่าน้ีมีประโยชน์ใชส้อยแตกต่างไปจากอาคารอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะ
เป็นบา้นพกัครู บา้นพกันกัการภารโรง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพจะมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน ดงัท่ี วจิิตร วรุตบางกูล (2521, หนา้ 17) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการจดับริเวณ 
โดยเนน้ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน และยงัช่วยลด
ปัญหาความกดดนัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัได ้การปรับอุณหภูมิภายในอาคารสถานท่ีท างาน ท าให้
การปฏิบติังานไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ไม่เครียด ไม่หงุดหงิด ไม่ท าอะไรผดิพลาดอยูเ่สมอ ไม่เกิดความเบ่ือ
หน่ายในการท างาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพต่าง ๆ ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อย ความประหยดั คุม้ค่า 
มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นมาตรฐาน ถูกตอ้งตามหลกัวชิา เพื่อใหค้วามสะดวกแก่
ผูใ้ชง้านในดา้น แสง สีและเสียงใหพ้อเหมาะพอดีกบัสภาพการท างาน ซ่ึงขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ปริญญา องัสุสิงห์ (2521, หนา้ 16) ไดส้รุปการแบ่งส่วนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ตามระดบั
ความดงัของเสียง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ 1) บริเวณท่ีเงียบเสียง ไดแ้ก่ บริเวณการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น
สถานท่ีตั้งของอาคารเรียน ห้องเรียนทัว่ไปและหอ้งเรียนเฉพาะบางหอ้ง หอ้งสมุดและท่ีพกัอาศยัทั้งหมด 
ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตอ้งการความสงบอยา่งมาก 2) บริเวณท่ีมีเสียงดงัปานกลาง ไดแ้ก่ อาคารท่ีจดัไวเ้ป็นอาคาร
อ านวยการ ห้องธุรการ ห้องประชุม หอ้งคหกรรมศาสตร์ หอ้งนัง่เล่น หอ้งอาหาร 3) บริเวณท่ีมีเสียงดงั 
ไดแ้ก่ บริเวณโรงฝึกงาน โรงพลศึกษา หอ้งดนตรี สนามกีฬา การแบ่งส่วนต่าง ๆ ภายในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระดบัความดงัของเสียงจะส่งผลกบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครู นอกจากนั้นระดบั
ความดงัของเสียงท่ีมาก จะก่อใหเ้กิดผลทางสุขภาพร่างการอีกดว้ย ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (2531, หนา้ 24) ไดก้ล่าวถึงระดบัเสียงท่ีเป็นพิษและระดบัมาตรฐานความดงัของเสียง
ส าหรับยา่ยท่ีพกัอาศยัและสถานศึกษา ตอ้งมีระดบัความดงัไม่เกิน 65 เดซิเบล ทั้งน้ีระดบัความดงัของเสียง
ท่ีเป็นอนัตรายไม่ควรเกิน 85 เดซิเบล ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อประสาทหูของผูรั้บฟังเสียง เสียงท่ีดงัมาก
เกินไปท าใหห้วัใจเตน้เร็ว การหมุนเวยีนของโลหิตเพิ่มข้ึน เป็นผลใหเ้ส้นเลือดขยายตวั อาจท าใหเ้กิด
โรคหวัใจ เกิดความเบ่ือหน่าย อ่อนเพลีย ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เราจะทราบวา่สถานท่ีใดมีเสียง
ดงัเขา้ขั้นอนัตรายหรือไม่ มีหลกัพิจารณาง่าย ๆ ถา้ยนืคุยกนั 2 คน ในท่ีมีเสียงดงัในขณะท่ียนืห่างกนั
ประมาณ 1 ช่วงแขนแลว้พูดคุยกนัไม่ไดย้นิหรือไม่เขา้ใจ ยอ่มแสดงวา่ท่ีนัน่มีเสียงดงัถึงขีดอนัตราย ตอ้งใช้
เคร่ืองวดัความดงัของเสียง จะเห็นวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นกายภาพ เป็นส่ิงส าคญัของหน่วยงาน
ท่ีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังาน ดงันั้นในการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้ง
ค านึงถึงความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานในเร่ืองน้ี ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2533, หนา้ 82-83) ไดเ้สนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อ



 

 

ความพึงพอใจของขา้ราชการครูในสังกดัไวด้งัน้ี 1) จดัแสงสวา่งใหเ้พียงพอ เพราะตอ้งใชส้ายตาในการอ่าน
การเขียนหนงัสืออยูเ่สมอ 2) จดัหอ้งเรียนใหส้ะอาด มีระเบียบ จะท าใหห้อ้งเรียนมีบรรยากาศน่าอยู ่น่าอาศยั 
3) หอ้งเรียนจะตอ้งปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก 4) การจดัอุปกรณ์การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมไม่
นอ้ยหรือมากเกินไป 
 สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดา้นกายภาพ หมายถึง ลกัษณะของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน
ใหเ้ป็นระเบียบ สวยงาม ขนาดของห้องเรียนไม่คบัแคบ สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้ะดวก มี
การจดัห้องเรียนสะอาดและสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ การจดัอาคาร
เรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงานและโรงอาหาร สอดคลอ้งกบัการท ากิจกรรม ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ท่ี
ทิ้งขยะสะอาดและไม่มีกล่ินเหมน็ รางระบายน ้าสะอาดและไม่อุดตนั มีการปรับแสงสวา่งภายในตวัอาคาร
เหมาะสมกบัสภาพของกิจกรรม สถานท่ีตั้งของอาคารเรียน อาคารประกอบ ไม่ใกลแ้ละไกลจนเกินไป 
สะดวกต่อการติดต่อ การวางผงับริเวณอาคารสถานท่ีต่าง ๆ เหมาะสม สภาพของดินภายในโรงเรียนเป็นดิน
ดี สามารถปลูกตน้ไมไ้ดดี้ทั้งไมย้นืตน้และไมป้ระดบัสวยงาม เพื่อสร้างความร่มร่ืนและบรรยากาศของ
โรงเรียนให้น่าอยูน่่าอาศยั 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 เด่นชยั วงษช่์าง (2556, หนา้ 71) ไดศึ้กษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนมาบตา
พุดพนัพิทยาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ใน 6 ดา้น คือ ดา้นอาคาร
สถานท่ี ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการใหบ้ริการผูเ้รียน ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวงัของ
ผูเ้รียน ดา้นการจดักิจกรรมผูเ้รียนและดา้นสังคมกลุ่มเพื่อน ผลการศึกษาพบวา่ สภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและผลการเปรียบเทียบ
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัเรียน จ าแนกตามเพศพบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 รุ่งนภา คนเล (2553, หนา้ 52 – 53) ไดศึ้กษาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนบา้นสองสลึง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 2 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอาคารสถานท่ี อยู่
ในระดบัปานกลาง และจากการเปรียบเทียบการจดัระดบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนบา้นสองสลึง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 2 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นจ าแนกตาม เพศ ประสบการณ์และ
ระดบัช่วงชั้น แตกต่างกนั 
 นนัทวนั มุกสิกบุตร (2553, หนา้ 60 – 61) ไดศึ้กษาความพึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนของโรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ความพึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนของโรงเรียนของโรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน สภาพแวดลอ้มดา้นการ
บริหาร สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพื่อน และสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี พบวา่การเปรียบเทียบความ



 

 

พึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของโรงเรียนสวา่งบริบูรณ์วทิยา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม
ช่วงชั้น โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 พูลศกัด์ิ เผา่ภูรี (2551, หนา้ 76 - 80) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นครูและบุคลากร 
ดา้นความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นส่ือและอุปกรณ์และดา้นงบประมาณ ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 นิชานนัท ์ชูดวงแกว้ (2550, หนา้ 43) ไดศึ้กษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียน
พนมสารคาม “พนมอดุลวทิยา” สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียนพบวา่ทั้งโดยรวมและรายดา้นมีความเหมาะสมอยูร่ะดบัมากโดยมีสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นพฤติกรรมของครูผูส้อน ดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นการจดั
กิจกรรมนกัเรียน ดา้นการบริการของนกัเรียน ดา้นพฤติกรรมเพื่อนร่วมชั้น และดา้นอาคารสถานท่ีเป็น
อนัดบัสุดทา้ย 
 ปฏิคม พงษป์ระเสริฐ (2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการใน
โรงเรียนเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองนครนายก ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง
ประกอบดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 2) ดา้นการบริการ 
ประกอบดว้ย การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบวา่ การจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน การจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน การบริการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีการปฏิบติั
ระดบัมาก เม่ือศึกษารายโรงเรียนพบวา่ ทุกดา้นมีการปฏิบติัระดบัมากเช่นเดียวกนั ยกเวน้โรงเรียนแห่งท่ี 3 
มีการปฏิบติัการ 2 รายการ คือ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนและการรักษาความปลอดภยัภายใน
อาคารเรียน  
 นิลาวรรณ อินทรวงศโ์ชติ (2548, บทคดัยอ่) ไดป้ระเมินโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษาของโรงเรียนวดั
ช่างเค่ียน จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ โครงการมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นระดบัมาก มีปัจจยั
ดา้นบริบท ปัจจยัดา้นน าเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น ปัจจยัดา้นผลผลิต อยูใ่นระดบัมาก นกัเรียน 
ผูบ้ริหาร คณะครู ชุมชน มีความพอใจ ในโครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษา ในโรงเรียนอยา่งมาก ตอ้งการให้
โครงการส่ิงแวดลอ้มศึกษา ด าเนินการต่อไปในโรงเรียน   
 พรลกัษณ์ สวา่งศรี (2543, บทคดัยอ่) การน ามาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มา
ใชใ้นโรงเรียนประถมศึกษาโครงการน าร่องส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบวา่ การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของโรงเรียน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีผลอยา่งมากต่ออิทธิพลของจิตใจ 
ความเป็นอยู ่ดงันั้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญ
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมใหเ้กิดกบันกัเรียนเป็นอยา่งมาก โรงเรียนจึงตอ้งจดับรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 



 

 

 วลัลี หลีสันติพงศ ์(2542, บทคดัยอ่) ไดเ้ขียนถึงการพฒันาตนเพื่อชีวติและสังคมท่ีดีงาม ไวว้า่ 
สภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของคน เราตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดการศึกษาในตวัคน ซ่ึงลว้น
เป็นปัจจยัภายนอก ตั้งแต่ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารงานในสถานศึกษาและ
การจดักิจกรรมและประสบการณ์ทั้งหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 Uline (2008, pp. 55 – 57) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของอาคารสถานท่ีในโรงเรียน
และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศโรงเรียน โดยมุ่งไปท่ีความคิดเห็นของครูต่อความ
คิดเห็นทางกายภาพ เช่น อายุของอาคารสถานท่ี หรือการวดัปริมาณของแสงและเสียง Uline ส ารวจความ
คิดเห็นของครูเก่ียวกบัคุณภาพของโรงเรียน การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร บรรยากาศโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัเรียนและสถานภาพทางสังคม ในส่วนท่ีเก่ียวกบับรรยากาศ Uline ไดศึ้กษาบรรยากาศโรงเรียนใน 4 
ปัจจยั คือ เกณฑ์ดา้นวชิาการ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความเป็นมืออาชีพของครูและการมีภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร 
 Maxwell and Chmielewski (2008, p. 20) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มส่วนบุคคลใน
โรงเรียนประถมศึกษาก่ึงทดลองโดยใชน้กัเรียนจ านวน 38 คน พบวา่สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนมีผลต่อการเรียนรู้และพฒันาการทางสังคมของผูเ้รียนอยา่งมากทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นสภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ความภาคภูมิใจของ
นกัเรียน การพฒันาในดา้นการท างานของนกัเรียน การพฒันาองคค์วามรู้ รวมทั้งการพฒันาทางอารมณ์และ
สังคมของนกัเรียน ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีเกิดมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนและการบริหารจดัการ
หอ้งเรียนของครูผูส้อน ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในหอ้งเรียนไดแ้ก่ ความ
หนาแน่นของห้องเรียนกบันกัเรียน แสงสวา่งในห้องเรียน การมีอุปกรณ์ในการเรียนครบถว้นและหอ้งเรียน
ท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบ 

Greenwood (2002, p. 2110 – A อา้งถึงใน ชาญณรงค ์ช่างสลกั, 2552, หนา้ 60) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ระดบั 6 ผลการศึกษาพบวา่
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้และการดูแลเอาใจใส่ของครูและ
ความไวว้างใจต่อครูของนกัเรียนในทางตรงกนัขา้มนกัเรียนท่ีมีความส าเร็จนอ้ยท่ีสุดมีความรู้สึกวา่ชั้นเรียน
ของพวกเขาเป็นแบบท่ีครูควบคุมและมีการแข่งขนั 

ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศนั้น จะพบวา่สภาพแวดลอ้ม ในการ
เรียน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน การบริการในโรงเรียน การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนการสอนนั้น ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีความภาคภูมิใจของนกัเรียน เกิดการพฒันาใน
ดา้นการท างานของนกัเรียน เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ เกิดการพฒันาทางอารมณ์และสังคมของนกัเรียน 
การมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  
 

 
 



 

 

บทที ่3 
วธีิการประเมินโครงการ 

 
รูปแบบการประเมนิโครงการ 
 การประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ ใชรู้ปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตฟัเฟลบีม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเภทการประเมินและประเภทของการตดัสินใจ ดงัภาพท่ี 3 ดงัน้ี 
         ประเภทของการประเมิน                               ประเภทของการตดัสินใจ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทการประเมินและประเภทของการตดัสินใจตามรูปแบบของ 
               สตฟัเฟิลบีม (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2553, หนา้ 168) 

 
 

- วธีิการและกลวธีิด าเนินโครงการ 

 
 

- น าโครงการสู่ปฏิบติั 
- ความกา้วหนา้ของโครงการ 
- จุดแขง็และจุดอ่อนของโครงการ 
- ปรับปรุงวธีิด าเนินโครงการ 
- การเร่งรัดโครงการ 

- ปรับขยายโครงการ 
- ยติุ ลม้ เลิก โครงการ 
- ยกฐานะเป็นงานประจ า 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม
หรือบริบท  

(Context Evaluation ) 

ประเมินการปัจจยัหรือ
ทรัพยากร 

( Input Evaluation ) 

ประเมินกระบวนการ  
( Process Evaluation ) 

การประเมินผลผลิต หรือ
ผลลพัธ์ (Product Evaluation) 

- วตัถุประสงคข์องโครงการ 



 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ึน
พื้นฐาน จ านวน 9 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน นกัเรียน จ านวน 
157 คน และผูป้กครอง จ านวน 157 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง จะไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการ ทั้ง 4 ดา้น คือ 

1. กลุ่มดา้นสถาวะแวดลอ้ม (Context)  คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 4 คน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purpossive Sampling)  

2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 
2 คน ครู จ  านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) 

3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) ) คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ  านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 
ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) 

4.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินโครงการดา้นผลผลิต (Product) คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 
คน ครู จ  านวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpossive Sampling) นกัเรียน 
จ านวน 113 คน ผูป้กครอง จ านวน 113 คน ใชว้ธีิการสุ่มเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ตารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcle &  Morgan) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิโครงการ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ มีจ านวน 4 ฉบบั ดงัน้ี 

1.  แบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) เป็นแบบประเมินส าหรับผูบ้ริหาร ครู  และครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 5 ขอ้ค าถาม 
 2.  แบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) เป็นแบบประเมินส าหรับผูบ้ริหาร ครู  และครู บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 8 ขอ้ค าถาม 
 3.  แบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นแบบประเมินส าหรับผูบ้ริหาร ครู  และครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 8 ขอ้ค าถาม 

4.  แบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให ้



 

 

ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต (Product) เป็นแบบประเมินส าหรับผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครอง และครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน  
36 ขอ้ค าถาม 
 

การจัดท าและการศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ทีใ่ช้ในการประเมนิผลโครงการ 
1.  แบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

พฒันาเตม็ศกัยภาพ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.1 ศึกษาวธีิการประเมินโครงการ และเตรียมการจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการ 

แบบ  CIPP MODEL ระหวา่งวนัท่ี 1-15 เมษายน 2561 
1.2 จดัท าแบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม 

ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพทั้ง 4 ดา้น คือแบบประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้ม แบบประเมิน
โครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ แบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ และแบบประเมินโครงการดา้นผลผลิต
ระหวา่ง 15-25 เมษายน 2561 ดงัน้ี 

1.2.1  การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context) เก่ียวกบั หลกัการ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
ของโครงการ และการเตรียมการด าเนินโครงการ เป็นแบบประเมินโครงการ ส าหรับ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู
และครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ 

1.2.2  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input) เก่ียวกบั บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
และงบประมาณ เป็นแบบประเมินโครงการส าหรับ ผูบ้ริหารโรงเรียน ส าหรับครู และส าหรับครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ 

1.2.3  การประเมินกระบวนการ (Process) เก่ียวกบั การด าเนินงาน กิจกรรมการ 
ด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล เป็นแบบประเมินโครงการ ส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ 

1.2.4  การประเมินผลผลิต (Product) เก่ียวกบั ผลการด าเนินงานตามโครงการ และคุณภาพ 
ผูเ้รียน เป็นแบบประเมินโครงการ ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ส าหรับครู ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผดิชอบโครงการ ส าหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนกัเรียน และส าหรับผูป้กครอง  

1.3 น าแบบประเมินโครงการทุกฉบบัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความ 
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเน้ือหาลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยการหาค่า IOC ระหวา่งวนัท่ี 2-7 
พฤษภาคม 2561 ผลการหาคุณภาพแบบประเมินโครงการพบวา่แบบประเมินโครงการทุกขอ้ค าถาม ของ
แบบประเมินโครงการทั้ง 4 ฉบบั มีค่า IOC มากกวา่ 0.5 แสดงวา่ประเด็นค าถามทุกขอ้ค าถาม ของแบบ
ประเมินโครงการทั้ง 4 ฉบบั มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา (แสดงไดต้ามภาคผนวก ค) 

1.4 น าแบบประเมินโครงการไปใช ้(Try Out) กบั  ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครอง  ของโรงเรียนวดันาเหล่าบก ระหวา่งวนัท่ี 8-10 พ.ค. 2561 ดงัน้ี  

1.4.1.  แบบประเมินโครงการดา้นสถาวะแวดลอ้ม (Context) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหาร 



 

 

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวดันาเหล่าบก จ านวน 21 คน ดงัน้ี 
1.4.1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
1.4.1.2  ครู จ านวน 17 คน 
1.4.1.3  บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 

1.4.2.  แบบประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวดันาเหล่าบก จ านวน 21 คน ดงัน้ี 

1.4.2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
1.4.2.2  ครู จ านวน 17 คน 
1.4.2.3  บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 

  1.4.3.  แบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวดันาเหล่าบก จ านวน 21 คน ดงัน้ี 

1.4.3.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
1.4.3.2  ครู จ านวน 17 คน 
1.4.3.3  บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 

  1.4.4.  แบบประเมินโครงการดา้นผลผลิต (Product) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน และผูป้กครอง ของโรงเรียนวดั
นาเหล่าบก จ านวน 36 คน ดงัน้ี 
   1.4.4.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
   1.4.4.2  ครู จ านวน 10 คน 
   1.4.4.3  บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน 
   1.4.4.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน 
   1.4.4.5  นกัเรียน จ านวน 10 คน 
   1.4.4.6  ผูป้กครอง จ านวน 10 คน  

ซ่ึงผูต้อบแบบประเมินโครงการตอ้งไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการด าเนินโครงการ แลว้น ามาหาค่าความ
เช่ิอมัน่โดยใช ้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) ไดผ้ลดงัน้ี แบบประเมินโครงการ
ดา้นสถาวะแวดลอ้ม (Context) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 แบบประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 แบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.93 แบบประเมินโครงการดา้นผลผลิต (Product) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 แสดงวา่แบบ
ประเมินโครงการทุกฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 แสดงวา่แบบประเมินโครงการทุกฉบบัมีค่าเช่ือมัน่
ท่ีจะน าแบบประเมินไปใช ้(แสดงไดต้ามภาคผนวก ค), จากนั้น ท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบ
ประเมินโครงการ ทั้ง 4 ฉบบั ดงัน้ี แบบประเมินโครงการดา้นสถาวะแวดลอ้ม (Context), แบบประเมิน
โครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input), แบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process), แบบประเมิน
โครงการดา้นผลผลิต (Product) ผลปรากฏวา่ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบประเมินโครงการ (ค่า 



 

 

Corrected Item – Total Correlation) ทั้ง 4 ฉบบั มีค่ามากกวา่ 0.2 แสดงวา่ประเด็นค าถามทุกขอ้ของแบบ
ประเมินโครงการทั้ง 4 ฉบบั มีค่าอ านาจจ าแนก (แสดงไดต้ามภาคผนวก ค) 

1.5 น าแบบประเมินโครงการไปใชป้ระเมิน ซ่ึงมีช่วงเวลาในการประเมิน ดงัน้ี 
1.5.1  แบบประเมินโครงการดา้นสถาวะแวดลอ้ม (Context) น าไปใชป้ระเมินกบั ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวดัพงษาราม ในระหวา่ง วนัท่ี 11-15 พฤษภาคม 
2561 จ  านวน 8 คน ดงัน้ี 

1.5.1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
1.5.1.2 ครู จ านวน 4 คน 
1.5.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 

1.5.2  แบบประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวดัพงษาราม ในระหวา่งวนัท่ี 16-22 พฤษภาคม 2561 จ านวน 8 คน 
ดงัน้ี 

1.5.2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
1.5.2.2  ครู จ านวน 4 คน 
1.5.2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 

1.5.3  แบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวดัพงษาราม ในระหวา่งวนัท่ี 2-8 มิถุนายน 2561 จ านวน 8 คน 
ดงัน้ี 

1.5.3.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
1.5.3.2  ครู จ านวน 4 คน 
1.5.3.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 

  1.5.4  .  แบบประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) น าไปใชก้บั ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน และผูป้กครอง 
ของโรงเรียนวดัพงษาราม ระหวา่งวนัท่ี 1-7 เมษายน 2562 จ านวน 236 คน ดงัน้ี 
   1.5.4.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
   1.5.4.2  ครู จ านวน 4 คน 
   1.5.4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน 
   1.5.4.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน 
   1.5.4.5  นกัเรียน จ านวน 113 คน 
   1.5.4.6  ผูป้กครอง จ านวน 113 คน  
 
 
 



 

 

การวเิคราะห์ผลการประเมนิโครงการ 
1. วเิคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช ้ X  S.D. และเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์ฉล่ีย 

 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม (IOC) กบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยน า 

เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญเน้ือหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน ดงัน้ี 
+ 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้น สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะประเมิน 
    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้น สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะประเมินหรือไม่ 
 - 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้น ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะประเมิน    
แลว้น าผลการพิจารณามาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้ทคนิคของโลวเินลลี 

และแฮมเบิลตนั (Rovineli and Hambleton อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543, หนา้ 117) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

        IOC  =   
N

R  

        IOC  =   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (Index of Item Objective Congruence) 

        ∑R  =   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
           R   =   คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อค าถามแต่ละขอ้ 
           N   =   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 เกณฑก์ารแปลความหมาย มีดงัน้ี ถา้ค่าดชันี  IOC  ท่ีค  านวณได ้มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ขอ้ค าถาม
นั้นก็เป็นตวัแทนลกัษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น  ถา้ขอ้ค าถามใดท่ีมีค่าดชันี ต ่ากวา่ 0.5 ขอ้ค าถามนั้นก็ถูก
ตดัออกไปปรับปรุงแกไ้ขใหม่ใหดี้ข้ึน 

2.  ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในการประเมินโครงการ 
ใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

(Cronbach, 1990, p. 204)  

   α             =    
1K

K
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S

S
  

                                                                        

 2
1S   =     ผลรวมแปรปรวนของแบบประเมินในแต่ละขอ้ 

   2
1S         =     ความแปรปรวนของแบบประเมิน 

     K          =      จ านวนขอ้ทั้งหมดในแบบประเมิน 
     α          =     ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้
 3.  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบประเมิน โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545, หนา้ 107) 



 

 

   R = Ru   -  Rl 
                        N 
            2    
   r    = ค่าอ านาจจ าแนก 
   Ru = จ านวนผูต้อบกลุ่มสูง 
   Rl = จ านวนผูต้อบถูกกลุ่มต ่า 
   N = จ านวนผูต้อบในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
 

4.   ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 105) 

       ใชสู้ตร  X  = 
N

 x 

   X  = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
    x = ผลรวมของความถ่ีของคะแนนทั้งหมดในกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  =    จ านวนขอ้มูลทั้งหมดในกลุ่มตวัอยา่ง 
 5.  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 106) 

      ใชสู้ตร   S.D. =  
 1

22





nn

xXn  

   S.D. = ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   2X  = ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   2

)( x = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
       n  = จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

6.  เกณฑเ์ฉล่ียการประเมินโครงการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) การแปลผลค่าเฉล่ียท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามมีเกณฑเ์ฉล่ีย ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51-3.51   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 
 



 

 

 
บทที ่4 

ผลการประเมินโครงการ 
 

 ผูป้ระเมินโครงการเสนอผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ของโรงเรียนวกัพงษาราม จ านวน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ผล
การประเมินโครงการ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) ตอนท่ี 2  ผลการประเมินโครงการ ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input) ตอนท่ี 3  ผลการประเมินโครงการ ดา้นกระบวนการ (Process) และตอนท่ี 4  ผลการประเมิน
โครงการ ดา้นผลผลิต (Product) ซ่ึงน าเสนอได ้ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1  ผลการประเมนิโครงการสถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม แสดงไดใ้น ตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
                  ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม  
ท่ี รายการ 

X  
S.D. แปลผล 

1. 
 
 
 
 

 
2. 

 
3. 
 
4. 
 
5. 

ท่านมีความเขา้ใจวา่โครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ สร้างคุณลกัษณะท่ีดีดา้นความ
มีระเบียบวนิยั การรักความสะอาด ใหแ้ก่นกัเรียน สร้างความร่มร่ืน สร้าง
ความสวยงามใหก้บัโรงเรียน หอ้งเรียนมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ 
โครงการยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี รักห้องสมุด รักการอ่าน 
และท าใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีเหมาะแก่การเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
ท่านเขา้ใจ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ วา่มีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกนั 
ท่านเขา้ใจและมัน่ใจวา่การก าหนดเป้าหมาย วธีิการด าเนินการและระยะเวลา
ด าเนินการของโครงการวา่มีความเหมาะสมและปฏิบติัไดจ้ริง 
ท่านทราบวา่ โครงการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ 
ท่านทราบวา่มีการประสานการท างานระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

4.62 
 
 
 
 
 
4.12 
 
4.25 
 
4.75 
 
4.87 

0.51 
 
 
 
 
 
0.35 
 
0.46 
 
0.46 
 
0.35 

มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
มาก 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.52 0.42 มากท่ีสุด 



 

 

 จากตารางท่ี 3  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.52 มีค่า S.D. เท่ากบั 0.42 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม 
ท่านทราบวา่มีการประสานการท างานระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ มีผลการประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.87  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35 ส าหรับขอ้ค าถาม ท่านเขา้ใจ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
วา่มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกนั มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35 
 

ตอนที ่2  ผลการประเมนิโครงการสถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้ แสดงไดใ้น ตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
                 ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้  
ขอ้ รายการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 

 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการโครงการ มีจ านวนเหมาะสมและ 
ท่านทราบวา่มีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนและผูป้กครอง เขา้มาช่วยเหลือในการด าเนินงานโครงการอยา่ง
เพียงพอ 
ท่านทราบวา่โครงการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินโครงการ
อยา่งเพียงพอ 
ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการมีความรู้ความสามารถในโครงการท่ี
รับผดิชอบ 
ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการสามารถใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้ในการด าเนินโครงการไดอ้ยา่งดี 
ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการเลือกใชอ้าคาร สถานท่ี หอ้งปฏิบติังาน 
และท่ีอ่ืน ๆ ตามโครงการไดอ้ยา่งความเหมาะสม 
ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการ
อยา่งเพียงพอ 

4.00 
 
3.87 
 
4.12 
 
4.37 
 
4.62 
 
4.75 
 
4.87 

0.53 
 
0.35 
 
0.64 
 
0.51 
 
0.51 
 
0.46 
 
0.35 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
 
 

     



 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
X  S.D. แปลผล 

8. 
 
 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บนโยบายจากผูบ้ริหารโรงเรียนให้
สามารถด าเนินงานตามโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและผูบ้ริหารโรงเรียนพร้อมท่ี
จะอ านวยความสะดวกและใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการท างาน 

4.25 
 
 

0.46 
 
 

มาก 
 
 

รวมเฉล่ีย 4.35 0.47 มาก 
 จากตารางท่ี 4  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.35  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.47 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่
ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการอยา่งเพียงพอ มีผลการประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถาม
อ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35 ส าหรับขอ้ค าถาม 
นกัเรียนและผูป้กครอง เขา้มาช่วยเหลือในการด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้
ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35 

 

ตอนที ่3  ผลการประเมนิโครงการสถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ด้านกระบวนการ (Process) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นกระบวนการ แสดงไดใ้น ตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
                 ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นกระบวนการ  
ขอ้ รายการ 

X  S.D. แปลผล 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

ท่านทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน 
ท่านใหค้วามร่วมมือในการด าเนินโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนในดา้นต่าง ๆ 
ท่านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความสนใจ และตั้งใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ทุกกิจกรรม 
ท่านทราบวา่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินโครงการ โดยผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

3.62 
 
3.75 
 
3.87 
 
4.25 
 
4.62 
4.75 

0.51 
 
0.46 
 
0.35 
 
0.46 
 
0.51 
0.46 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

     



 

 

 
ขอ้ 

 
รายการ 

 

X  

 
S.D. 

 
แปลผล 

7. 
 

8. 

ท่านทราบวา่ มีการแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกคร้ัง 
ท่านทราบวา่นกัเรียนน าผลการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง มาใชใ้นการ
ปรับปรุงใหผ้ลการประเมินการเรียนรู้ในคร้ังต่อ ๆ ไป ให้มีผลการประเมินท่ี
สูงข้ึน 

4.50 
 
4.37 

0.53 
 
0.51 

มาก 
 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.21 0.47 มาก 

 จากตารางท่ี 5  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.21  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.47 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่ 
มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินโครงการ โดยผูบ้ริหารโรงเรียน มีผลการประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน 
คือ มีผลการประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.75  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.46 ส าหรับขอ้ค าถาม 
ท่านทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน มีผลประเมินต ่ากวา่
ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.62  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.51 

 
ตอนที ่4  ผลการประเมนิโครงการสถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ด้านผลผลติ (Product) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต แสดงไดใ้น ตารางท่ี 6  
ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
                   ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต  
ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 
 

1. 
 

2. 
3. 

ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ท่านทราบวา่ครูผูส้อนมีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ 
ในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ท่านทราบวา่ครูผูส้อนเขา้สอนตรงเวลา 
ท่านทราบวา่นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

 
4.94 
 
4.80 
4.38 

 
0.22 
 
0.39 
0.51 

 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
มาก 

  
 
 



 

 

ท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

ท่านทราบวา่นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยมี
การบูรณาการการเรียนรู้หลาย ๆ กลุ่มสาระ 
ท่านทราบวา่สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีดี ส่งผลดีต่อนกัเรียนทั้งใน
ดา้นร่างกาย จิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ท่านทราบวา่ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้
เป็นอยา่งดี 
ท่านทราบวา่ครูใชส่ื้อ อุปกรณ์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ไดป้ระโยชน์คุม้ค่า นกัเรียนไดใ้ช ้ส่ือ อุปกรณ์ ในระหวา่งการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และนกัเรียนเขา้ใชบ้ริการห้องสมุดเพื่ออ่านหนงัสือ
และคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

4.93 
 
4.97 
 
4.31 
 
4.96 
 
 
 
 
4.60 
 
 
4.78 
 
4.91 
 
 
4.95 
 
 
4.55 
 
 
4.83 
4.60 
4.49 
4.85 
 
 

0.25 
 
0.14 
 
0.52 
 
0.18 
 
 
 
 
0.48 
 
 
0.40 
 
0.27 
 
 
0.21 
 
 
0.53 
 
 
0.37 
0.53 
0.52 
0.35 
 
 

มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
 
 
 
มากท่ีสุด 
 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
 
 
มากท่ีสุด 
 
 
มากท่ีสุด 
 
 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มากท่ีสุด 

 
8. 
 
 

9. 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
14. 
15. 
16. 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่ครูจดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน มี
ความเป็นกนัเอง  อบอุ่น และครูใหค้วามเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียนอยา่งดีและ
ทัว่ถึง 
ท่านทราบวา่ครูมีวธีิการวดั วิธีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ท่านทราบวา่ ครูแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนใหก้บั
ผูป้กครอง เพื่อน าผลการประเมินการเรียนรู้ มาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อจะไดห้า
แนวทางในการช่วยเหลือนกัเรียนเร่ืองการเรียน 
ท่านทราบวา่ นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่ ทุก ๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อใหค้รูไดมี้ขอ้มูลเพื่อใชว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ท่านทราบวา่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสนใจและตั้งใจ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูและเพื่อนนกัเรียน 
ท่านทราบวา่นกัเรียนกลา้แสดงออก กลา้ถาม และกลา้ตอบค าถาม ในการ
เรียนรู้อยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล 



 

 

 
ท่ี 

รายการ 
X  

 

S.D. 
 

แปลผล 

17. 
18. 

 
19. 

 
20. 
21. 

 
 

22. 
 

23. 
 

24. 
 

25. 
 

26. 
27. 

 
28. 

 
 

29. 
 

30. 
31. 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความประพฤติดีในขณะท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีโอกาสใชส่ื้อ อุปกรณ์ ประกอบการจดัการเรียนรู้
อยา่งทัว่ถึง 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนเป็นอยา่งดีและมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
ท่านรับทราบถึงปัญหาของนกัเรียนในระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่านรับทราบถึงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ
ของนกัเรียน 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มีวนิยัในตนเองและปฏิบติัตาม กฎ 
ระเบียบของโรงเรียน 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม อยู่
อยา่งสม ่าเสมอ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเอ้ืออาทร และใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น เม่ือมี
โอกาส 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเสียสละ มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและ
ส่วนรวม 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในเสียงส่วนใหญ่ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณ์ ไดเ้หมาะสม
กบัวยั 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี มีการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
วเิคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล 
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีร่างกายท่ีแขง็แรง พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและ
ช่วยเหลือตนเองได ้
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีสุขภาพพลานามยัดี ไม่เจบ็ป่วยบ่อย ๆ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสดใสร่าเริง และยิม้
แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ 

4.58 
4.41 
 
4.75 
 
4.38 
4.33 
 
 
4.67 
 
4.41 
 
4.88 
 
4.29 
 
4.44 
4.70 
 
4.09 
 
 
4.55 
 
4.88 
4.37 
 
 
 

0.52 
0.51 
 
0.44 
 
0.51 
0.48 
 
 
0.46 
 
0.51 
 
0.32 
 
0.54 
 
0.57 
0.45 
 
0.38 
 
 
0.49 
 
0.31 
0.53 

มากท่ีสุด 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
มาก 
 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
มาก 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
มาก 

  
  



 

 

ท่ี รายการ 
X  

S.D. แปลผล 

32. 
33. 
34. 

 
35. 
36. 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพ
ส่ิง 
ท่านทราบวา่นกัเรียนไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขและยาเสพติด 
ท่านทราบวา่นกัเรียนใชห้้องสมุดร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

4.52 
4.74 
4.48 
 
4.89 
4.84 

0.53 
0.43 
0.52 
 
0.30 
0.36 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.64 0.41 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 6  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นผลผลิต โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.64  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.41 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีดี ส่งผลดีต่อนกัเรียนทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน มีผลการประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.97  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.14 ส าหรับขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่นกัเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี มีการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดวเิคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.09 มีค่า S.D. เท่ากบั 0.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 ในการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ในคร้ังน้ี สามารถสรุป และมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ 
1.  เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 
2.  เพื่อประเมิน โครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 
3.  เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) 
4.  เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

พฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรียนวดัพงษาราม ดา้นผลผลิต (Product) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการประเมินโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มโรงเรียนวดัพงษาราม คือ ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนวดัพงษาราม คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน ครู จ านวน 9 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 9 คน นกัเรียน จ านวน 157 คน และผูป้กครอง จ านวน 157 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ในการประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ และดา้นกระบวนการ
ในแต่ละดา้นมีกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 8 คน คือ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 2)  ครู จ านวน 4 คน 3) ครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purpossive Sampling) กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินโครงการดา้นผลผลิต (Product) นั้น น าไปใชก้บั 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครู จ  านวน 4 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการ 
จ านวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purpossive Sampling) นกัเรียน จ านวน 113 คน และผูป้กครอง จ านวน 113 คน ใชว้ธีิการสุ่มเลือกแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใชต้ารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcle & Morgan)  

 

 
 
 



 

 

รูปแบบการประเมนิ 
 การประเมินโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มโรงเรียนวดัพงษาราม ใชรู้ปแบบการประเมินแบบ 
CIPP MODEL โดยประเมินในดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  ดา้นกระบวนการ 

(Process)  และดา้นผลผลิต (Product) 
 
การวเิคราะห์ผลการประเมนิโครงการ 

1. วเิคราะห์การประเมินโครงการโดยหาค่า X , S.D. และการเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์ฉล่ีย 

สรุปผลการประเมนิโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการในแต่ละดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ของโรงเรียนวดัพงษาราม ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.52 มีค่า S.D. เท่ากบั 0.42 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่มีการ
ประสานการท างานระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนท าใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินโครงการ มีผลการ
ประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.87  มีค่า S.D. 
เท่ากบั 0.35 ส าหรับขอ้ค าถาม ท่านเขา้ใจ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ วา่มีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกนั มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.12  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35  

2.  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ของโรงเรียนวดัพงษาราม ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.35  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.47 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบ
โครงการไดรั้บ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการอยา่งเพียงพอ มีผลการประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผล
การประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.87  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35 ส าหรับขอ้ค าถาม นกัเรียนและ
ผูป้กครอง เขา้มาช่วยเหลือในการด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มี
ผลการประเมินในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.35 

3.  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ของโรงเรียนวดัพงษาราม ด้านกระบวนการ (Process) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 



 

 

4.21  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.47 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่ มีการนิเทศ 
ติดตาม ก ากบั การด าเนินโครงการ โดยผูบ้ริหารโรงเรียน มีผลการประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการ
ประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.75  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.46 ส าหรับขอ้ค าถาม ท่านทราบถึง
สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้ค าถามอ่ืน 
คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.62  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.51  

4.  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ ของโรงเรียนวดัพงษาราม ด้านผลผลติ (Product) 
 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ผลการประเมินโครงการดา้นผลผลิต โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.64  มีค่า S.D. เท่ากบั 0.41 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ปรากฏวา่ ขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่สภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนท่ีดี ส่งผลดีต่อนกัเรียนทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน มีผลการ
ประเมินสูงกวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.97  มีค่า S.D. 
เท่ากบั 0.14 ส าหรับขอ้ค าถาม ท่านทราบวา่นกัเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี มีการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
วเิคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล มีผลประเมินต ่ากวา่ขอ้ค าถามอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.09 มีค่า S.D. เท่ากบั 0.38  

   
อภิปรายผล 
 ส าหรับประเด็นค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในการประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้มนั้น เป็น
ประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกบั การประสานการท างานระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนท าใหเ้กิดความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการนั้น จึงเห็นไดว้า่การประสานงานในระหวา่งการด าเนินโครงการนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากต่อการด าเนินโครงการ ถา้มีการประสานงานท่ีดีระหวา่งบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน จะท าใหเ้กิด
ความร่วมมือท่ีดี ส่งผลใหโ้ครงการด าเนินไปไดอ้ยา่งดีเกิดปัญหาในการด าเนินโครงการนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั เสน่ห์ จุย้โต (2551, หนา้ 49) ท่ีกล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับองคก์รท่ีมีการบริหารท่ีดี คือ 
การประสานงาน เพราะ การประสานงานถือเป็นการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรต่าง ๆ ขององคก์ร
ใหเ้ช่ือมกนัอยา่งเหมาะสม การประสานงานจะเก่ียวขอ้งกบัทุกขั้นตอนในการบริหารจดัการ การ
ประสานงานท่ีดี จะช่วยใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายอยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว สร้างความเขา้ใจอนัดี และ
ความสามคัคีในหน่วยงาน ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการท างาน ป้องกนัการกา้วก่ายหนา้ท่ีของกนัและกนั ขจดั
ปัญหา การท างานซ ้ าซอ้น หรือเหล่ือมล ้ากนั ช่วยประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ ขององคก์ร เช่น เวลา เงิน วสัดุ 
อุปกรณ์ ไม่ใหเ้สียไปโดยเปล่าประโยชน์ และสอดคลอ้งกบั ณฐัยา สินตระการผล (2553, หนา้ 22) ท่ีกล่าว
วา่ การประสานงานแบบทางการ จะมุ่งเนน้ในเร่ืองของการจดัโครงสร้างขององคก์ร การจดัสายงานบงัคบั
บญัชา และการจดัขั้นตอนวธีิในการท างาน การติดต่อส่ือสารใหง่้าย กระชบั มีความชดัเจนไม่ซบัซอ้น 
เพราะการออกแบบขั้นตอนการท างานใหซ้บัซอ้นและการมีขั้นในการบริหารหลายระดบั เป็นการสร้าง



 

 

ความล าบากในการท างานให้กบัผูป้ฏิบติังาน อีกทั้งท าใหอ้งคก์รสูญเสียทรัพยากรในดา้นต่าง ๆ ไปโดย
เปล่าประโยชน์ ซ่ึงเป็นเหตุใหอ้งคก์รมีตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย และสอดคลอ้งกบั  
ชจัจช์นนัต ์ธรรมจินดา (2552, หนา้ 74-75) ท่ีกล่าววา่ การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ จะมุ่งเนน้ท่ี
ความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเป็นหลกั สมาชิกในองคก์ร ตอ้งมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว แต่ในองคก์รแต่
ละองคก์รยอ่มมีหน่วยงานยอ่ย ๆ ซ่ึงสมาชิกของแต่ละหน่วยงานยอ่มปฏิบติังานแตกต่างกนัไป จุดมุ่งหมาย
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานยอ่มต่างกนัไปดว้ย แต่ละแผนกจะรู้เพียงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง แต่จะมองไม่
เห็นเป้าหมายของการท างานทั้งหมด จึงท าใหเ้ป็นเร่ืองยากท่ีจะประสานงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพราะต่างฝ่ายต่างยดึจุดมุ่งหมายเฉพาะของตนเป็นหลกั ดงันั้น องคก์รจึงตอ้งเร่งปลูกจิตส านึก ใหพ้นกังาน
ไดท้ราบและตระหนกัถึงเป้าหมายรวมขององคก์ร องคก์รจะตอ้งท าใหพ้นกังานมีเป้าหมายหลกัร่วมกนัและ
ตระหนกัวา่ความส าเร็จของหน่วยงานตนเองข้ึนอยูก่บัความส าเร็จของฝ่ายอ่ืน ๆ ดว้ย จึงจะท าใหทุ้กคนใน
องคก์รรู้สึกถึงการพึ่งพากนั ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั สนบัสนุนกนัและต่างก็ปฏิบติังานในส่วนของตนอยา่ง
เตม็ท่ี เพื่อเป้าหมายรวมขององคก์รเป็นหลกั 
 ส าหรับประเด็นค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในการประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้นั้น เป็น
ประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกบั การไดรั้บ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการอยา่งเพียงพอนั้น จะเห็นไดว้า่ ในการ
ด าเนินโครงการนั้น วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการนั้นมีความจ าเป็นและส าคญัเป็นอยา่ง
มาก การไดรั้บวสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานท่ีเพียงพอและมีคุณภาพจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการให้
ส าเร็จและเกิดผลดีกบัการด าเนินโครงการ สอดคลอ้งกบั เขม็ทอง ศิริแสงเลิศ (2555, หนา้ 67) ท่ีกล่าววา่ 
บทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ดงัน้ี
1) จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และจ าเป็นต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2) จดัหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิทยาการและปราชญท์อ้งถ่ินและชุมชน 3) จดัอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม
ภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) ประสานกบับุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้   

ส าหรับประเด็นค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในการประเมินโครงการดา้นกระบวนการนั้น เป็น
ประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกบั การนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินโครงการ โดยผูบ้ริหารโรงเรียน แสดงการ
นิเทศติดตามผลการท างานมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ต่อการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ใน
การนิเทศของผูบ้ริหาร เม่ือผูบ้ริหารพบเห็นปัญหาต่าง ๆ หรือผูรั้บผิดชอบโครงการมาปรึกษาหารือเม่ือมี
ปัญหาหรือเกิดความขดัขอ้งในระหวา่งด าเนินโครงการนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจะใหค้  าปรึกษาแนะน าใหก้าร
ด าเนินโครงการสามารถปฏิบติังานต่อไปไดอ้ยา่งดีและปัญหาต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ข ใหเ้สร็จลุล่วงไปโดยดี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หนา้ 5-6) ท่ีกล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหารกบัการนิเทศ
การศึกษา ไวว้า่ ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีส าคญั คือ 1) บทบาทในการส่งเสริมและจดัใหมี้การนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อให้เกิดการพฒันาตนเอง สามารถด าเนินงานตามนโยบายไดถู้กตอ้ง ท าหนา้ท่ีนิเทศภายใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 2) บทบาทในการใชน้วตักรรม เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพครู



 

 

โดยเฉพาะ การจดัการเรียนรู้ใหดี้ข้ึน ส่งเสริมใหมี้นวตักรรม เทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ น ามาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัครูในโรงเรียน 3) บทบาทในการจดัประชุมอบรม มีการจดัประชุมอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การประชุม การปฏิบติัการ การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัตอ้งส่งเสริมใหค้รูมีโอกาส
เขา้รับ การอบรมในการพฒันาวชิาชีพ น าทกัษะความรู้ มาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4) บทบาทใน
การติดตามประเมินผล ซ่ึงจะช่วยใหค้รูพฒันาศกัยภาพไดดี้ข้ึน การประเมินเพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้กิดการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์5) บทบาทในการใชก้ลุ่มโรงเรียน สมาคมวชิาชีพ หรือเครือข่ายเป็น
แนวทาง เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ครูในโรงเรียน โดยใชก้ลุ่มหรือเครือข่ายช่วยเหลือดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
เช่น การจดัประชุมทางวชิาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 6) บทบาทในการสร้างครูตน้แบบ
ในสาขาวชิาต่าง ๆ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลในการพฒันาและเป็นแบบอยา่งแก่ครูทัว่ไป 

ส าหรับประเด็นค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในการประเมินโครงการดา้นผลผลิตนั้น เป็นประเด็น
ค าถามท่ีเก่ียวกบั ความเขา้ใจของทุกคนในการท าโครงการวา่สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีดีนั้น จะส่งผลดี
ต่อนกัเรียนทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงการท่ีจะท าส่ิงใดนั้น การเห็นถึง
ประโยชน์และผลของการท าส่ิงต่าง ๆ วา่จะเกิดส่ิงใดตามมานั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก การรับรู้ รับทราบ
เก่ียวกบัการท าโครงการวา่จะเกิดผลดีอะไรบา้ง ทั้งการเกิดผลดา้นจิตใจของนกัเรียนท่ีดีข้ึน แจ่มใสข้ึน สด
ช่ืนข้ึน มีสมาธิมากข้ึน และการพฒันา ปรับปรุง หอ้งเรียน อาคารเรียน การเพิ่มเติมส่ือการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ประกอบในการจดัการเรียนการสอน การจดัใหบ้ริการห้องสมุดท่ีดี การจดัระบบการดูแลเร่ือง
อนามยัของนกัเรียนท่ีดี จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนของนกัเรียนดว้ย ความเขา้ใจในรายละเอียด ขั้นตอน 
กระบวนการ และผลดีท่ีจะเกิดข้ึนจากการท าโครงการนั้นมีอะไรบา้ง เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากต่อความส าเร็จของ
โครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หนา้ 21-27)  ท่ีไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัความเขา้ใจ ไว ้6 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นท่ี 1  การอธิบาย หมายถึง การอธิบายแนวคิด ทฤษฎี อยา่งมี
เหตุผล ท่ีใชค้วามรู้ในการพิจารณาเหตุการณ์ การกระท า หรือความคิด ความเขา้ใจดา้นการอธิบายน้ีเกิดจาก
การใชแ้นวคิด ทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือเพื่ออธิบายวา่ส่ิงต่าง ๆ ท างานอยา่งไร สัมพนัธ์กนัอยา่งไร สัมพนัธ์กบัส่ิง
อ่ืน ๆ อยา่งไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น จะเห็นไดว้า่ ความเขา้ใจในดา้นการอธิบายน้ีไม่ใช่รับฟังความรู้และ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ แต่เป็นการน าหลกัฐานมาสนบัสนุน ดา้นท่ี 2 การแปลความ หมายถึง การ
ตีความ แปลความ ขยายความ การใหค้วามหมายในดา้นน้ี ความเขา้ใจเป็นผลจากการเรียบเรียงความคิดท่ี
ส าคญั ความกระจ่างในศาสตร์ท่ีศึกษา โดยการบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ในแง่มุมของความหมาย 
ความส าคญั คุณค่า และประสบการณ์ใดของมนุษย ์การแปลความไม่ใช่การแปลความหมายตรงตวั แต่เป็น
ความหมายท่ีแฝงหรือนยัท่ีตอ้งการส่ือสาร ดา้นท่ี 3 การประยกุต ์หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ใหม่ ในบริบทท่ีหลากหลาย ซ่ึง Gardner (1991 อา้งใน McTighe & 
Wiggins, 2004) กล่าววา่ “ความเขา้ใจ หมายถึง การน าความคิดรวบยอด หลกัการ หรือทกัษะเพื่อน าไปใช้
ในปัญหา และสถานการณ์ใหม่ การตดัสินใจวา่ เม่ือใดมีศกัยภาพท่ีมีอยูเ่พียงพอท่ีจะน ามาใช ้และเม่ือใดท่ี
ตอ้งพฒันาทกัษะและความรู้” ดา้นท่ี 4 การมีมุมมอง หมายถึง ความสามารถเขา้ใจปัญหาในดา้นต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย และสามารถลงสรุปโดยอาศยัมุมมองท่ีหลากหลาย นอกเหลือจากความคิดดา้นเดียวท่ีไม่



 

 

ยดืหยุน่ การช่วยใหเ้ขา้ใจมุมมองอาจใชค้  าถาม ดา้นท่ี 5 ความเขา้ใจถึงผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถเขา้ถึง
ความรู้สึก และทรรศนะของผูอ่ื้น ความเขา้ใจดา้นน้ีเป็นการละความรู้สึกของตนเองเพื่อเขา้ถึงความรู้สึกและ
ทรรศนะของผูอ่ื้น การเขา้ถึงใจผูอ่ื้นเป็นความสามารถท่ีเรียนรู้จากโลก จากมุมมองผูอ่ื้น ใชจิ้นตนาการเพื่อ
เห็น และรู้สึกในส่ิงท่ีผูอ่ื้นเห็น การเขา้ถึงใจผูอ่ื้น เป็นศิลปะในการเขา้ใจผูอ่ื้นจากภายในวา่ ส่ิงใดส าคญั เป็น
ค่านิยม และเป็นแรงจูงใจของผูอ่ื้น ถา้ถึงแมเ้ป็นส่ิงท่ีไม่คุน้ชิน การเขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นจะเกิดข้ึนไดดี้
เม่ือบุคคลนั้นมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ มาก่อน ดา้นท่ี 6 การรู้จกัตนเอง หมายถึง การเขา้ใจถึงส่ิงท่ี
ตนเองละเลย และเป็นปัญญารู้เท่าทนัรูปแบบ วธีิคิด และการกระท าของตน อีกทั้งรู้เท่าทนั การมีคติในการ
เรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองต่าง ๆ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองน้ีลึกซ้ึง มีระดบัใกลเ้คียงกบัปัญญาในการเรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ เราตอ้งเขา้ใจตนเอง เม่ือเราเขา้ใจตนเองเราจะรู้วา่ ความเขา้ใจของเราสัมพนัธ์กบัความเช่ือและ
ความหวงัท่ีจะเห็นการคน้พบความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติ จึงเป็นแบบแผนความคิดของเรา  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้ คือ 
1. ในการประเมินโครงการดา้นสภาวะแวดลอ้มนั้น จะเห็นวา่ทุก ๆ ฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการยงัเขา้ใจความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ
นอ้ย ผูรั้บผดิชอบโครงการควรมีการอธิบายความสอดคลอ้ง ความเหมาะสมของหลกัการ วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของโครงการใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. ในการประเมินโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้นั้น นกัเรียนและผูป้กครองเขา้มาช่วยเหลือในการ
ด าเนินงานโครงการยงันอ้ยอยู ่ผูรั้บผดิชอบโครงการตอ้งหาวธีิการท่ีจะท าใหน้กัเรียนและผูป้กครองเขา้มา
ช่วยเหลือในการด าเนินโครงการใหม้ากกวา่น้ี 
 3. ในการประเมินโครงการดา้นกระบวนการนั้น ทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการยงั
เขา้ใจสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาวะแวดลอ้มของโรงเรียนนอ้ย ผูรั้บผดิชอบโครงการ
ควรอธิบายสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาวะแวดลอ้มของโรงเรียนใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินโครงการใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 4. ในการประเมินโครงการดา้นผลผลิตนั้น การท่ีนกัเรียนยงัมีกระบวนการคิด และการคิดอยา่งเป็น
ระบบ การคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผลท่ียงัไม่ดีเท่าท่ีควรนั้น อาจจะเป็นดว้ยการศึกษาไทยท่ีเนน้การเรียนรู้
แบบท่องจ ามาเป็นเวลานานแลว้ การปรับเปล่ียนใหน้กัเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การคิด วเิคราะห์จึง
ตอ้งใชเ้วลา อีกทั้งยงัตอ้งเนน้การสอนท่ีใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด และการจดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนให้ดีมากยิง่ข้ึน 
  5. ผูบ้ริหารควรส่งเสริม สนบัสนุน แนะน า กระตุน้ใหค้รูเกิดการพฒันาตนเอง ให้เกิดความคิดและ
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัใหม้ากท่ีสุด โดยการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน
ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 



 

 

6. ควรมีการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพในโรงเรียนสังกดัอ่ืน ๆ และเปรียบเทียบการประเมินโครงการของแต่ละสังกดั 

7. ควรมีการประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพในโรงเรียน โดยใชรู้ปแบบการประเมิน CIPP Model โดยประเมินองคป์ระกอบ
ยอ่ยของดา้นผลผลิต เพิ่มเติม ไดแ้ก่การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความ
ย ัง่ยนืของโครงการ (Sustainability Evaluation) การประเมินการขยายผล (Transportability Evaluation)  

ข้อเสนอแนะส าหรับการก าหนดหัวข้อการประเมินคร้ังต่อไป คือ 
 1. ควรสร้างความเขา้ใจของทุกฝ่ายใหต้รงกนัก่อนการประเมินโครงการ 
 2. ควรศึกษาผลกระทบของโครงการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และน าไปปรับปรุงพฒันาใหต้รง
จุดมุ่งหมาย 
 3. ควรศึกษาหรือท าวจิยั เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการ เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุและระดบัอิทธิพลของแต่ละสาเหตุ ซ่ึงสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาการด าเนิน
โครงการต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
- รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

- หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ (การหาค่า IOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือในการประเมิน (หาค่า IOC) 

รศ.ดร.สุเมธ งามกนก อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
ดร.อมรศกัด์ิ กองสิงห์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเกาะแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ส านกังานเขต 
    พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1  
ดร. เนตรนภิส นพเกตุ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพรหมสุวรรณ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
ดร. กนิษฐา ใหม่จนัดี ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางพะเนียง อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ดร. ขวญัศิริ บุญสรรค ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงัดอกไม ้อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 
- แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 
- แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นกระบวนการ (Process) 
- แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต (Product) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม 
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 

******************************************************************* 
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 
  2.  ผูต้อบแบบประเมินโครงการ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และครู บุคลากรทางการศึกษา

ท่ีรับผดิชอบโครงการ      
   3.  วธีิการประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนน  5   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มาก 
   คะแนน  3   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั ปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ย 
   คะแนน  1   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 7  แสดงแบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
      ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context)               

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน 

ขอ้ 

สงัเกต 
 

5 4 3 2 1  
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

ท่านมีความเขา้ใจวา่โครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ สร้างคุณลกัษณะท่ีดีดา้นความมีระเบียบวนิยั 
การรักความสะอาด ให้แก่นกัเรียน สร้างความร่มร่ืน สร้างความสวยงามใหก้บั
โรงเรียน หอ้งเรียนมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ โครงการยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
สุขภาพอนามยัท่ีดี รักห้องสมุด รักการอ่าน และท าใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
เหมาะแก่การเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

      

 ท่านเขา้ใจ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ วา่มีความเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกนั 

      

ท่านเขา้ใจและมัน่ใจวา่การก าหนดเป้าหมาย วธีิการด าเนินการและระยะเวลา
ด าเนินการของโครงการวา่มีความเหมาะสมและปฏิบติัไดจ้ริง 

      

ท่านทราบวา่ โครงการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ 

      

ท่านทราบวา่มีการประสานการท างานระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

******************************************************************* 
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 
  2.  ผูต้อบแบบประเมินโครงการ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และครู บุคลากรทางการศึกษา

ท่ีรับผดิชอบโครงการ      
   3.  วธีิการประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนน  5   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มาก 
   คะแนน  3   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั ปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ย 
   คะแนน  1   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 8  แสดงแบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
                 ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน 

ขอ้ 
สงัเกต 

 5 4 3 2 1 
1. 

2. 
 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการโครงการ มีจ านวนเหมาะสมและ
เพียงพอ 

      

ท่านทราบวา่มีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน
และผูป้กครอง เขา้มาช่วยเหลือในการด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ 

      

ท่านทราบวา่โครงการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินโครงการอยา่ง
เพียงพอ 

      

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการมีความรู้ความสามารถในโครงการท่ีรับผดิชอบ       
ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการสามารถใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ใน
การด าเนินโครงการไดอ้ยา่งดี 

      

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการเลือกใชอ้าคาร สถานท่ี หอ้งปฏิบติังาน และท่ี
อ่ืน ๆ ตามโครงการไดอ้ยา่งความเหมาะสม 

      
 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการอยา่ง
เพียงพอ 

      

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บนโยบายจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหส้ามารถ
ด าเนินงานตามโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและผูบ้ริหารโรงเรียนพร้อมท่ีจะอ านวย
ความสะดวกและใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการท างาน 

      

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
พฒันาเตม็ศกัยภาพ  ดา้นกระบวนการ (Process) 

******************************************************************* 
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นกระบวนการ (Process) 
  2.  ผูต้อบแบบประเมินโครงการ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และครู บุคลากรทางการศึกษา

ท่ีรับผดิชอบโครงการ      
   3.  วธีิการประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนน  5   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มาก 
   คะแนน  3   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั ปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ย 
   คะแนน  1   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 9  แสดงแบบประเมินโครงการสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
     ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นกระบวนการ (Process)               

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน 

ขอ้ 
สังเกต 

 5 4 3 2 1 
1. 
 

2. 

3. 

4. 
 

5. 

6. 
7. 
 

8. 
 

ท่านทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน 

      

ท่านใหค้วามร่วมมือในการด าเนินโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใน
ดา้นต่าง ๆ 

      

ท่านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ       
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความสนใจ และตั้งใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระหวา่ง
การจดัการเรียนรู้ 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ทุกกิจกรรม       
ท่านทราบวา่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินโครงการ โดยผูบ้ริหารโรงเรียน        
ท่านทราบวา่ มีการแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทุกคร้ัง 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนน าผลการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง มาใชใ้นการปรับปรุง
ใหผ้ลการประเมินการเรียนรู้ในคร้ังต่อ ๆ ไป ใหมี้ผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต (Product) 

******************************************************************* 
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต (Product) 
  2.  ผูต้อบแบบประเมินโครงการ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และครู บุคลากรทางการศึกษา

ท่ีรับผดิชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา นกัเรียน และผูป้กครอง      
   3.  วธีิการประเมินใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมิน 5 ระดบั ดงัน้ี 
   คะแนน  5   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั มาก 
   คะแนน  3   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั ปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ย 
   คะแนน  1   หมายถึง  มีผลการด าเนินการในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 10  แสดงแบบประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ 
       ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ดา้นผลผลิต (Product)  

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน 

ขอ้สงัเกต 

 
5 4 3 2 1 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 

 
5. 
 

6. 

7. 

 
8. 
 

9. 

10. 

 
11. 

ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ท่านทราบวา่ครูผูส้อนมีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ ในการ
จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

      

ท่านทราบวา่ครูผูส้อนเขา้สอนตรงเวลา       
ท่านทราบวา่นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั       
ท่านทราบวา่นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยมีการบูรณา
การการเรียนรู้หลาย ๆ กลุ่มสาระ 

      

ท่านทราบวา่สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีดี ส่งผลดีต่อนกัเรียนทั้งในดา้นร่างกาย 
จิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  

      

ท่านทราบวา่ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้เป็นอยา่ง
ดี 

      

ท่านทราบวา่ครูใชส่ื้อ อุปกรณ์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ไดป้ระโยชน์คุม้ค่า นกัเรียนไดใ้ช ้ส่ือ อุปกรณ์ ในระหวา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และนกัเรียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดเพื่ออ่านหนงัสือและคน้ควา้
หาความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

     

ท่านทราบวา่ครูจดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน มีความเป็น
กนัเอง  อบอุ่น และครูใหค้วามเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียนอยา่งดีและทัว่ถึง 

      

ท่านทราบวา่ครูมีวธีิการวดั วิธีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

      

ท่านทราบวา่ ครูแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนใหก้บัผูป้กครอง เพื่อน า
ผลการประเมินการเรียนรู้ มาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อจะไดห้าแนวทางในการช่วยเหลือ
นกัเรียนเร่ืองการเรียน 

      

ท่านทราบวา่ นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากข้ึน 

      

 
 
 



 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน 

ขอ้ 
สงัเกต 

 5 4 3 2 1 
 

12. 

 
13. 

14. 

15. 

16. 

 
17. 

18. 

 

19. 

20. 

21. 

22.

23. 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่ ทุก ๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อใหค้รูไดมี้ขอ้มูลเพื่อใชว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งผลให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสนใจและตั้งใจ       

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการจดัการเรียนรู้       

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูและเพื่อนนกัเรียน       

ท่านทราบวา่นกัเรียนกลา้แสดงออก กลา้ถาม และกลา้ตอบค าถาม ในการเรียนรู้
อยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความประพฤติดีในขณะท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้       

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีโอกาสใชส่ื้อ อุปกรณ์ ประกอบการจดัการเรียนรู้อยา่ง
ทัว่ถึง 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนเป็นอยา่งดีและมีความกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม  

      

ท่านรับทราบถึงปัญหาของนกัเรียนในระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนรู้       

ท่านรับทราบถึงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอของนกัเรียน       

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มีวนิยัในตนเองและปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม อยูอ่ยา่ง
สม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัการ
ประเมิน 

 
ขอ้ 

สงัเกต 

 
5 4 3 2 1  

24. 

25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเอ้ืออาทร และใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น เม่ือมีโอกาส       

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเสียสละ มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม       
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในเสียงส่วนใหญ่       
ท่านทราบวา่นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณ์ ไดเ้หมาะสมกบัวยั       
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี มีการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดวิเคราะห์
ดว้ยเหตุดว้ยผล 

      

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีร่างกายท่ีแขง็แรง พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและช่วยเหลือ
ตนเองได ้

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีสุขภาพพลานามยัดี ไม่เจบ็ป่วยบ่อย ๆ        
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสดใสร่าเริง และยิม้แยม้แจ่มใส
อยูเ่สมอ 

      

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก       
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน       

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง       

ท่านทราบวา่นกัเรียนไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขและยาเสพติด       
ท่านทราบวา่นกัเรียนใชห้้องสมุดร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
- ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความตรงดา้นเน้ือหา (IOC) 

- ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability, Cronbach’s Alpha) 
- ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item – Total Correlation)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 11  แสดงผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความตรงดา้นเน้ือหา (IOC)  ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
                   (Context) 

ขอ้ ประเด็นขอ้ค าถาม 

ค่า 
IOC 
เฉล่ีย 
(1.0) 

ผลคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

ดา้นสภาวะแวดลอ้ม   
ท่านมีความเขา้ใจวา่โครงการ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ สร้างคุณลกัษณะท่ีดีดา้นความมีระเบียบวนิยั 
การรักความสะอาด ให้แก่นกัเรียน สร้างความร่มร่ืน สร้างความสวยงามใหก้บั
โรงเรียน หอ้งเรียนมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ โครงการยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
สุขภาพอนามยัท่ีดี รักห้องสมุด รักการอ่าน และท าใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
เหมาะแก่การเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 

 
1.0 

 
มีคุณภาพ 

 ท่านเขา้ใจ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ วา่มีความเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกนั 

0.8 มีคุณภาพ 

ท่านเขา้ใจและมัน่ใจวา่การก าหนดเป้าหมาย วธีิการด าเนินการและระยะเวลา
ด าเนินการของโครงการวา่มีความเหมาะสมและปฏิบติัไดจ้ริง 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ โครงการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่มีการประสานการท างานระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

1.0 มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความตรงดา้นเน้ือหา (IOC) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

ขอ้ ประเด็นขอ้ค าถาม 

ค่า 
IOC 
เฉล่ีย 
(1.0) 

ผลคูณภาพ
เคร่ืองมือ 

 

1. 

2. 
 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการโครงการ มีจ านวนเหมาะสมและ
เพียงพอ 

0.8 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่มีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน
และผูป้กครอง เขา้มาช่วยเหลือในการด าเนินงานโครงการอยา่งเพียงพอ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่โครงการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินโครงการอยา่ง
เพียงพอ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการมีความรู้ความสามารถในโครงการท่ีรับผดิชอบ 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการสามารถใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ใน
การด าเนินโครงการไดอ้ยา่งดี 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการเลือกใชอ้าคาร สถานท่ี หอ้งปฏิบติังาน และท่ี
อ่ืน ๆ ตามโครงการไดอ้ยา่งความเหมาะสม 

1.0 มีคุณภาพ 
 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการอยา่ง
เพียงพอ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ผูรั้บผดิชอบโครงการไดรั้บนโยบายจากผูบ้ริหารโรงเรียนใหส้ามารถ
ด าเนินงานตามโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและผูบ้ริหารโรงเรียนพร้อมท่ีจะอ านวย
ความสะดวกและใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการท างาน 

1.0 มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 13  แสดงผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความตรงดา้นเน้ือหา (IOC) ดา้นกระบวนการ 
                   (Process)  

ขอ้ ประเด็นขอ้ค าถาม 

ค่า 
IOC 
เฉล่ีย 
(1.0) 

ผล
คุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 
1. 
 

2. 

3. 

4. 
 

5. 
6. 

7. 

8. 
 

ท่านทราบถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านใหค้วามร่วมมือในการด าเนินโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใน
ดา้นต่าง ๆ 

0.8 มีคุณภาพ 

ท่านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความสนใจ และตั้งใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระหวา่ง
การจดัการเรียนรู้ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ทุกกิจกรรม 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินโครงการ โดยผูบ้ริหารโรงเรียน  1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่ มีการแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทุกคร้ัง 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนน าผลการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง มาใชใ้นการปรับปรุง
ใหผ้ลการประเมินการเรียนรู้ในคร้ังต่อ ๆ ไป ใหมี้ผลการประเมินท่ีสูงข้ึน 

1.0 มีคุณภาพ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 14  แสดงผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความตรงดา้นเน้ือหา (IOC) ดา้นผลผลิต (Product)  

ขอ้ ประเด็นขอ้ค าถาม 

ค่า 
IOC 
เฉล่ีย 
(1.0) 

ผลคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

6. 

7. 

 
8. 
 

9. 

10. 

 
11. 

ประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
ท่านทราบวา่ครูผูส้อนมีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้ ในการ
จดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
0.8 

 
มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ครูผูส้อนเขา้สอนตรงเวลา 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยมีการบูรณา
การการเรียนรู้หลาย ๆ กลุ่มสาระ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีดี ส่งผลดีต่อนกัเรียนทั้งในดา้นร่างกาย 
จิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้เป็นอยา่ง
ดี 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ครูใชส่ื้อ อุปกรณ์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ไดป้ระโยชน์คุม้ค่า นกัเรียนไดใ้ช ้ส่ือ อุปกรณ์ ในระหวา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และนกัเรียนเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดเพื่ออ่านหนงัสือและคน้ควา้
หาความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ครูจดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน มีความเป็น
กนัเอง  อบอุ่น และครูใหค้วามเอาใจใส่ดูแลผูเ้รียนอยา่งดีและทัว่ถึง 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ครูมีวธีิการวดั วิธีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ ครูแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนใหก้บัผูป้กครอง เพื่อน า
ผลการประเมินการเรียนรู้ มาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อจะไดห้าแนวทางในการช่วยเหลือ
นกัเรียนเร่ืองการเรียน 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่ นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากข้ึน 

1.0 มีคุณภาพ 

 
 



 

 

 

ขอ้ ประเด็นขอ้ค าถาม 

ค่า 
IOC 
เฉล่ีย 
(1.0) 

ผลคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 
 

12. 

 
13. 

14. 

15. 

16. 

 
17. 

18. 

 

19. 

20. 

21. 

22.

23. 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่ ทุก ๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อใหค้รูไดมี้ขอ้มูลเพื่อใชว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งผลให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

 
0.8 

 
มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสนใจและตั้งใจ 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครูและเพื่อนนกัเรียน 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนกลา้แสดงออก กลา้ถาม และกลา้ตอบค าถาม ในการเรียนรู้
อยา่งถูกตอ้งและมีเหตุผล 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความประพฤติดีในขณะท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีโอกาสใชส่ื้อ อุปกรณ์ ประกอบการจดัการเรียนรู้อยา่ง
ทัว่ถึง 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนเป็นอยา่งดีและมีความกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม  

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านรับทราบถึงปัญหาของนกัเรียนในระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านรับทราบถึงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอของนกัเรียน 1.0 มีคุณภาพ 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีระเบียบวนิยั มีวนิยัในตนเองและปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน 

 
1.0 

 
มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม อยูอ่ยา่ง
สม ่าเสมอ 
 
 
 

1.0 มีคุณภาพ 



 

 

ขอ้ ประเด็นขอ้ค าถาม 

ค่า 
IOC 
เฉล่ีย 
(1.0) 

ผลคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 
 

24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเอ้ืออาทร และใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น เม่ือมีโอกาส 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเสียสละ มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในเสียงส่วนใหญ่ 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนรู้จกัควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณ์ ไดเ้หมาะสมกบัวยั 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี มีการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดวิเคราะห์
ดว้ยเหตุดว้ยผล 

0.8 มีคุณภาพ 

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีร่างกายท่ีแขง็แรง พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและช่วยเหลือ
ตนเองได ้

 
1.0 

 
มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีสุขภาพพลานามยัดี ไม่เจบ็ป่วยบ่อย ๆ  1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความสดใสร่าเริง และยิม้แยม้แจ่มใส
อยูเ่สมอ 

1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 1.0 มีคุณภาพ 
ท่านทราบวา่นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขและยาเสพติด 1.0 มีคุณภาพ 

ท่านทราบวา่นกัเรียนใชห้้องสมุดร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 1.0 มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 15  ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability, Cronbach’s Alpha)  
     ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 
 

 
 



 

 

ตารางท่ี 16  ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability, Cronbach’s Alpha)  
     ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

 
 
 



 

 

ตารางท่ี 17  ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability, Cronbach’s Alpha) ดา้น 
                   กระบวนการ (Process)     

 

 
 



 

 

ตารางท่ี 18  ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability, Cronbach’s Alpha)  
      ดา้นผลผลิต (Product) 

 
 
 



 

 

ตารางท่ี 19  แสดงผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมิน ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) 

 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 20  แสดงผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมิน ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 21  แสดงผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมิน ดา้นกระบวนการ (Process) 

 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 22  แสดงผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมิน ดา้นผลผลิต (Product) 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
- หนงัสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

- หนงัสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 - ผลการหาค่าเฉล่ียและค่า S.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 23  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
 

 
 
 



 

 

ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
 

 
 

 



 

 

ตารางท่ี 25  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. ดา้นกระบวนการ 

 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 26  แสดงค่าเฉล่ียและค่า S.D. ดา้นผลผลิต 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

ประวติัยอ่ผูป้ระเมินโครงการ 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล    วา่ท่ีร้อยตรีวีรชน บวัพนัธ์ 
วนั เดือน ปีเกิด      วนัท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 
สถานท่ีเกิด   อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี 97/4 ถนน เรืองวุฒิ ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ต าแหน่งและประวติัการท างาน 

พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2552 ครูผูช่้วย โรงเรียนบา้นช่องกล้ิงช่องกรด  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 

 พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2556 ครู โรงเรียนอนุบาลวดัปิตุลาธิราชรังสฤษฏ ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558 ครู ช านาญการ โรงเรียนวดัดอนทอง  
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559  ผูอ้  านวยการช านาญการ โรงเรียนบา้นสวนมะเด่ือ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2563 ผูอ้  านวยการช านาญการ โรงเรียนวดัพงษาราม 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พ.ศ. 2563-ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการช านาญการ โรงเรียนวดันาเหล่าบก 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2541  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
    มหาวทิยาลยัสยาม 
 พ.ศ. 2547  ศึกษาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2555  การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลยับูรพา 
 พ.ศ. 25561  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลยับูรพา 


