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ผู้รายงาน นายสราวุธ ตรีโรจน์พร 

ปีการศึกษา  2563 

 

บทคัดย่อ 

 

             การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ 

การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ในด้านบริบท 2) ประเมิน

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 

ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ 4) ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต และ 5) ศึกษา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ 

   กลุ่มตัวอย่าง คือ ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คร ู
นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน รวมจ านวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม 
ทีผู่้รายงานสร้างข้ึน จ านวน 5 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

  2. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบท มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมา คือ ความจ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยให้สูงขึ้น ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมวันส าคัญ  

  3. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมของโครงการ 

รองลงมา คือ รูปแบบและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนักเรียน ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณ

มีความเหมาะสมกับโครงการ  

  4. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความร่วมมือและความสนใจของนักเรียนต่อการจัด

กิจกรรม รองลงมา คือ การสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงานหรือผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  5. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รองลงมา คือ ครูและนักเรียนมีความยิ้มแย้ม

แจ่มใส ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ  

  6. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับฟังความคิดเห็น

ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ รองลงมา คือ บรรยากาศการนิเทศติดตาม ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

คือ การปฏิบัติตามก าหนดการปฏิบัติงาน   

  7. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ มีผลการประเมินโดยรวม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การแสดงออกทางภาษาไทย รองลงมา คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทย ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

 



  8. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม

ของห้องสมุดสวยงาม น่าใช้บริการ รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด  

ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีหนังสือและสื่อมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

  9. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณา ด้านปัจจัยน าเข้า เสนอแนะให้เพ่ิมบุคลากร 

เพ่ือรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะ ส ารวจความต้องการวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ 

ในการด าเนินงานของครูทุกคน ให้ครูภาษาไทยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ 

การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และจัดอบรมครูประจ าชั้นให้มีทักษะการสอนภาษาไทย รวมทั้ง

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ ด้านกระบวนการเสนอแนะให้ท าค าสั่งแต่งตั้งหน้าที่

รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ครูทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่  

ลดภาระงานด้านอ่ืนๆของครูภาษาไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆ ด้านผลผลิต

ของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ เสนอแนะให้ ปรับเปลี่ยนการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน

จากเดือนละครั้งเป็นเดือนละสองครั้ง และให้รางวัลกับห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านผลผลิต

ของกิจกรรมการนิเทศติดตาม เสนอแนะให้ น าผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน และให้รางวัลแก่ครูที่มีคะแนนผลการนิเทศสูงสุดแต่ละครั้งที่ประเมิน ด้านผลผลิต

ของกิจกรรมวันส าคัญ เสนอแนะให้ ก าหนดเวลาในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม เพ่ิมจ านวน

รางวัลให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด เสนอแนะให้ จัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อให้มากข้ึน 

และควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการใช้บริการและดูแลรักษาสื่อต่างๆจากฝุ่น   

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 
บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์จาก  
นายวานิช โศกสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ าขาว วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
นายนาฎธิชัย ศรีทัด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ นาง
กานต์ทิตา อ้วนอินทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ นางจารุวรรณ แจ่มเสียง 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ค าแนะน า แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้  
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งจน
การประเมินโครงการส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ 

การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ผู้รายงานขออุทิศเพ่ือ

บูชาพระคุณบิดามารดาและครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ชีวิต สติปัญญาและคุณธรรม 

อันเป็นเครื่องชี้น าและเสริมสร้างคุณงามความดีแก่ผู้รายงาน 
 

 

สราวุธ ตรีโรจน์พร 
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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
            จากอดีตจนถึงปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ทุกประเทศท่ัวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเมืองการปกครอง ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาติและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก  

การที่บุคคลจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน

ตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถด้านความรู้และทักษะชีวิตด้านต่างๆ รวมไปถึงต้องส่งเสริมความสามารถ

บางอย่างในตัวให้สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

(จิราพร สุขเอมโอษฐ, 2552: 1) 

 ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อ ท าความเข้าใจ สื่อความคิดของกัน 
และกัน และท าให้สังคมมนุษย์สามารถพัฒนา สร้างความเจริญจนเป็นสังคมที่มีระเบียบ มีแบบแผน    
การด าเนินชีวิตที่เป็นรูปแบบของมนุษย์โดยเฉพาะได้ (เปรม ติณสูลานนท์, 2544: 15)  ในโลกของเรานี้
มีภาษาพูดใช้อยู่มากมายนับพันภาษา แต่ส าหรับคนไทยนั้นภาษาท่ีส าคัญที่สุดคือภาษาไทย เพราะเป็น
ภาษาท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตนของเราเอง แสดงความเป็นธรรมชาติของเราและความเป็นสมาชิก 
ของสังคมโลก ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีคนไทยใช้เพ่ือแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นภาษาท่ีแสดง
ความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน (กรมวิชาการ, 2546: 130)   
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารของคนไทยทั้งชาติ ให้สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
บ่งบอกถึงความเป็นอารยธรรมและเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ 
ภาษาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงคนไทย 



รุ่นปัจจุบัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนักที่เรามีภาษาประจ าชาติที่ใช้สื่อความหมายได้ทั่วประเทศ เราร่ ารวย
ด้วยถ้อยค าในภาษาและสามารถใช้ ประโยชน์ได้โดยสะดวกทั้งในภาษาพูด และภาษาเขียน ภาษาไทย
ของเรามีความเจริญงอกงาม เพราะนอกจากเราจะด ารงรักษาส่วนที่เป็นของเดิมไว้ได้แล้ว  
เรายังสามารถสร้างส่วนที่เป็นของใหม่ให้ผสมผสานกลมกลืนกับของเดิมไว้เป็นอย่างดี  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดว่า เมื่อจบการศึกษา 
ในแต่ละระดับชั้น นักเรียนต้องมีทักษะในด้านการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี มีนิสัยรักการอ่าน
และร่วมแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านการเขียน นับได้ว่าเป็นทักษะ 
ที่ส าคัญมาก เพราะนอกจากเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ส าคัญท่ีสุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆในหลักสูตร 
อีกด้วย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้
โครงการวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน โดยก าหนดนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนภาษาไทย ได้แก่ นโยบายที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, RT, PISA ร้อยละ 3 
นโยบายที่ 2 เด็กอุดร 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน ร้อยละ 100 นโยบายที่ 3 เด็กอุดร 1 รักการอ่านทุกคน 
ร้อยละ 100 
 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 57 คน มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวน 8 คน จากผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80.49 ผลการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.83 และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.53  
ซึ่งผลการประเมินและผลการทดสอบท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้โมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP 
Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 
 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 คือ 
 1. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ในด้านบริบท   
 2. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า   
 3. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ   
 4. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต ดังต่อไปนี้ 
  4.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
  4.2 กิจกรรมการนิเทศติดตาม 

  4.3 กิจกรรมวันส าคัญ 

  4.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 

 5. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 
 

ขอบเขตของการประเมิน 
 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน  
คร ูจ านวน 4 คน นักเรียน จ านวน 57 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 57 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน  
      1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 102 คน  
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 



  
   1.2.1 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 คน โดยใช้ประชากร 
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน เนื่องจากตัดครูและ
ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   1.2.3 คร ูจ านวน 4 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2.4 นักเรียน จ านวน 45 คน เนื่องจากตัดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   1.2.5 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 45 คน เนื่องจากตัดผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมิน 
  การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 
บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้ศึกษาเลือกใช้โมเดลการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  
ของ Stufflebeam ภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 การประเมินด้านบริบท (C : Context Evaluation)  
2.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (I : Input Evaluation)  
2.3 การประเมินด้านกระบวนการ (P : Process Evaluation)  
2.4 การประเมินด้านผลผลิต (P : Product  Evaluation)  

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
มีขอบเขตด้านเวลา คือ ปีการศึกษา 2563 (16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ ่ปีการศึกษา 2563 ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้  
 1. การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้โมเดลการประเมินแบบซิปป์ 
หรือ CIPP Model ในการประเมิน 4 ด้านประกอบด้วย 



 
  1.1 การประเมินด้านบริบท หมายถึง การประเมินระดับความสอดคล้อง 
ของวัตถุประสงค์ของโครงการกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ และนโยบาย 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2563   
  1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า หมายถงึ ประเมินระดับความเหมาะสมและ 
ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ระยะเวลา รูปแบบและกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
  1.3 การประเมินด้านกระบวนการ หมายถึง ประเมินระดับความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนของโครงการในเรื่องการอบรมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการ 
ตามแผนงาน ความร่วมมือของครู การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาจากผู้บริหาร และการสร้างขวัญ
ก าลังใจของผู้ด าเนินงานหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
  1.4 การประเมินด้านผลผลิต หมายถึง การประเมินคุณภาพเกี่ยวกับผลผลิต 
ที่ได้ทั้งหมดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ดังต่อไปนี้ 
      1.4.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาห้องเรียนให้มีองค์ประกอบ 
ครบทั้ง 4 ด้าน  
      1.4.2 กิจกรรมการนิเทศติดตาม ได้แก ่การตรวจเยี่ยมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
และสร้างขวัญก าลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนภาษาไทย 
      1.4.3 กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ 
ตระหนัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
      1.4.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากรอย่างหลากหลายและน่าสนใจ เพียงพอต่อความต้องการ 
ในการศึกษาและค้นคว้าของครูและนักเรียน   
 2. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย หมายถึง แผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
  2.2 กิจกรรมการนิเทศติดตาม 
  2.3 กิจกรรมวันส าคัญ  
  2.4 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 



 3. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   
 4. ครู หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนอยู่ในโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
 5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563    
 6. ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้อุปการะนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563   
 7. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาห้องเรียนให้มีองค์ประกอบครบ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถอ่านออก เขียนได้ และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง 2) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 3) นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ และ 4) ห้องเรียนสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าเรียน  
 8. กิจกรรมการนิเทศติดตาม หมายถึง กิจกรรมการตรวจเยี่ยม สอบถามเพ่ือการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนางาน และสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนภาษาไทย 
 9. กิจกรรมวันส าคัญ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ให้นักเรียนเห็นความส าคัญ ตระหนัก และเห็นคุณค่า 
ของภาษาไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
 10. กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ 
ในด้านการให้บริการของห้องสมุด การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทรัพยากรอย่าง
หลากหลายและน่าสนใจ เพียงพอต่อความต้องการในการศึกษาและค้นคว้าของครูและนักเรียน   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ และน าเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่อไป 
 2. ครูผู้สอนได้เข้าใจสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย และน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 



บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 
บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมินได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้  
 1. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับโมเดลการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
 3. ห้องเรียนคุณภาพ 
 4. การนิเทศการศึกษา 
 5. กิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย) 
 6. การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 7. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 
 ในการปฏิบัติงานทุกชนิดจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 
ที่จะกระท าในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไว้  ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานไปแล้วอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย 
ต่างกันไป รวมทั้งมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
จึงต้องหาวิธีการควบคุมและปรับปรุงวิธีการก าหนดเป้าหมาย และการปฏิบัติจริงให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเหล่านี้ คือ หลักการที่เป็นแหล่งความคิดและที่มาของความหมายของการประเมินผล  
(ประชุม รอดประเสริฐ, 2547: 333) 

 1. ความหมายของการประเมินโครงการ   
  มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมินโครงการไว้ดังต่อไปนี้ 
  รตันะ บัวสนธ์ (2540: 9) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมเก่ียวกับโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเทียบเกณฑ์แล้วตัดสินใจให้คุณค่าต่อข้อมูลหรือโครงการ
ดังกล่าว 



 
 
  ทวีป ศิริรัศมี (2544: 114) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ 
ในการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือการก าหนดคุณค่าของสิ่งใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นระบบระเบียบ
และมีหลักเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ 
  สุวิมล ติรกานันท์ (2545: 2-3) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ที่เกิดขึน้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาด าเนินงาน
ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างทันท่วงที 
  มยุรี อนุมานราชธน (2546: 286) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง  
การออกแบบการวิจัยประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปการวิจัยที่มีความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นมากท่ีสุดในสถานการณ์หนึ่งๆ 
  ประชุม รอดประเสริฐ (2547: 74) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น 
เพ่ือด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินโครงการนั้น 
  สมคิด พรมจุ้ย (2552: 29) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า 
ของโครงการหรือแผนงานตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อย
เพียงใด 
  พิสณุ ฟองศรี (2553: 64) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยการน าสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือตัดสินใจท าโครงการทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน ขยายผลหรือยกเลิก
โครงการ 
  Cronbach (1981: 14) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในขณะนั้น ตลอดจนผลที่ตามมาของเหตุการณ์ในสภาวะ
ปัจจุบันของโครงการ 
  Suchman (1990: 45) กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงและ
เชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือเป็นการค้นว่าผลของ
กิจกรรมที่วางไว้ในโครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 
 



 
 
  จากความหมายของการประเมินโครงการที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า  
การประเมินโครงการ คือ กระบวนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของการด าเนินงาน
โครงการอย่างเป็นระบบ โดยน ามาใช้เป็นสารสนเทศในการตรวจสอบเป้าหมายของโครงการ  
ท าให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นๆ และ
ปรับปรุงให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ประโยชน์และความส าคัญของการประเมินโครงการ  
  การประเมินโครงการที่ถูกต้องอย่างมีระบบนับว่ามีความส าคัญ ทั้งนี้เพราะโครงการ 
ในระดับต่างๆ ผู้บริหารต่างก็ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และความส าเร็จ 
ของโครงการ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการประเมินโครงการที่ถูกต้องมากกว่าความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์และความส าคัญของโครงการไว้ดังต่อไปนี้ 
  ดิเรก ศรีสุโข (2540: 85) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ว่า  
โครงการส่วนมากจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การด าเนินงานตามแผน  
และการประเมินผล แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการประเมิน 
 

 การประเมินผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 3 ของโครงการ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเพราะผลจาก
การประเมินจะท าให้ทราบว่าโครงการนั้นบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายจะมีการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนอย่างไร 

การบรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินงานตามแผน การประเมินผล 

การวางแผน 



 ฐาปนา ฉิ่มไพศาลและอัจฉรา ชิวะตระกูลกิจ (2544: 10-23) ได้กล่าวถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ต่อการบริหารโครงการไว้ดังนี้ 
  1. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมีความชัดเจน กล่าวคือ ก่อนที่
โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้เริ่มด าเนินงาน ควรได้รับการประเมินผลเสียก่อน หากมีส่วนใดที่ขาด
ความชัดเจนก็จะได้ให้ไปท าการปรับปรุงให้ชัดเจนเสียก่อน 
  2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเปิดประโยชน์เต็มที่หรือเป็นไปอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพราะ 
ในการประเมินผลโครงการต้องมีการวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ รวมถึงทรัพยากรทุกประเภท 
ที่ได้รับการจัดสรรว่ามีประมาณพอเหมาะแก่การด าเนินงานเพียงใด 
  3. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะการประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอน 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายรวมทั้งชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  4. ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์ 
จะวิเคราะห์ถึงปจัจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงาน มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของงาน 
  5. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ เพราะการติดตามประเมินผล 
จะท าให้ผู้บริหารโครงการทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
  6. ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายขององค์กร 
 ทวีป ศิริรัตน์ (2544: 116) ได้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ว่า การประเมินโครงการมีหน้าที่หลายประการ ดังนี้ 
  1. หน้าที่ในด้านสารสนเทศ (Information Function) การประเมินท าหน้าที่ให้ได้มา
ซ่ึงสารสนเทศเพ่ือการย้อนกลับ (Feedback) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ปรับปรุง
ในการด าเนินงานโครงการ 
  2. หน้าที่ในด้านวิชาชีพ หน้าที่นี้มุ่งที่จะเพ่ิมพูนความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและ 
จุดมุ่งหมายของโครงการ การแสดงถึงประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวของแผนและยุทธศาสตร์ของการ
ด าเนินงานของโครงการ จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
  3. หน้าที่ในด้านการจัดองค์กร หน้าที่นี้เป็นการช่วยเหลือองค์กรในการวิเคราะห์
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงสร้างองค์กร ช่วยในการตัดสินใจในกาเปลี่ยนแปลง
และรื้อโครงสร้างใหม่ขององค์กร 
  4. หน้าที่ด้านการเมือง หน้าที่นี้ประกอบด้วยการก าหนดระเบียบวาระและประเด็น
หรือหัวข้อการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น หน้าที่ของการประเมินในด้านนี้มุ่งเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและผลประโยชน์ของกลุ่มระหว่างนักวางแผนและผู้บริหารจัดการโครงการ 
 



  5. หน้าที่ในทางสังคมจิตวิทยา หน้าที่นี้มุ่งเพ่ือสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับความม่ันคง 
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ประเด็นและปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ จะถูกท าให้ง่ายต่อ 
การแก้ไขและเยียวยา 
  6. หน้าที่ในด้านประวัติศาสตร์ของการประเมินประกอบด้วยการบันทึกและการเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมที่ส าคัญๆของโครงการ เพ่ือการก าหนดทิศทางและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับโครงการที่ชัดเจนในอนาคต 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551: 93-95) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ
สรุปได้ดังนี้ 
  1. ช่วยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นการรับรองคุณภาพของโครงการ 
  2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
ของโครงการ  โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่แท้จริง 
  3. ช่วยให้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยชี้ให้เห็น
ความส าคญัแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดยสามารถทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วน
กว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือกโครงการ 
  4. ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ ากัด
และปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
  5. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไป 
 สมคิด พรมจุ้ย (2552: 30) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ 
  1. ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
โครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการตลอดจนตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
  2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน ช่วยในการจัดหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 
  3. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการด าเนิน
โครงการต่อไป 
  4. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ



ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 Anderson and Simuel (1985: 14-35) ได้อธิบายบทบาทและประโยชน์ของการ
ประเมินโครงการในด้านวัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้ 6 ประการ คือ 
  1. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่ การประเมินว่าโครงการทีจ่ดัท า
ขึ้นนั้นมีความจ าเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือมีคุ้มค่ากับเงินทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงอย่างไร โครงการเป็นที่ต้องการส าหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการสนับสนุน 
แค่ไหน รวมทั้งขนาดและขอบเขตการน าโครงการไปใช้กว้างหรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
เหล่านี้จะช่วยในการน ามาประมวลสรุปตัดสินใจส าหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุนที่จะตัดสินใจอนุมัติ 
การน าโครงการดังกล่าวไปด าเนินการใช้ต่อไป 
  2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไปหรือ 
การขยายโครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว (ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้) เป็นการประเมินเพ่ือจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวยังมี 
ความจ าเป็นต้องจัดให้มีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า 
กับทุนทีสู่ญเสียไปมากน้อยเพียงใด และโครงการที่ด าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง  
(Side Effects) ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่ 
  3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการซึ่งเป็นการประเมิน 
เมื่อโครงการได้มีการน าไปด าเนินการใช้ระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินในช่วงด าเนินโครงการ ทั้งนี้ 
โดยท าการประเมินเพ่ือที่จะปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการ อันได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพ่ือที่จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้นั้นเมื่อมีการด าเนินโครงการไปชั่วระยะหนึ่ง มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ หรือได้รับการยอมรับสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย 
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เนื้อหาของโครงการเป็นการพิจารณาว่า  
เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการหรือไม่ ล าดับขั้นตอนของกิจกรรมเป็นไปตามล าดับที่จะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการเพียงไร 
   นอกจากนั้นก็ยังพิจารณาอีกว่า เนื้อหาสาระของโครงการดังกล่าว 
มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับภูมิหลังหรือพ้ืนเพเดิมของกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการจากโครงการ 
มากน้อยเพียงใด วิธีการด าเนินโครงการโดยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้น  
มีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการเป็นจ านวนเท่าไร ครบหรือไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้ โครงการมีผู้ร่วมงาน
เพียงพอหรือไม่เท่าไร โครงการมีการด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วม
โครงการได้รับการเสริมแรงหรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไร เป็นต้น 



   สภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบาย 
ทางการเมืองหรือทางการบริหารของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการว่าให้การ
สนับสนุนการด าเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะ
อย่างไร ขัดแย้งกันหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะด าเนินการต่อไปเพียงใด ตลอดกระทั่งการยอมรับ
หรือให้การสนับสนุนและการต่อต้านของสาธารณะที่มีต่อโครงการเป็นไปในทิศทางใดเหล่านี้ เป็นต้น 
  4. เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนโครงการจากแหล่งต่างๆ   
ซึ่งได้แก ่การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนักวิชาชีพ
อ่ืนๆ โดยต้องการรู้ว่าแหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริง เมื่อมีการ
ด าเนินโครงการอยู่ในขณะนั้น 
  5. เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางต่อต้านโครงการจากแหล่งต่างๆ 
ในทางตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในข้อที่ 4 นอกจากเราจะต้องการรู้ถึง 
แหล่งที่ให้การสนับสนุนโครงการแล้ว ในการด าเนินโครงการใดๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดังกล่าวนั้น 
ก็จะได้รับการขัดขวางต่อต้าน ท าให้การด าเนินโครงการไม่อาจเป็นไปได้โดยสะดวก และวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ก าหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ   
เพ่ือพิจารณาว่าแหล่งใดบ้างที่ขัดขวางโครงการ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นทั้งนี้เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุง 
ให้ด าเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป 
  6. เพ่ือช่วยเกิดความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งหมายถึง การได้รับความรู้
ความเข้าใจในพ้ืนฐานอ่ืนที่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ท าการประเมิน แต่ทว่า 
มีผลต่อโครงการ ได้แก่ พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยาและด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 จากประโยชน์และความส าคัญของการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานการด าเนินงานมีความชัดเจน 
มากขึ้น กล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปสู่การปฏิบัติย่อมจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด 
จากผู้บริหารและผู้ประเมินหากพบข้อบกพร่องจะมีการปรับปรุงให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อน 
  2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเป็นประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะ  
การวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  3. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน  
ดังนั้น เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ให้ด าเนินการไปด้วยดีย่อมจะท าให้
การด าเนินงานตามแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
  4. มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการและ 
ช่วยลดสิ่งที่อาจท าให้เกิดความเสียหายลง 



  5. มีส่วนส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เนื่องจาก การประเมินโครงการ 
เป็นการตรวจสอบและควบคุมอย่างมีระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิด 
ที่ใช้ในการด าเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด ส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพ 
จะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือเป้าหมายที่ต้องการ 
  6. มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุม บังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการอันจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี 
เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึงพอใจและมีความตั้งใจ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน 
  7. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ การประเมินโครงการจะท าให้ผู้บริหาร
ได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหา ข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน
โครงการ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยท าให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไปหรือยุติ 
โครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนหรือ 
การก าหนดนโยบายผู้บริหาร 
  จากประโยชน์และความส าคัญของการประเมินโครงการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า  
การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 มีความส าคัญ ดังนี้ 
  1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข การด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร ก ากับ นิเทศและติดตามผลการด าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลสนเทศส าหรับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 3. จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
  การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการ และการด าเนินโครงการ
ให้ดียิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันจุดมุ่งหมายเฉพาะของการประเมินก็จะต้องก าหนดให้ชัดเจน โดยผู้ที่ต้องการ
ใช้ผลการประเมินนั้นๆ เช่น เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการวางแผนโครงการ  
เพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานต่อผู้ตรวจสอบและผู้บริหาร เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ เพ่ือบอกผล
การด าเนินงานโครงการสาธารณะได้รับทราบเพ่ือขยายโครงการ เพ่ือด าเนินโครงการต่อเนื่องหรือระงับ



โครงการ เพ่ือตัดสินว่าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ที่น ามาใช้ประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงทักษะ
การประเมินของนักประเมินเอง และมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน
โครงการไว้ดังนี้ 
  สมพิศ สุขแสน (2545: 2-3) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 
   1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า 
ควรจะยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆยังมิได้จัดท า
ในรูปของโครงการทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย ความล้มเหลว
ของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้น ถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้นส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหา  
หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควรยกเลิกไป 
   2. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 
   3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่า บางโครงการไม่ได้เสีย
ทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยม 
ของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผล 
ของการประเมิน เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
   4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น  
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น 
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี ้
เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
   5. เพ่ือขยายผล ในการน าโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เราอาจไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินโครงการ 
เป็นระยะ สม่ าเสมอ ผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลส าเรจ็ตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เราควรจะ
ขยายผลโครงการนั้นต่อไป แต่การขยายผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่การขยายผล 
ต้องค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ์ต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมืองหนาว 
จะประสบความส าเร็จดีในพ้ืนที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผลไปยังภูมิภาคอ่ืนอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป  
เพราะต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชื้อชาติ ค่านิยม ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือสิ่งที่
น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดี แต่น าไปขยายผลในพื้นที่หนึ่งอาจไม่ได้ผลหรือสิ่งที่เคยท าได้ผลดี 
ในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 



  ไทเลอร์ (Tiler, 1989 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2551: 180-182) มีความเห็น
ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินนั้นคือ 
   1. เพ่ือตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมาย 
เชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ ส่วนใดที่ประสบผลส าเร็จก็อาจเก็บไว้ใช้ได้ต่อไป แต่ส่วนใด 
ไม่ประสบผลส าเร็จก็จะได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป 
   2. เพ่ือประเมินค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่  
เพ่ือให้สาธารณชนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในอันที่จะช่วยเข้าใจปัญหาและความต้องการทางการศึกษา 
ไดแ้ละเพ่ือใช้ข้อมูลนั้นเป็นแนวทางในการที่จะปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้ 
  Fetterman (1997: 5) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการที่ส าคัญ   
มี 4 ประการ คือ 
   1. เพ่ือต้องการค าถามต่างๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
   2. เพ่ือต้องการค าตอบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโครงการ 
   3. เพ่ือต้องการตอบค าถามเก่ียวกับการวินิจฉัยผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
   4. เพ่ือต้องการตอบค าถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ 
  สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยตัดสินใจในการสนับสนุนหรือ
ยกเลิกโครงการ ทราบความก้าวหน้าและแนวทางในการปรับปรุงโครงการและช่วยตรวจสอบว่า
โครงการประสบผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้มากน้อยเพียงใดและมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร 

 4. ขั้นตอนของการประเมินโครงการ 
  พิสณุ ฟองศรี (2553: 102-105) กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินโครงการไว้ว่า ตั้งแต่
ก่อนการประเมิน ระหว่าง หรือสิ้นสุดโครงการ มีการประเมินโครงการ 8 ขั้นตอน แต่ถ้ามีการประเมิน
งานหรือตรวจสอบผลการประเมินจะมี 9 ขั้นตอน มีสาระโดยสรุปดังนี้ 
   1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและศึกษาวิเคราะห์โครงการพร้อมข้อมูล         
ที่เก่ียวข้อง ผู้ประเมินต้องศึกษาโครงการและสาระที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอื่น  
เพ่ือให้ได้ขอ้สรุปน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินและพัฒนาตัวชี้วัด 
ในขั้นตอนต่อไป 
   2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด เมื่อได้
วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินที่ชัดเจน คงที่ หรือค่อนข้างชัดเจนให้น าไปพัฒนาตัวชี้วัด  
รูปแบบการประเมินตามความต้องการและใช้เป็นกรอบในการเลือกพัฒนาหรือสร้างตัวชี้วัด ก าหนด
เกณฑ์และค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 



   3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) ค าว่าเกณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เกณฑ์การ
ตัดสิน ส่วนค่าน้ าหนัก หมายถึง ระดับความส าคัญของประเด็นและตัวชี้วัด ก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก
อาจแยกเป็น 4 ระดับ เรียงตามล าดับความละเอียดจากน้อยไปหามาก 
   4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินเมื่อได้วัตถุประสงค์หรือ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) แล้วน ามารวมกันเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน
อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ประเด็นการประเมินกับตัวชี้วัดถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
ก็ก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก 
   5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลการประเมินต้องตัดสินใจผลจาก
สารสนเทศที่เก็บมาได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะและ
มีความแตกต่างเครื่องมือที่สร้างไว้ควรพัฒนาหาคุณภาพเครื่องมือด้วย 
   6. การเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสร้างและพัฒนาหาคุณภาพเครื่องมือแล้วจะน ามาใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลจริงในภาคสนามซึ่งเป็นการเริ่มปฏิบัติจริงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต สัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
   7. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการมักใช้สถิติพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น  
จ านวนนับ ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าใช้แบบทดสอบซึ่งมักเป็นการทดสอบ 
ที (t–test) และสถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ 
   8. การเขียนรายงานการประเมินรายงานการประเมินโครงการที่สมบูรณ์จะมี
โครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัยคือมีส่วนน า ส่วนที่เป็นเนื้อหา 5 บท และส่วนท้ายซึ่งเป็นภาคผนวก 
   9. การประเมินงานประเมินโครงการ (ถ้ามี) โดยสรุป การประเมินโครงการ 
ได้รับความสนใจและน าไปใช้มากกว่าการประเมินอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการ  
น าผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือตัดสินใจจัดท าทดลอง เปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือ
ยกเลิกโครงการ รูปแบบการประเมินโดยตรงหรือปรับปรุงรูปแบบต่างๆ หรือคิดข้ึนเองได้การประเมิน  
สามารถประเมินได้ตั้งแต่ก่อนด าเนินการโครงการระหว่างด าเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการ 
การประเมินโครงการมี 8 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  

          
           
           
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2  การประเมินโครงการ 8 ขั้นตอน 

พัฒนาตัวชี้วัด 
1.  ก าหนดแหล่งข้อมูล 
2.  ก าหนดเครื่องมือ 
3.  ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานตัวชี้วัด 

ออกแบบการประเมิน 
1.  ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 
2.  ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.  ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  สร้างเครื่องมือ 
2.  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.  เก็บข้อมูล 

ศึกษารายละเอียดของสิ่งที่ถูก

ประเมิน 

ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน 

ก าหนดประเด็นในการประเมิน 

ก าหนดตัวชี้วัด 

วิเคราะห์ข้อมูล 

แปลผลและสรุป 

เขียนรายงาน 



 5. รูปแบบการประเมินโครงการ 
  ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ (2556: 1-15) กล่าวว่า  
รูปแบบการประเมินมีหลายประเภท และได้น าเสนอรายละเอียดของรูปแบบการประเมินต่างๆ ไว้   
7 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Ralph W. Tyler รูปแบบการประเมินของ Marvin C. Alkin  
รูปแบบการประเมินของ Malcolm M. Provus รูปแบบการประเมินของ Michael Scriven รูปแบบ
การประเมินของ Robert E. Stake รูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam และรูปแบบ 
การประเมินของ Kirkpatrick โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.1 รูปแบบการประเมินของ Ralph W. Tyler 
  Ralph W. Tyler เป็นผู้น าส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนด
ไว้ โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทาง 
ช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมิน โดยเสนอเป็น
กรอบความคิดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูป
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า 
แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 
  Tyler มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมาย 
ของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้าง 
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ล าดับขั้น 
ของการประเมินการเรียนการสอน มีดังนี้ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน  
เฉพาะเจาะจง ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
ที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
  ในปี 1986 Tyler ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ 
  1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objective) 
  2. การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluation the leaning Plan) 
  3. การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 
Development) 
  4. การประเมินเพ่ือน าโครงการปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
  5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluation the Outcome of 
an Educational Program) 



  6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 5.2 รูปแบบการประเมินของ Marvin C. Alkin 
  Marvin C. Alkin ไดเ้สนอรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE (Center for the 
study of Evaluation Approach) จุดเน้นการประเมินตามแนวคิดของ Alkin คือ การประเมิน 
เพ่ือการตัดสินใจ Alkin ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของ 
สิ่งที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่เหมาะสม 
กับการด าเนินของโครงการ 
  จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของ Alkin นั้น การประเมินจะ
ประกอบด้วยการจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจดังในการประเมินจ าเป็น
จะต้องประเมินในเรื่องต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนา 
สภาพของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะ
ช่วยให้เราสามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสม สิ่งที่จะต้องศึกษา ได้แก่ ความต้องการ 
ของประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน
จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆกัน 
  2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมิน 
ก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม 
ของโครงการ นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับประเมินผล 
ที่จะได้รับจากการใช้วิธีการด าเนินงานต่างๆด้วย เพ่ือให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการหาทางเลือก
ที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การประเมิน 
จากเกณฑ์ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน 
  3. การประเมินการน าไปใช้เพื่อการด าเนินโครงการ (Program Implementation)  
เป็นการประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่างๆที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดข้ึนมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้
เพียงไร 
  4. การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพ่ือหาข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดข้ึน
บ้างหรือไม่ ดังนั้น นักประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในทุกๆด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืนเพื่อน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงโครงการต่อไป 



  5. การประเมินเพ่ือยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้ นักประเมิน 
ต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูลพิจารณาตัดสินคุณค่าของโครงการ  
และศักยภาพในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆหรือน าไปใช้กับโครงการในสถานการณ์อ่ืนๆ 
ได้กว้างขวางเพียงใด ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมินจะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่าควรจะด าเนิน
โครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่หรือจะขยายโครงการต่อไปอีก เป็นต้น รูปแบบการ
ประเมินของ Alkin แสดงดังภาพที่ 3 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3 รูปแบบการประเมินโครงการของ Marvin C. Alkin   
 

 5.3 รูปแบบการประเมินของ Malcolm M. Provus 
  Malcolm M. Provus ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติการกับมาตรฐานหรือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลการ
ปฏิบัติการของแผนงาน และอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 5 ชนิดที่สามารถศึกษาการใช้ได้ 
จากแผนงาน คือ ความไม่สอดคล้องที่สัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงาน  
ก าหนดกระบวนการด าเนินงานและก าหนดผลคาดหวังซึ่งจะได้รับจากการด าเนินงาน 
  ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ 
  ขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใช้เพื่อการด าเนินงาน 
  ขั้นที่ 4 ผลผลิต 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์เก่ียวกับการลงทุน 
 

การประเมิน 

การประเมินระบบ การประเมิน 
การวางแผน

โครงการ 

การประเมิน 
การน าไปใช้ 

การประเมิน 
เพื่อการปรังปรุง 

การประเมิน 
เพื่อการยอมรับ 



  ตามรูปแบบนี้ การประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วางมาตรฐาน 
ตามความคาดหวังของโครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินทุกอย่างต้องด าเนินไปโดยการหาข้อมูล
ใหม่และท าการตัดสินใจ โดยใช้มาตรฐานที่วางไว้เป็นเกณฑ์เป็นรูปแบบที่ช่วยให้หาข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ในทุกขัน้ตอนของการประเมินดังกล่าวข้างต้นและตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
แสดงดังภาพที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 รูปแบบการประเมินความไม่สอดคล้องของ Provus 
 

     S  หมายถึง  มาตรฐาน (Standard)       T  หมายถึง  ยกเลิก (Terminate) 
     P  หมายถึง  การด าเนินการ (Program performance)   A  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง  
     C  หมายถึง  เปรียบเทียบ (Compare)       (Alteration  เกี่ยวกับ  T  หรือ S) 
     D  หมายถึง  ความไม่สอดคล้อง (Discrepancy information) 

  การประเมินในแต่ละขั้นตอน  ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในข้ันนั้นๆด้วย
วิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตนเอง เพ่ือให้ได้ว่าท าไมจึงเกิด
ข้อบกพร่องนั้นๆ มีอะไรเป็นสาเหตุและมีวิธีใดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น ส าหรับ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้ 

  ค าถาม     เกณฑ์          ข้อมูลที่ตอบค าถาม  การตัดสินใจ 
        (Q)      (C)         (I)                       (D) 

  เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงข้ันที่ 5 แล้ว ถ้าจะด าเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม่ก็ต้อง
ท าการออกแบบใหม่ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุน ซ่ึงต้ังอยู่บนรากฐานของ
ปัจจัยเบื้องต้นใหม่ 



 5.4 รูปแบบการประเมินของ Michael Scriven  
  Micheal Scriven ได้ให้ความหมายของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระดับของเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงหน้าที่การประเมินว่ามี  
2 ระดับ คือ 
  1. การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่าง 
ที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นเพราะการประเมิน 
จะช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา 
  2. การประเมินเพ่ือสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือน าไปใช้กับ
สถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงต่อไป 
  Scriven ได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมินเพ่ือปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้า 
ของโครงการ โดยท าการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ควรที่จะใช้นักวิจัย 
มืออาชีพในการด าเนินการประเมินนั้น ควรจะได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ  
ให้ชัดเจนรวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้ด าเนินโครงการด้วย   
ซึ่งมีวิธีการประเมินที่สามารถน ามาใช้ได้ 2 วิธี คือ 
  1. การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic 
Evaluation) คือ การประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหา จุดมุ่งหมาย  
กระบวนวิธีการให้ได้คะแนนและเจตคติของครู เป็นการประเมินก่อนที่จะได้มีการปฏิบัติงาน 
  2. การประเมินเมื่อมีการปฏิบัติงานแล้วหรือการประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay-
off Evaluation) เป็นการตัดสินคุณค่าจากผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือกับนักเรียน เช่น  
การประเมินมีความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหรือคะแนนที่ได้ 
จากกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
  การประเมินโดยใช้การเปรียบเทียบ Scriven มีความคิดเห็นที่แตกต่างจาก 
Cronbach ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมาใช้ในการประเมิน ซ่ึง Scriven เป็นบุคคลที่เห็นว่าการ
ใช้กลุ่มเปรียบเทียบ มีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้กลุ่มเปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็น 
การประหยัดกว่าไม่ต้องท าการศึกษาในระยะยาวและยังมีกลุ่มตัวอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้ว Scriven ยังเชื่อว่าการศึกษากลุ่มย่อย (Micro-studies) ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด (Cross studies) เพราะท าได้ง่ายกว่า
และบ่อยครั้งกว่า 
 
 



   คุณค่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Scriven เป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญ 
ของการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้ เขาเชื่อว่าการประเมินจะขาดความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้
พิจารณาในด้านคุณค่าที่ได้รับโดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้อง
พิจารณามี 3 ประการ คือ 
   1. ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ลงทุน 
ไปนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่ 
   2. ขวัญหรือก าลังใจหรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินงานโครงการ  
ควรพิจารณาด้วยว่าผลของโครงการจะท าให้ขวัญหรือก าลังใจหรือคุณธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นอย่างไร 
   3. ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องส าคัญมากแต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจาก 
มีความยุ่งยากในการประเมิน 
  การประเมินไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Evaluation) การประเมินโดยทั่วไป  
นักประเมินจะยึดจุดมุ่งหมายของโครงการเป็นหลัก ดูความสอดคล้องผลการปฏิบัติงานกับจุดมุ่งหมาย
ของโครงการ แต่ Scriven มีความเห็นว่า นักประเมินไม่ควรจะให้ความสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมาย 
ของโครงการที่ตั้งไว้เพียงอย่างเดียวแต่ควรจะให้ความสนใจกับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
ซึ่งนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของโครงการ ไม่ว่าผลอันนี้จะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  
หรือผลบางอย่างอาจมีความส าคัญมากก็ได้ 

 5.5 รูปแบบการประเมินของ Robert E. Stake  
  Robert E. Stake ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวความคิดของ Cronbach  
และ Scriven เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติรูปแบบการประเมินของ Stake ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง 
ทีน่ักประเมินน ามาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมินตามความคิดเห็น
ของ Robert E. Stake หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการบรรยายและการตัดสินคุณค่าของโครงการ  
หรือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 
จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประเภท คือ เพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่างๆทีน่ ามาบรรยายเกี่ยวกับ
โครงการนั้น และเพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่างๆที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ 
  Stake ได้เสนอโครงสร้างรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ (Countenance Model) 
ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน  คือ เมตริกซ์บรรยาย 
(Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgement Matric) และได้เสนอว่าก่อน
บรรยายหรือตัดสินคุณค่าของโครงการใดๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์หลักการและเหตุผลของ
โครงการนั้นๆด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของ Robert E. Stake ผู้ประเมินจะต้องรวบรวม



ข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจาก แหล่งข้อมูลมีมากมายและวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี ข้อมูลที่ต้องการ
คือข้อมูลที่น ามาใช้ในการอธิบายและการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมินนี้ ได้จ าแนก 
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   1. สิ่งน าหรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือปัจจัย
ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ 
   2. กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนิน 
ตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน  
เป็นต้น 
   3. ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากโครงการ 
 ในการเก็บข้อมูลผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1. ความคาดหวังหรือแผนงาน (Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังจ าแนก 
เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินโครงการ 
   2. สิ่งที่เกิดข้ึนจริง (Observation) หมายถึง สภาพที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งจ าแนก 
เป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   3. มาตรฐาน (standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะ 
ที่ควรจะมี ควรจะท า หรือควรจะได้รับ เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 
   4. การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ผลการพิจารณาการตัดสินใจเป็นการ
พิจารณาสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินการ 
  ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายก่อน คือ ต้องมี
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เบื้องต้น การปฏิบัติและผลลัพธ์ เมื่อได้ผลอย่างไรแล้วจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้และ
มาตรฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจ โครงสร้างรูปแบบการประเมินของ Robert E. Stake  
แสดงดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 โครงสร้างรูปแบบการประเมินของ Robert E. Stake 
 

  Stake เสนอวิธีการประเมินในรูปของเมตริกซ์ (Matric) สองประการ คือ  
เมตริกซ์การบรรยาย และเมตริกซ์การตัดสินใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. ในเมตริกซ์การบรรยาย แบ่งออกเป็น 6 ช่อง คือ 
       ช่องที่ 1 หมายถึง ภาวการณ์ที่คาดหวังว่าต้องมีอยู่ก่อนที่การด าเนินโครงการ
เกิดข้ึน โดยถือว่าเป็นภาวการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดผลดังที่คาดหวังไว้ 
       ช่องที ่2 หมายถึง กระบวนการที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานตามความคาดหวัง
ว่าจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คือ ก่อให้เกิดผลตามที่มุ่งหมายไว้ 
       ช่องที ่3 หมายถึง ผลผลิตที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังการด าเนินงาน 
       ช่องที่ 4 หมายถึง ปัจจัยที่มีอยู่จริงก่อนเริ่มโครงการ 
      ช่องที่ 5 หมายถึง กระบวนการด าเนินงานตามที่สังเกตได้จริงจากโครงการ 
    ช่องที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้จริงๆ หลังจากโครงการจบลงแล้ว 
    ตั้งแต่ช่องที ่1 ถึง 6 ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลใน 2 แนวคือ ในแนวตั้ง
ได้แก่ ช่อง 1 – 2 – 3 และ 4 – 5 – 6 ควรมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือดูว่าปัจจัยเบื้องต้นเอื้ออ านวย 
ต่อกระบวนการหรือไม่ และในแนวนอน ได้แก่ 1 – 4, 2 – 5 และ 3 – 6 ต้องมีความสอดคล้องกันทั้งนี้
เพ่ือต้องการทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริงๆ ในแต่ละส่วนตามแนวตั้งนั้น มีความสอดคล้อง 
กับสิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ประการใด และต้องมีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 



    เมื่อพิจารณาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนแล้ว พบว่า มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกัน แสดงว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่บรรลุตามที่คาดหวังเอาไว้ 
   2. ในเมตริกซ์การตัดสินใจ จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อมูลที่ได้
จากเมตริกซ์ การอธิบายเกณฑ์มาตรฐานนี้อาจมีอยู่ก่อนแล้วหรือตั้งข้ึนใหม่ โดยคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้ ส าหรับที่มาของการตัดสินใจควรให้ผู้ประเมินมีบทบาทด้วย คือ ต้องสรุป
ออกมาให้ได้ว่า โครงการการศึกษามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จุด
ใดหรือมีปัจจัยอะไรเป็นตัวเกื้อหนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อโครงการ 
  แนวคิดของ Stake แตกต่างไปจากแนวคิดของคนอ่ืนๆ ตรงที่พบว่าผลผลิตยังไม่ดี  
ไม่ได้หมายความว่า การวางแผนไม่ดี หรือหลักสูตรไม่ดี แต่อาจบกพร่องที่องค์ประกอบอื่นๆ เช่น   
การจัดสภาพแวดล้อม ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้เรียน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆก็ได้ 

 5.6 รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam 
  Daniel L. Stufflebeam ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการประเมินเรียกว่า   
ซิปป์โมลเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ 
ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การใหส้ารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่อมาจาก Context, Input, Process,  
และ Product 
  Stufflebeam ได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย  
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าคัญมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาวะ
แวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)   
  ประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิดของรูปแบบ   
การประเมินซิปป์ แสดงดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิด 
ของรูปแบบการประเมินซิปป์ 

 
 แนวทางการประเมินในด้านต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้
ข้อมูลส าคัญเพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 
เป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามต่างๆ เช่น  
   1.1 เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
   1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับบนโยบาย 
ขององค์กรหรือนโยบายของหน่วยหรือไม่ 
   1.3 เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน 
จากองค์กรต่างๆ หรือไม่ 
  2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูล
ตัดสินปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมาะสมหรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น 
 
 



   2.1 ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
   2.2 กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้วที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด 
  3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่าง 
การด าเนินโครงการเพื่อหาข้อดี  และข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้  
และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้นๆด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถาม 
ที่ส าคัญ เช่น 
   3.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้หรือท า
ไม่ได้เพราะเหตุใด 
   3.2 เกิดปัญหาอุปสรรคไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัวหรือไม่อย่างไร 
   3.3 มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
  4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือดูว่า 
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจาก
การรายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วยซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่ส าคัญๆ เช่น 
   4.1 เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
   4.2 คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
   4.3 เกิดผลกระทบอ่ืนใดบ้างหรือไม่ 

 5.7 รูปแบบการประเมินของ Donald L. Kirkpatrick 
  Donald L. Kirkpatrick แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเป็น
ประธาน ASTD (The American Society for Tranning and Development) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลอบรมว่า “การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือบุคลากร 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผล 
การฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด 
  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกองค์กรเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนมาเพ่ือ    
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทาง 
การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  Kirkpatrick เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย   
3 ประการ คือ 
  1. การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไรหรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง 
  2. ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อนหรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ 



  3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร 
  ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม Kirkpatrick เสนอว่า ควรด าเนินการประเมิน 
ใน 4 ลักษณะ  คือ 
  1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction  Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้สึกหรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
  2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning  Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ  (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
  3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังอบรม (Behavior  Evaluation)  เป็นการ
ตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่ 
  4. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results  Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่า  ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กรหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีข้ึนหรือมีหรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)   
  
  โมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model เป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดย 
สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะ ได้เขียนหนังสือ 
ทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and decision Making”  
หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล 
ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีม ก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมิน 
และรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
ในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า CIPP Model 
  รัตนะ บัวสนธ์  (2540: 10-22) ได้กล่าวถึงโมเดลการประเมินแบบซิปป์  
(CIPP Model) ไว้ว่า โมเดลการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นการน าตัวอักษรตัวแรกของมิติ
การประเมิน 4 ด้านมาประกอบกัน  ได้แก่ การประเมินบริบท (Context)  ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ซ่ึง Stufflebeam พัฒนาน าเนอขึ้นโดยมีพ้ืนฐาน 
มาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์การกระท าการประเมินโครงการทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่กลางปี 1960 โดยต้องการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อจ ากัดของรูปแบบการประเมินแบบดั้งเดิม 
อาท ิการออกแบบการทดลองการประเมินอิงวัตถุประสงค์และการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รูปแบบหรือวิธีการประเมินแบบดั้งเดิมมีข้อจ ากัดในการศึกษาหาค าตอบเกี่ยวกับโครงการ 



ในการศึกษาในสมัยนั้น จึงท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบการประเมินใหม่ๆ เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ
โครงการทางการศึกษาอย่างรอบด้านหลายแง่มุมมากข้ึน ซึ่งรูปแบบการประเมิน CIPP เป็นหนึ่งใน
รูปแบบการประเมินอ่ืนๆ ที่นักประเมินในยุคนั้นพัฒนาน าเสนอไว้ รูปแบบการประเมิน CIPP ปรากฏขึ้น
เป็นลายลักษณ์ชัดเจนในหนังสือชื่อ  Educational Evaluation and Decision Making ซึ่งตีพิมพ์ในปี 
1971 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 2007 ในหนังสือ Evaluation Theory Models and Applications 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การประเมินบริบท : Context Evaluation หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับ 
ความต้องการจ าเป็น (Need) ปัญหา (Problem) คุณสมบัติที่มีค่า (Assets) และโอกาส 
(Opportunities) ที่จะเกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมหนึ่งที่ก าหนด การประเมินบริบท 4 ส่วนนี ้
มีความส าคัญที่จะน าไปสู่การออกแบบโครงการ แผนงาน และการให้บริการที่มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ การประเมินบริบทมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1.1 ก าหนดขอบเขตและบรรยายเกี่ยวกับความตั้งใจให้บริการ 
   1.2 จ าแนกผู้รับผลประโยชน์ที่ต้ังใจให้บริการ (หรือกลุ่มเป้าหมาย) และประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
   1.3 จ าแนกปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นบ่อเกิดความต้องการจ าเป็นของกลุ่ม
ผู้รับประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายนั้น 
   1.4 จ าแนกความเกี่ยวข้องระหว่างคุณสมบัติที่มีค่าและโอกาสการได้รับ
ทุนอุดหนุนที่สามารถน าไปใช้ก าหนดเป้าหมายความต้องการจ าเป็นนั้น 
   1.5 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานส าหรับการก าหนดเป้าหมายมุ่งการปรับปรุง 
   1.6 ประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมเป็นไปได้ของเป้าหมาย 
มุ่งการปรับปรุง 
   1.7 จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานส าหรับการตัดสินผลลัพธ์ของเป้าหมาย 
มุ่งการปรับปรุงหรือความพยายามในการให้บริการ 
   การประเมินบริบทอาจจะประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่างหรือแม้กระทั่งหลังการ
ด าเนินโครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อ่ืนๆ ในกรณีประเมินบริบทก่อนการด าเนิน
โครงการ องค์กรหรือหน่วยงานจะใช้ผลจากการประเมินบริบทเพ่ือช่วยจัดล าดับความส าคัญและก าหนด
เป้าหมายส าหรับโครงการนั้น แต่ถ้าเป็นการประเมินบริบทระหว่างหรือหลังด าเนินโครงการหรือ 
สิ่งแทรกแซงอ่ืนๆ องค์กรและหน่วยงาน มักจะด าเนินการและจัดท ารายงานประเมินบริบทควบรวม 
ไปกับการประเมนิปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต กรณีนี้การประเมินบริบทจึงมีประโยชน์ส าหรับ
การตัดสินใจก าหนดเป้าหมายของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าวมีคุณประโยชน์ตอบสนองหรือ
เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร 



   เทคนิควิธีการที่ใช้ในการประเมินบริบท ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศ
อย่างหลากหลายครอบคลุมสมาชิกที่เป็นประชากรเป้าหมายรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโครงการหรือ
สิ่งแทรกแซงนั้น ซึ่งโดยปกติมักเริ่มจากการซักถามผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยระบุ
ขอบข่ายการศึกษา หลังจากนั้นนักประเมินอาจจะท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการ
จ าเป็นในการรับบริการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งอาจท าได้โดยการทบทวน
เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังและการปฏิบัติงานของบุคคล การจัดเวทีรับฟังจากชุมชน 
การทดสอบและการสัมภาษณ์ผู้รับประโยชน์ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอ่ืนๆ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้รับบริการจากโครงการหรือสิ่งแทรกแซงเป็นประชากรที่มีจ านวนมาก    
นักประเมินอาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วสร้างแบบสอบถามหรือแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น
เกี่ยวกับปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน ในกรณีเช่นนี้นักประเมินก็อาจใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาใดๆ เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาใช้สอบ
เปรียบเทียบก็ได้ 
   ผลการประเมินบริบทสามารถน ามาใช้ได้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหาร
สามารถน าผลการประเมินที่ได้ ไปใช้สื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการจ าเป็น และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาขององค์กร  
แต่ส าหรับนักพัฒนาโครงการก็สามารถที่จะน าผลการประเมินบริบทไปใช้เพื่อสนับสนุนขอรับทุนหรือ
จัดท าสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในขณะที่องค์กรให้บริการทางสังคมหรือองค์กรการกุศล
อาจใช้สารสนเทศจากผลการประเมินบริบทเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคณะท างานหรือ 
เพ่ือจ าแนกจัดล าดับให้ความช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย  ส าหรับโรงเรียนนั้นก็อาจใช้การประเมิน
บริบทเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการชี้แนะและพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของนักประเมินก็ต้องใช้ผลของการประเมินบริบทเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับแผนงานโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆ 
  2. การประเมินปัจจัยน าเข้า : Input Evaluation จุดมุ่งเน้นหลักของการประเมิน
ปัจจัยน าเข้าก็เพ่ือช่วยจัดล าดับโครงการที่จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความจ าเป็นต้องการ  
โดยการศึกษาและตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วนเกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้มาก
ที่สุด ในอันที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประเมินปัจจัยน าเข้าจะเป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้า
ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวหรือประสิทธิผลของความพยายามเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่โครงการหรือ 
สิ่งแทรกแซงนั้นๆ ต้องการให้เกิด จุดมุ่งเน้นประการที่สองของการประเมินปัจจัยน าเข้า เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นทางเลือกต่างๆ และเพราะเหตุใดจึงเลือกแนวทางนั้น ในกรณีเช่นนี้
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินปัจจัยน าเข้าจะมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับบ่งบอกให้เห็นถึง



ความรับผิดชอบ (Accountability)  ใดๆของผู้พัฒนาโครงการที่พยายามออกแบบและปรับปรุง
งบประมาณใดๆ ของโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าว นอกจากนี้แล้วการประเมินปัจจัยน าเข้า 
ก็จะช่วยจ าแนกและจัดล าดับแนวทางท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจได้ใช้เป็นทางเลือกส าหรับการ
ด าเนินงานต่อไป โดยสรุปการประเมินปัจจัยน าเข้า เพ่ือช่วยผู้ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายตอบสนองความต้องการจ าเป็นให้แก่ผู้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดแผนงานที่ปฏิบัติได้จริง
และใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบันทึกและสร้างส านึกรับผิดชอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรและวิธีการด าเนินงานในแผนงานนั้นๆ นอกจากนี้ หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการ
ประเมินปัจจัยน าเข้าก็เพ่ือช่วยให้ผู้น าโครงการหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
นวัตกรรมหรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าถึงทรัพยากรที่ต้องสูญไป 
   นักประเมินสามารถท าการประเมินปัจจัยน าเข้าได้หลายขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นต้อง
กระท าตามล าดับต่อเนื่องกัน นักประเมินอาจเริ่มจากการทบทวนปฏิบัติงานที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการจ าเป็นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งท าได้ตามข้ันตอนหรือวิธีต่างๆ  
ได้แก่ 1) การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 2) การตรวจเยี่ยมโครงการตัวอย่างหรือ
โครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน 3) การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากรัฐบาล 4) สืบค้นสารสนเทศ
เกี่ยวกับการให้บริการจากแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 5) ทบทวนเอกสารบทความเกี่ยวกับรายงาน
ผู้บริโภคหรือเอกสารอ่ืนๆ ที่ตีพิมพ์เรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ   
และ 6) การชี้ชวนให้ผู้ปฏิบัติงานจัดท าข้อเสนอ 
   นักประเมินอาจจัดสารสนเทศเหล่านี้อย่างเป็นหมวดหมู่ไว้ในห้องวางแผน
โดยเฉพาะและจัดกลุ่มท่ีศึกษาเฉพาะเพ่ือท าการสืบค้นหรือด าเนินการจัดท าแผนสัมมนาโดยตรงเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ  นักประเมินต้องใช้สารสนเทศที่ได้ทั้งหมดเพ่ือน าไปสู่ 
การได้กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงานที่มีแนวโน้มศักยภาพก่อให้เกิดการยอมรับได้ต่อการน าไปใช้ 
ทั้งนี้โดยอาจจัดล าดับแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวโดยอาศัยหรือพิจารณาจากเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้ 
    1. ตอบสนองการบรรลุความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ 
    2. ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เป็นปัญหาขององค์กร 
    3. ศักยภาพของประสิทธิผล 
    4. ต้นทุนที่ต้องใช้ 
    5. สอดคล้องมีอยู่จริงในทางการเมือง 
    6. มีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ 
    7. มีศักยภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกพ้ืนที่หนึ่งๆ 
 



   ต่อจากนั้นนักประเมินสามารถท่ีจะให้ค าแนะน าแก่ผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจว่า 
ควรจะเลือกหรือค้นหาแนวทางการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่เป็นการค้นหานวัตกรรมหรือ       
แนวทางการด าเนินงานใหม่ๆ นักประเมินและผู้รับบริการอาจจัดท าเกณฑ์อย่างเป็นเอกสารชัดเจน      
ที่นวัตกรรมนั้นต้องบรรลุและจัดล าดับข้อเสนอแนวทางต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ต้องบรรลุซึ่งเลือกไว้แล้ว     
ในล าดับต่อไปนักประเมินอาจจัดล าดับข้อเสนอหรือแนวทางที่มีศักยภาพแก่การยอมรับได้และชี้แนะ
แนวทางหรือลักษณะที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานว่าควรจะด าเนินการอย่างไร นอกจากนั้น 
นักประเมินก็อาจท าได้โดยการจัดให้มีการรับฟังเพ่ือให้ได้สารสนเทศเพ่ิมเติมจากผู้ปฏิบัติหรือผู้บริหาร
เกี่ยวกับข้อเสนอหรือแนวทางต่างๆ ที่ดีที่สุดส าหรับเป็นทางเลือกการตัดสินใจให้แก่หน่วยงานองค์กร
นั้นๆ 
   การประเมินปัจจัยน าเข้า น าไปประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี อาทิ ผู้บริหารใช้ส าหรับ
จัดท าข้อเสนอเพ่ือขอรับเงินลงทุนสนับสนุนการด าเนินงานจากคณะกรรมการก าหนดนโยบาย 
ในหน่วยงานหนึ่งๆ  โรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาใช้ส าหรับจัดท าข้อเสนอเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนแผนงาน โครงการทางการศึกษา ในขณะเดียวกันผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้ท าหน้าที่
ตัดสินใจทางการศึกษาก็ใช้ส าหรับการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับความคุ้มค่าหรือประสิทธิผลที่จะได้รับ
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนหรืองบประมาณที่ต้องจัดสรรให้กับโครงการนั้นหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหม่ๆ 
  3. การประเมินกระบวนการ : Process Evaluation เป็นการตรวจสอบการน า
แผนงานหรือโครงการไปใช้หรือการตรวจสอบการด าเนินการใช้แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของการประเมินกระบวนการก็คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงาน 
ในโครงการนั้นๆ เกี่ยวกับการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่าเป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ การใช้งบประมาณและประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ส าหรับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง 
ก็เพ่ือชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุงการใช้งบประมาณและแนวทางการด าเนินงาน 
ของโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเมื่อมีการเริ่มต้นการด าเนินงานของโครงการ
หรือแผนงานผู้ปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถท่ีจะก าหนดสิ่งต่างๆ ได้ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัด
กิจกรรม การใช้บุคลากร งบประมาณ หรืออ่ืนๆ ดังนั้น การได้รับสารสนเทศจากการประเมิน
กระบวนการ ก็สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงสิ่งต่างๆ ในโครงการให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ ในการประเมินกระบวนการ
นั้น ควรเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมและค่าใช้จ่ายจริงกับกิจกรรมในแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร รวมทั้งบรรยายให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ  
เกี่ยวกับการน าโครงการไปใช้และท้ายที่สุดก็ควรจัดท ารายงานที่ผู้ร่วมโครงการหรือผู้ท าการสังเกต 
ได้ตัดสินคุณภาพของกระบวนการใช้โครงการแผนงานดังกล่าว 



   นักประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องด าเนินการค่อนข้างมากในการควบคุมก ากับ
และจัดท าเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการหรือตัวแทรกแซง ซึ่งอาจเริ่มจากการทบทวนกลยุทธ์ 
ทีเ่กี่ยวข้องแผนงานการปฏิบัติงาน งบประมาณและการประเมินภูมิหลังของโครงการหรือสิ่งแทรกแซง 
ผู้ที่จะเพ่ือที่จะพิจารณาว่ากิจกรรมอะไรที่ควรก ากับในโครงการหรือสิ่งแทรกแซงดังกล่าว การพิจารณา
ตัวอย่างที่เป็นไปได้ในการให้บริการกลุ่มผู้รับประโยชน์ การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาทีมผู้ปฏิบัติงาน    
การจัดประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมก ากับผังงาน (Work flow) การบ ารุงรักษาตรวจสอบ 
เครื่องอุปกรณ์ การจัดล าดับและแจกจ่ายวัสดุ การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดการสารสนเทศของโครงการ
เหล่านี้ เป็นต้น   
   เทคนิควิธีที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการประเมินกระบวนการนั้น   
นักประเมินควรใช้วิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน (Unobtrusive) แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ แผนงานหรือ 
สิ่งแทรกแซงนั้นๆ ด้วยเช่นกัน นักประเมินอาจจะพิจารณาภาพรวมๆ ว่ากิจกรรมหรือ การด าเนินงาน
ของโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไร โดยการตรวจเยี่ยมและสังเกตท่ีศูนย์ของกิจกรรมนั้น การทบทวน
วิเคราะห์เอกสารที่ปรากฏ เช่น แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ รายงานบัญชีและระยะเวลาจัดประชุม  
การเข้าร่วมประชุมกับทีมปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์บุคคลหลัก หลังจากนั้นนักประเมินต้องจัดท า
รายงานสรุปเกี่ยวกับแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อค้นพบและประเด็นการสังเกต นักประเมินควรแสดง
ให้เห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของกระบวนการอย่างชัดเจนตามท่ีได้จากผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งน าเสนอ
รายงานนี้ในการประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานและเชื้อเชิญผู้อ านวยการของทีมผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้น า 
ในการอภิปรายเกีย่วกับข้อค้นพบซึ่งปรากฏในรายงาน ทีมงานของโครงการอาจจะใช้รายงาน 
เพ่ือการตัดสินใจให้เหมาะกับการปฏิบัติงานของตนต่อไป ต่อจากนั้น นักประเมินก็ควรทบทวนเกี่ยวกับ
แผนงานการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งต่อไปรวมทั้งการจัดท ารายงานตามล าดับ โดยการสอบถาม 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทีมผู้ปฏิบัติงานถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือที่จะท าให้ได้สารสนเทศ 
ที่มีประโยชน์มากท่ีสุด ในการจัดประชุมน าเสนอรายงานให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งทีม
ผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะให้ข้อเสนอแนะที่ดีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินว่าควรจะเก็บ
อย่างไร เช่น อาจจะใช้การสังเกต บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของทีมผู้ปฏิบัติงาน การสัมภาษณแ์ละ
การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น นอกจากนั้น นักประเมินก็ควรจะสอบถามผู้ปฏิบัติงานถึงช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมหรือดีที่สุดส าหรับการใช้ประโยชน์จากรายงานการประเมินช่วงถัดไป 
   นักประเมินกระบวนการควรจัดล าดับรายงานโดยพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดผลดี
ที่สุดแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานในการน าไปใช้ในแผนปฏิบัติงานและบูรณาการเข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
โครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้น  นักประเมินควรจะต้องบรรยายให้เห็นถึงสิ่งที่เบี่ยงเบนออกไปจาก



แผนงานที่ก าหนดและควรชี้ให้เห็นถึงความผันแปรเหล่านี้ว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อพิจารณาจาก     
ความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานที่ที่แตกต่างเบี่ยงเบนไปจากแผนงานนั้น 
   ผลการประเมินกระบวนการน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น  
สมาชิกในทีมงานใช้ส าหรับชี้แนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมแก้ไขแผนงานที่ผิดพลาดและจัดท าบันทึก
ความรับผิดชอบ ผู้จัดการบางคนใช้ตารางหรือปฏิทินสะท้อนผลการประเมินกระบวนการที่จัดท า
ตามปกติหรือสม่ าเสมอเพ่ือท าให้ทีมผู้ปฏิบัติงานรักษาหน้าที่และความรับผิดชอบของตน การประเมิน
กระบวนการยังช่วยให้บุคคลภายนอกได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งส าคัญท่ีต้องท าและอะไรคือต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเสียในกรณีที่พวกตนต้องการกระท าในลักษณะที่คล้ายๆ กันนี้ 
  4. การประเมินผลผลิต : Product Evaluation วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผล
ผลิตก็เพ่ือสอบวัดและตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซง 
ว่าตอบสนองบรรลุความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือไม่นอกจากนั้นการประเมินผลผลิต 
ก็ยังต้องประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบด้วย   
ยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่นักประเมินยังขยายขอบเขตการประเมินผลผลิตไปสู่การประเมินในสิ่งที่เรียกว่า  
ผลลัพธ์ระยะยาวอีกด้วย 
   การประเมินผลผลิตควรด าเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์ 
การตัดสินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมิน (Evaluand) นั้น      
ในบางครั้งก็อาจจะท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินอ่ืน 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและก็มีอยู่บ่อยๆ ที่ผู้รับบริการจากโครงการต้องการจะรู้ว่าโครงการดังกล่าว 
ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่และมีประโยชน์คุ้มกับการลงทุนด าเนินการ
เพียงใด  ดังนั้นในทางที่เหมาะสมแล้วนักประเมินก็ควรที่วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าจุดอ่อนของการใช้
โครงการหรือแผนปฏิบัติงานส่วนใดที่เป็นสาเหตุท าให้ได้ผลลัพธ์อ่อนด้อยลงไปด้วยเทคนิควิธีการที่ใช้
ประเมินผลผลิตมิได้ก าหนดไว้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว แต่นักประเมินอาจจะต้องใช้วิธีการอย่าง
หลากหลายรวมกันเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาผลลัพธ์ทั้งหมดของสิ่งที่ได้รับการประเมิน 
รวมทั้งยังช่วยในการตรวจสอบข้ามกันไปมาระหว่างข้อค้นพบที่หลากหลาย 
   ในการประเมินผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนั้น  
นักประเมินจ าเป็นต้องศึกษา ค้นหาผลลัพธ์ที่มิได้คาดหมายด้วย ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยการรับฟังความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่ได้รับการประเมินเพื่อที่จะท า 
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านและสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ
ส าหรับยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้แล้วนักประเมินอาจจะใช้วิธีการศึกษา 
รายกรณี โดยเลือกบุคคลที่ได้รับประสบการณ์จากโครงการหรอืสิ่งที่ได้รับการประเมินเพ่ือท าการ
สัมภาษณ์ระดับลึกเก่ียวกับผลที่เกิดจากโครงการดังกล่าว หรือนักประเมินอาจจะใช้วิธีการส ารวจ 



ความคิดเห็นทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการได้รับ
บริการตามมุมมองของแต่ละคนทั้งที่เป็นภาพบวกและภาพลบ ยิ่งไปกว่านั้นนักประเมินก็อาจจะให้
ผู้เข้าร่วมโครงการหรือสิ่งที่ได้รับการประเมินเขียนเสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการได้รับบริการ
และก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตน เช่น ผลผลิตของงานที่เพ่ิมขึ้น หรือต าแหน่งหน้าที่ 
การงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งนักประเมินอาจจะใช้การสังเกตเพ่ือจ าแนกและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มบุคคลโดยเปรียบเทียบตามรายการตรวจสอบผลลัพธ์กับโครงการให้บริการอ่ืนๆ  
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับโครงการที่ได้รับการประเมิน 
   การจัดท ารายการข้อค้นพบจากการประเมินผลผลิตอาจจะท าให้แตกต่างกัน 
ตามข้ันตอน กล่าวคือ นักประเมินอาจจะท ารายงานผลผลิตที่เกิดข้ึนในแต่ละวงรอบของโครงการ  
รายงานดังกล่าวนี้ควรจะแสดงให้เห็นว่าโครงการหรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆ ได้บรรลุเป้าหมายความต้องการ
จ าเป็นเพียงไรในขณะที่รายงานเมื่อสิ้นสุดวงรอบทั้งหมดของโครงการ ควรเป็นรายงานที่น าเสนอให้เห็น
ถึงผลสัมฤทธิ์สรุปรวมทั้งหมดของโครงการดังกล่าว ดังนั้น รายงานผลการประเมินผลผลิต จึงต้องเป็น
การสรุปตีความให้เห็นถึงผลที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการจ าเป็น  ต้นทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินการและผลตอบแทนหรือผลการปฏิบัติทั้งหมดที่ได้รับในแผนงาน โครงการนั้นๆ นักประเมินยัง
ต้องจัดท ารายงานการศึกษาติดตามเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ระยะยาวที่เกิดขึ้นอีกด้วย  นอกจากนั้น
บางกรณีอาจต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์บูรณาการผลที่ได้รับทั้งหมดเข้าด้วยกันเพ่ือเสนอต่อกลุ่มย่อย
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล 
   ผลการประเมินผลผลิตนั้น ประชาชนทั่วไปน ามาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า
โครงการแผนงาน หรือสิ่งแทรกแซงนั้นมีประโยชน์เพียงพอต่อการน าไปด าเนินการต่อเนื่องต่อไป หรือ
ควรด าเนินการซ้ าอีก หรือควรขยายขอบเขตการน าไปใช้สถานการณ์หรือสถานที่อ่ืนๆ ต่อไป 
ในขณะเดียวกันสถาบันและหน่วยงานก็ยังใช้ส าหรับปรับเปลี่ยนหรือแทนที่แผนการปฏิบัติในการที่จะท า
ให้เกิดประสิทธิผลได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนและตอบความต้องการจ าเป็นของสมาชิก 
ทั้งหมดท่ีเน้นประชากรเป้าหมาย ผลจากการประเมินผลผลิตมีความส าคัญในทางจิตวิทยาเป็นอย่างมาก  
เมื่อผลจากการประเมินแสดงให้เห็นถึงความงอกงามท่ีเกิดข้ึนจากแนวทางที่ชาญฉลาดในการด าเนิน
โครงการ ผลการประเมินเช่นนี้นับเป็นสิ่งเสริมแรงท่ีดีส าหรับทั้งทีมปฏิบัติงานในโครงการและ
ผู้รับบริการจากโครงการหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ท าลาย ลดทอนแรงจูงใจก็ได้ ถ้าหากผลที่ได้จากการ
ประเมินผลผลิตนั้นมีความอ่อนด้อยหรือไม่แสดงถึงความงอกงามใดๆ ที่จะพึงได้รับจากโครงการนั้นๆ  
   ประเด็นส าคัญสุดท้ายที่ต้องพึงระวังในการจัดท ารายงงานการประเมินผลผลิต    
ก็คือ นักประเมินไม่ควรเร่งรีบประเมินผลผลิตและจัดท ารายงานสู่สาธารณะอย่างทันทีทันใด เพราะเหตุ
ว่าการด าเนินโครงการต้องการระยะเวลาพอสมควรที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามความรับผิดชอบ 
(Accountability) ที่ระบุไว้ การจัดท ารายงานการประเมินผลผลิตที่ยังไม่มีวุฒิภาวะสุกงอม 



(Premature) อย่างเพียงพอ อาจน าไปสู่ความไม่สามารถ ตัดสินใจได้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของ
โครงการเพราะเหตุว่าท าให้ไม่พบผลลัพธ์ใดๆ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจาก ผลลัพธ์ของโครงการต้องใช้
ระยะเวลายาวพอสมควรในการศึกษาติดตาม ดังนั้น ถ้าหากการจัดท ารายงานการประเมินผลผลิต 
สู่สาธารณะได้มีการหน่วงเวลาอย่างสมเหตุสมผลแล้วนักประเมินอาจจะพบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง  
และมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับใช้สนับสนุนการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
   จากมิติการประเมิน 4 ด้านของรูปแบบการประเมิน CIPP สรุปสาระส าคัญ 
ของรูปแบบได ้4 ประเด็น ดังนี้ 
   1. องค์ประกอบด้านคุณค่าของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการประเมิน CIPP  
มีคุณค่าต่อการประเมินอะไรบ้างและเป็นการประเมนิที่สันพันธ์กับมิติใดของรูปแบบ แสดงดังภาพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 องคป์ระกอบหลักของรูปแบบการประเมิน CIPP และความสัมพันธ์กับโครงการ   
 

   จากภาพที ่7 แสดงให้เห็นวงกลมส าคัญ 3 วง วงในสุดเป็นสว่นที่แสดงถึงคุณค่า
ร่วมกันของการประเมินในการน าไปใช้ก าหนดส่วนต่างๆ ในวงกลมที่สองซึ่งเป็นส่วนประกอบ 
ของโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย แผนงานหรือแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานหรือการกระท า 
ตามแผนงานและผลลัพธ์ที่ได้ใน 4 ส่วนประกอบของโครงการก็จะสัมพันธ์กับมิติการประเมินทั้ง 4 ด้าน
ของรูปแบบการประเมิน CIPP ซึ่งเป็นวงกลมนอกสุด นั่นคือ การประเมินเพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป้าหมาย
ของโครงการก็คือการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า ก็ใช้ส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติงาน แต่การ
ปฏิบัติงานหรือการกระท าตามแผนก็ต้องอาศัยการประเมินกระบวนการและท้ายที่สุด หากจะประเมิน
ผลลัพธ์ทั้งหมดของโครงการก็ต้องท าการประเมินผลผลิตนั้นเอง 
   2. บทบาทการประเมินเป็นระยะๆ และการประเมินสรุปรวม เนื่องจากรูปแบบ
การประเมิน CIPP สามารถน ามาใช้ได้ทั้งเป็นการประเมินในระยะๆ (Formative Evaluation)  



และการประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) ดังนั้น วัตถุประสงค์และการใช้ผลการประเมิน      
ในมิติ 4 ด้านของรูปแบบการประเมินจึงแตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ของมิติท้ัง 4 ด้าน ในรูปแบบการประเมิน CIPP กับบทบาทการประเมิน 
              เป็นระยะๆ และการประเมินสรุปรวม 
 

บทบาทการ
ประเมิน 

Evaluation 
R0les 

บริบท 
Context 

ปัจจัยน าเข้า 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Product 

การประเมินเป็น
ระยะๆ : มุ่งใช้
สารสนเทศท่ีได้จาก  
CIPP  เพื่อมองมุ่ง
ไปข้างหน้าช่วย
ส าหรับการตดัสินใจ
และประกัน
คุณภาพของ
โครงการ  แผนงาน
หรือสิ่งแทรกแซง 
 
 
 
การประเมินสรุป
รวม : มุ่งใช้
สารสนเทศท่ีได้จาก   
CIPP  เพื่อมอง
ย้อนกลับสรุป
เกี่ยวกับคุณภาพ  
คุณประโยชน์  
ความซื่อสัตย์
แม่นย าและความมี
นัยส าคญัของ
โครงการ 

ช้ีแนะส าหรับการ
จ าแนกความ
ต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแทรกแซงและ
เลือกจัดล าดับ
เป้าหมาย (บน
พื้นฐานการประเมิน
ความต้องการ
จ าเป็นปัญหา  
คุณสมบัติที่มีคา่
และโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น) 
 
เปรียบเทยีบการ
ประเมินความ
ต้องการจ าเป็น
ปัญหา คุณสมบตัิที่
มีค่าและโอกาสกับ
เป้าหมายและการ
จัดล าดับ
ความส าคญั 

ช้ีแนะส าหรับการ
เลือกแผนปฏิบัติ
งานหรือกลยุทธ์
อื่นๆ  (บนพ้ืนฐาน
ของการประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์
และทรัพยากรที่จัด
ให้ส าหรับโครงการ  
แผนงาน  หรือสิ่ง
แทรกแซง)  รวมทั้ง
การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติงาน 
 
เปรียบเทยีบกลยุทธ์  
การออกแบบและ
งบประมาณของ
โครงการกับความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้รับประโยชน์ของ
โครงการนั้น 

ช้ีแนะส าหรับการ
น าแผนปฏิบตัิงาน
ไปใช้  (บนพื้นฐาน
ของการก ากับ
ควบคุมและการ
ตัดสินกิจกรรมใน
แผนงานน้ัน) 
 
 
 
 
 
 
การบรรยายอย่าง
ครอบคลมุเกี่ยวกับ
กระบวนการและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงโดยการ
เปรียบเทยีบกับ
กิจกรรมในแผนงาน
ที่ออกแบบไว้ 

ช้ีแนะส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเนื่องการ
ปรับเปลีย่นการดัดแปลง
หรือแม้กระทั่งการยุติ
หรือระงับความพยายาม
ใดๆ  ของโครงการ  
แผนงานหรือสิ่ง
แทรกแซงน้ัน (บน
พื้นฐานของการ
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลข้างเคยีงท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) 
 
เปรียบเทยีบผลลัพธ์และ
ผลข้างเคยีงท้ังหมดของ
โครงการกับความ
ต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและ
เปรียบเทยีบกับผลที่
เกิดขึ้นจากโครงการที่มี
ลักษณะคลล้ายๆกัน
ตีความผลที่ได้รับโดย
พิจารณาร่วมกับผลการ
ประเมินบริบทปัจจยั
น าเข้าและกระบวนการ 



    จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าถ้าเป็นการน ารูปแบบการประเมิน CIPP มาใช้ใน
การประเมินเป็นระยะๆ ตามมิติการประเมิน 4 ด้านนั้น เป็นการประเมินที่มุ่งพิจารณาไปข้างหน้าหรือ
คาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนและน าผลที่ได้ในแต่ละมิติไปใช้เพ่ือการชี้แนะแนวทางการตัดสินใจส าหรับ
ด าเนินการในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิดความม่ันใจได้ว่าโครงการ แผนงาน หรือสิ่งแทรกแซงนั้นๆ 
จะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไป ตอบสนองความต้องการจ าเป็น 
ของกลุ่มเป้าหมายและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ถ้าน ารูปแบบการประเมินทั้ง 4 ด้าน   
ก็เป็นการประเมินที่มุ่งพิจารณาย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และน าผลการประเมินในแต่ละมิติที่เกิดข้ึน
แล้วนี้ไปเปรียบเทียบกับที่ออกแบบก าหนดไว้ ทั้งนี ้เพ่ือสรุปให้เห็นภาพรวมว่าโครงการ แผนงานหรือสิ่ง
แทรกแซงนั้นๆมีคุณภาพ คุณประโยชน์ มีความแม่นย า และมีนัยส าคัญเพียงไร 
   3. ลักษณะส าคัญของการประเมินมิติ 4 ด้านของรูปแบบการประเมิน CIPP 
    การประเมินมิติ 4 ด้านของรูปแบบการประเมินแบบ CIPP มีลักษณะส าคัญ
แตกต่างกันออกไปทั้งในแง่วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินรวมทั้งความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ 
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  2  ลักษณะส าคัญของการประเมิน 4 มิติ ตามรูปแบบการประเมิน CIPP 
 

ลักษณะส าคัญ  การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมิน
กระบวนการ  

การประเมินผลผลิต  

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนิยามบริบทท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.เพื่อจ าแนกประชากร
เป้าหมายและประเมิน
ความต้องการจ าเป็น
ของประชากรดังกล่าว 
3.เพื่อจ าแนกโอกาส
ส าหรับก าหนดความ
ต้องการจ าเป็น 
4.เพื่อวินิจฉัยปัญหาบน
พื้นฐานความต้องการ
จ าเป็น 
5.เพื่อตัดสินว่า
เป้าหมายของโครงการ
ตอบสนองความจ าเป็น
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
พอเพียงหรือไม่ 

1.เพื่อจ าแนกและประเมิน
สมรรถวิสัยของระบบการ
ท างานหรือกิจกรรมต่างๆ 
2.เพื่อก าหนดกลยุทธ์และ
ทางเลือกของโครงการ 
3.เพื่อก าหนดออกแบบ
แนวทางการน าโครงการ
ไปใช้ 
4.เพื่อก าหนดแนวทางการ
ใช้งบประมาณและตาราง 
(ปฏิทิน)  การปฏิบัติงาน 

1.เพื่อค้นหาและ
คาดคะเนข้อจ ากัดหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินกิจกรรม
หรือการน าโครงการไป
ใช ้
2.เพื่อจัดสรรสารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
แนวทางการด าเนินงาน
ของโครงการ 

1.เพื่อค้นหาการ
บรรยายและตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของ
โครงการโดยพิจารณา
จากความสัมพันธ์กับ
สารสนเทศของ
วัตถุประสงค์บริบท  
ปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ 
2.ตีความเกี่ยวกับ
คุณภาพ  คุณประโยชน์  
ความมีนัยส าคัญและ
ความถูกต้องแม่นย า
ของโครงการแผนงาน
หรือสิ่งแทรกแซง 

วิธีการ การใช้วิธีการต่างๆ  เช่น  
การวิเคราะห์ระบบการ
ส ารวจ  การทบทวน
เอกสาร  การวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิ  การรับ
ฟังความคิดเห็น  การ
สัมภาษณ์  แบบทดสอบ
วินิจฉัย  และเทคนิคเดล
ไฟ 

ส ารวจและวิเคราะห์การมี
อยู่ของบุคคลและวัสดุ
อุปกรณ์กลยุทธ์การแก้ไข
ปัญหาและแนวทางอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  ความเป็นไปได้  
ต้นทุน  และภาวะทาง
เศรษฐกิจ  ใช้วิธีการ
บางอย่างได้แก่  การ
ค้นหาเอกสาร  ตรวจ
เยี่ยมโครงการตัวอย่าง  
การโน้มน้าวทีมงานและ
การทดลองน าร่อง 

ควบคุมก ากับกิจกรรม
ต่างๆและกระตุ้นเตือน
เกี่ยวกับการไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการของบุคคล
ใดๆบรรยาย
กระบวนการจริงท่ี
เกิดขึ้นสร้างปฏิสัมพันธ์
และสังเกตการอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่างๆของทีม
ปฏิบัติงานในโครงการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ 

นิยามเชิงปฏิบัติการและ
วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์
รวบรวมการตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการหรือสิ่ง
แทรกแซงนั้นๆ  โดยใช้
การวิเคราะห์ปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  
รวมท้ังเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ท้ังหมดกับความ
ต้องการจ าเป็นในการ
ได้รับการตอบสนองของ
กลุ่มเป้าหมาย 



ตารางท่ี  2  ลักษณะส าคัญของการประเมิน 4 มิติ ตามรูปแบบการประเมิน CIPP (ต่อ) 
ลักษณะส าคัญ  การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมิน

กระบวนการ  
การประเมินผลผลิต  

ความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจใน
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับการตัดสินใจ
ก าหนดสิ่งต่างๆ  
ได้แก่  ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายกับ
ความต้องการจ าเป็น
ท่ีจะได้รับการบริการ
หรือการได้รับโอกาส  
การจัดล าดับ
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการใช้
งบประมาณและ
ทรัพยากร  
ความสัมพันธ์ของ
วัตถุประสงค์กับการ
แก้ไขปัญหา  การ
จัดท าแผน
เปลี่ยนแปลงความ
ต้องการจ าเป็นและ
จัดเตรียมสารสนเทศ
พื้นฐานส าหรับการ
ตัดสินผลลัพธ์ 

ส าหรับเลือกแหล่งให้การ
สนับสนุน  กลยุทธ์การ
แก้ปัญหาและการ
ออกแบบแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ  การ
ตัดสินปรับเปลี่ยน
กิจกรรม  งบประมาณ
และตารางเวลาด าเนิน
กิจกรรม  เป็นการจัดหา
สารสนเทศเพื่อพ้ืนฐาน
การตัดสินใจน าโครงการ
ไปใช้ 

ส าหรับการใช้และปรับ
การออกแบบของ
โครงการ  ควบคุมผลท่ี
จะเกิดจากกระบวนการ  
ควบคุมผลท่ีอาจจะเกิด
จากกระบวนการและ
จัดเตรียมค าอธิบาย
กระบวนการท่ีเกิดขึ้น
จริงเพื่อใช้ตีความ
ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นใน
ตอนท้าย 
 
 
 
 

 

ส าหรับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความต่อเนื่อง  
การยุติ  การปรับแต่ง
หรือเปล่ียนแปลงจุดเน้น
ของกิจกรรมและน าเสนอ
บันทึกรายงานท่ีชัดเจน
ของผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด
จากกิจกรรมต่างๆ (ทั้งท่ี
ไม่ต้ังใจและตั้งใจท้ังเชิง
บวกและเชิงลบ)  
เปรียบเทียบผลการ
ประเมินความต้องการ
จ าเป็นท่ีได้รับการ
ตอบสนองกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

            
   4. รูปแบบการประเมิน CIPP มีลักษณะเป็นกลยุทธ์เชิงระบบส าหรับการปรับปรุง
เนื่องจากรูปแบบการประเมิน CIPP ในแต่ละมิติของการประเมินจะมีความต่อเนื่องส่งผลต่อกันส าหรับ
การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งส่วนต่างๆของโครงการหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ารูปแบบการ
ประเมิน CIPP สามารถน ามาใช้ในฐานะกลยุทธ์เชิงระบบส าหรับการปรับปรุงโครงการ แผนงานหรือ 
สิ่งแทรกแซง แสดงดังภาพที่ 8 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 8  ผังรูปแบบการประเมินในฐานะที่เป็นตัวกระตุ้นการปรับปรุงเชิงระบบ 
   
  นอกจากนี้ สมพิศ สุขแสน (2545: 2-3) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินซิปป์  
(CIPP Model) ไว้ดังนี้  
  1.  ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model  
   Stufflebeam ได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model”  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 



   1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
ก่อนเป็นการด าเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ  
ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริมแก่เด็กวัย 
ก่อนเรียน เราจะต้องวัดส่วนสูง และชั่งน้ าหนัก ตลอดจนดูหิด เหา กลากเกลื้อนของเด็กก่อน 
   1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ
ด าเนินงาน 
   1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมิน 
เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง  
ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้    
ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษา 
ได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 
   1.4 การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation : P) เป็นการประเมิน 
เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ แต่การประเมินผลแบบนี้มิได้ 
ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
เท่าท่ีควร 
  2. ประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
   2.1 การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจ 
ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ   
ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
   2.2 การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions)  
เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและ
ขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ 
   2.3 การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation  Decision)   
เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 



   2.4 การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เช่น การตัดสินใจ
เพ่ือใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยาย
โครงการที่จะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป 
   จากข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภท
ของการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมิน 
กับการตัดสินใจ แสดงดังภาพที่  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 9  ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model 
 

  3. เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับ
ความส าเร็จของโครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินโครงการ วรเดช จันทรศร  
และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2541: 44) มีดังนี ้
   3.1 เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิต 
ต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการผู้ป่วย 
   3.2 เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย  
ระดับการบรรลุเกณฑ์ตามมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

การประเมินสภาพแวดล้อม 

(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจยัเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) 

 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

การประเมินผลผลติ 
(Product Evaluation) 

 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structurng Decisions) 

 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementating Decisions) 

 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

 



   3.3 เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียง 
ของทรัพยากร 
   3.4 เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ 
   3.5 เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัด คือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส  
ความเป็นธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
   3.6 เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลติเปรียบเทียบ 
กับเปา้หมายรวมกิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไป 
   3.7 เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) มีตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการ
ด้านเศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ 
   3.8 เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
   ส าหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ข้อความ 
ที่แสดงหรือระบุประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมินหรือตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โดยจะมีการระบุ
ลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณและส่วนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ 
  4. หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี 
   ในการสร้างตัวชี้วัดที่ดี จ าเป็นต้องมีหลักการที่ใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ
ดังนี้ 
   4.1 เลือกใช้/สร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่ส าคัญเท่านั้น 
   4.2 ค าอธิบายหรือก าหนดการตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน 
   4.3 ตัวชี้วัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ได้ 
   4.4 ควรน าจุดประสงค์ของโครงการหรือประเด็นการประเมินมาก าหนดตัวชี้วัด 
   4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ 
  กล่าวโดยสรุปว่า รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของ Stufflebeam  
เป็นรูปแบบการประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ   
ท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอและครบถ้วน น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ถูกต้อง ดังนั้น 
ผู้ประเมินจึงได้ประยุกต์รูปแบบจ าลองซิปป์ มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ 
 
 
 



ห้องเรียนคุณภาพ 
 
 1. ความหมายและลักษณะของห้องเรียนคุณภาพ 
  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายและลักษณะของห้องเรียนคุณภาพไว้ดังนี้ 
      ศุภรัตน์ อุปถะ (2555: 1) กล่าวว่า ห้องเรียนคุณภาพ (The Complete 
Classroom/Quality Classroom) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษา บริหารจัดการให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระดับปฏิบัติ คือ ระดับห้องเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน 
ระดับรายวิชาโดยครูผู้สอน รวมทั้งการปฏิบัติการพัฒนาหรือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยอาจารย์
ประจ าชั้น โดยเชื่อว่าหากการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชามีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ
แล้ว สถานศึกษาแห่งนั้นก็น่าจะกลายเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศในที่สุด   
      ปัญญา สุขะวณิชย์ (2556: 1) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “ห้องเรียนคุณภาพ”  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในการ
บริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในสถานศึกษาบนพื้นฐานความเชื่อว่า หากการจัดการ
เรียนการสอนระดับรายวิชามีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพแล้ว สถานศึกษาแห่งนั้นจะกลายเป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศ โดยมีการปฏิบัติในหน่วยเล็กๆ ของโรงเรียนคือห้องเรียน  
      สรุปได้ว่า ห้องเรียนคุณภาพเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้น 
ให้สถานศึกษาบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฏิบัติ 
ซึ่งได้แก่ห้องเรียนโดยครูประจ าวิชาและครูประจ าชั้น เพ่ือน าไปสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
หรือมีความเป็นเลิศ   

 2. ความส าคัญของห้องเรียนคุณภาพ 
   ห้องเรียนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาและของโรงเรียน เป็นสถานที่
บ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน ในแต่ละวันนักเรียนจะใช้เวลาอยู่ใน
ห้องเรียนมากท่ีสุด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้น ห้องเรียนจึงมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของนักเรียน 
เป็นล าดับที่สองรองจากบ้าน การที่จะพัฒนาความรู้ ความคิดและจิตใจของนักเรียนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่โรงเรียนและสังคมคาดหวัง จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับห้องเรียน 
เป็นอันดับแรก 
 
 
 
 



 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนคุณภาพ 
  ศุภรัตน์ อุปถะ (2555: 1) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนคุณภาพ 
ไว้ดังนี้ 
   1. ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม (Involve Everyone) นักเรียนบางคน 
ถูกลืมเพราะไม่มีโอกาสได้พูดในชั้น ไม่เคยถูกเรียกหาและท าการบ้านไม่เสร็จ เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายๆ 
ด้วยการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของแต่ละคนและทุกคนในชั้น ถ้านักเรียนรู้สึกร่วมในงานที่เรียน 
จะรู้สึกสนุกและงานส าเร็จ   
   2. ใช้การเรียนทั้งกาย (Involve the Entire Body) การที่จะท าการเรียนรู้สนุก
ต้องให้เขาได้ใช้ทั้งร่างกายให้นักเรียนได้เคลื่อนที่ไปรอบๆห้อง ได้เล่นเกมที่สนุก ถ้าการบรรยาย 
ให้ใช้เวลาประมาณ 5 นาท ีในการได้ยืนแล้วยกมือยกเท้า 
   3. ใช้การเสริมแรงเชิงบวก (Positive Reinforcement) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด 
อย่างหนึ่งที่เพ่ิมความสนุกให้แก่ชั้นเรียน คือ การเสริมแรงทางบวก ชมแม้จะเป็นความดีเล็กน้อย   
ไม่สนใจพฤติกรรมที่ไม่ดี สร้างความส าเร็จให้นักเรียนมองในแง่บวกเสมอ หาทางออกให้นักเรียน 
จะพบความส าเร็จได้มากกว่า ถ้าเด็กๆ มีความรู้สึกสบายและไม่เครียด   
   4. ใช้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม (Working in Groups) การให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม
ตามโครงงานเป็นที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก ถ้าปล่อยให้พูดคุยและหารือกันในกลุ่มเพ่ือหาค าตอบ 
นักเรียนท าร่วมกัน 3 หรือ 4 คน ไม่เพียงแต่จะสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของวิธีคิด แต่ยังได้เรียนรู้ 
จากกันและกัน   
   5. ใช้วิธีการหลากหลายแปลกใหม่ (School Day Variety) ไม่มีการเรียนใดจะสนุก
หากมีการเรียนแบบเดิมๆ ให้เปลี่ยนตารางและเพ่ิมความแปลกใหม่ในชั้น นักเรียนต่างก็รักที่จะใช้ 
ความพยายามกับสิ่งใหม่ๆ จัดให้สามารถท าใบงานให้เสร็จในวันเดียว และวันต่อไปให้มีการศึกษา 
ภาคนอกห้องเรียน การใช้สื่อต่างๆ มีสีสันเคลื่อนไหวได้ 
 

การนิเทศการศึกษา 
 
 1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

  อาคม จันทสุนทร (2525: 1) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็นบริการอย่างหนึ่ง 
ที่จัดให้แก่ระบบการศึกษามีเทคนิคและเป็นไปทางวิชาการ การนิเทศการศึกษาจะกระท าต่อบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งครู ผู้บริหาร และฝ่ายบริการอ่ืนๆในวงการศึกษา โดยมีจุดหมายปลายทาง 
ที่ผลการศึกษาหรือเด็กท่ีได้รับการศึกษา 



  สงัด อุทรานันท์ (2530 : 7) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการท างาน
รว่มกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536: 3) กล่าวว่า การนิเทศ เป็นกระบวนการจัดการ
บริการการศึกษา เพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษา 
  สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของระบบการศึกษา  
เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งได้แก ่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่จะชี้แนะช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน 

 2. ความส าคัญของการนิเทศการศึกษา 
  ชาญชัย อาจิณสมาจาร (ม.ป.ป.: 5-6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศการศึกษา
ไว้ดังนี้ 
   1. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นในการให้บริการทางวิชาการ การศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและยุ่งยากเพราะเกี่ยวข้องกับบุคคล การนิเทศการศึกษาเป็นการให้บริการแก่ครู
จ านวนมากที่มีความสามารถต่างๆกัน  อีกประการหนึ่ง การศึกษาได้ขยายตัวไปอย่างมากเม่ือไม่นาน 
มานี้ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือทั้งนั้น 
   2. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครู 
จะได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีก็ตาม แต่ครูจะต้องปรับปรุงการฝึกฝนอยู่เสมอในขณะท างาน 
ในสถานการณ์จริง 
   3. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการตระเตรียม 
การสอน 
   4. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการที่ให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
จากการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เสมอ ท าให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ   
   5. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อภาวะผู้น าทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย  
การนิเทศการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี ้ยังสามารถรวมพลังของทุกคน 
ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการทางการศึกษาด้วย 
  สุทธนู ศรีไสย์ (2545: 7-8) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า  
การนิเทศการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อครู ดังนี้ 
   1. การนิเทศ ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในตนเอง ถ้าครูยังมีความสนใจเกี่ยวกับ 
เรื่องต่างๆ ในห้องเรียน ครูก็จะเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบและจะมีความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน 



   2. การนิเทศ สนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการท างานได้ด้วยตนเอง   
ครูสามารถมองเห็นด้วยตัวเองว่าตนเองประสบผลส าเร็จในการสอนมากน้อยเพียงใด 
   3. การนิเทศ ช่วยครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนแต่ละคน
สามารถสังเกตการท างานหรือการสอนของครูอ่ืนๆเพ่ือปรับปรุงการสอนของตน นอกจากนี้ จะมีการ
แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์การสอนและรับเอาวิธีการใหม่ๆจากครูคนอ่ืนไปทดลองใช้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการ
ช่วยเหลือให้การสนับสนุนแก่ครูคนอ่ืนๆด้วย 
   4. การนิเทศ ช่วยกระตุ้นครูให้มีการวางแผนจัดท าจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติ
ไปพร้อมๆกัน ครูแต่ละคนสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือนครูด้วยกันเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา 
การสอนอย่างกว้างๆภายในโรงเรียน การวางแผนฝึกหรือให้บริการเสริมวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
และการกระตุ้นให้ครูผู้สอนท างานวิจัยเกี่ยวกับชั้นเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครู
กับกลุ่ม และชี้ให้เห็นความสามารถในการควบคุมและจัดการ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นวิชาการ
ของครูคนนั้นได้เป็นอย่างดี 
   5. การนิเทศ เป็นกระบวนการที่ท้าท้ายความสามารถของครูให้มีความคิด 
เชิงนามธรรมสูงขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นผลมาจากการประเมิน  
ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางที่จะใช้
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ท้าทาย   
และช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูให้สูงขึ้นด้วย 
  กล่าวโดยสรุป การนิเทศ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก
กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  
ความสามารถ ความช านาญ เพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอนและ 
การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 3. หลักการของการนิเทศการศึกษา 
  สงัด อุทรานันท์ (2530: 15-18) ได้กล่าวถึง หลักการส าคัญของการนิเทศการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
   หลักการที่ 1 การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท างานร่วมกันของผู้บริหาร   
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยการด าเนินการนิเทศต้องมีการท างานเป็นขั้นตอน (steps) มีความ
ต่อเนื่อง (continuity) ไม่หยุดนิ่ง (dynamic) และมีความเกี่ยวข้องสัมพัทธ์ (interaction) ในหมู่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 



   หลักการที่ 2 การนิเทศการศึกษา มีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียน   
แต่การด าเนินการนั้นต้องผ่านตัวกลางคือครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่การด าเนินการกับนักเรียน
โดยตรง แต่การนิเทศการศึกษาเป็นการท างานโดยผ่านตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการท างาน
ร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักการที่ 3 การนิเทศการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย   
ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะบรรยากาศแห่งการท างานร่วมกันเท่านั้น และจะหมายถึงการยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงบทบาทในฐานะผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนการยอมรับผิดชอบต่อผลงาน
ร่วมกันด้วย 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536: 26-27) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
   1. การนิเทศการศึกษาควรมีการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน 
เป็นการด าเนินการเป็นโครงการ 
   2. การนิเทศการศึกษาถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ ความเป็น
ประชาธิปไตย เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นความร่วมมือ 
ร่วมใจกัน 
   3. การด าเนินและใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานนั้นไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ 
   4. การนิเทศการศึกษาจะให้ได้ผลดีควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไข
ปัญหาและช่วยให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาปัญหาตลอดจนรายละเอียดต่าง เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน
เสียก่อน 
  สรุปได้ว่า หลักการของการนิเทศการศึกษา เป็นหลักการที่จะสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินการนิเทศของผู้นิเทศ เป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
ซ่ึงประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญคือ หลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครูเป็นส าคัญ หลักแห่ง
ความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้นิเทศและครู หลักของการสร้างสัมพันธภาพบนความเท่าเทียมและ 
การยอมรับซึ่งกันและกัน หลักของความเป็นระบบและความต่อเนื่อง และหลักของความยืดหยุ่น 
ให้อิสระในการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 



 4. ภารกิจของการนิเทศการศึกษา 
  กลิคแมน (Glickman, 2009 อ้างถึงใน เก็จกนก เอ้ือวงศ์, ม.ป.ป.: 13-14) ได้กล่าวถึง
ภารกจิของการนิเทศการศึกษา มี 5 ประการ คือ 
   1. การให้ความช่วยเหลือโดยตรง (direct assistance) ผู้นิเทศจะติดต่อสัมพันธ์
กับผู้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องเป็นการส่วนตัว โดยอาจเข้าไปสังเกตการณ์สอนและการให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าครูเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยการนิเทศแบบคลินิก   
การนิเทศแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน การสาธิตการสอน และการให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรในการนิเทศอ่ืนๆ 
   2. การพัฒนาโดยกลุ่ม (group development) ผู้นิเทศจัดประชุมครู 
เพ่ือการแก้ปัญหา การด าเนินการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต้องมีผู้น ากลุ่มที่มีทักษะระหว่างบุคคลที่ดี   
กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพจะมี 2 มิติ มิติแรก คือ มิติด้านภาระงาน (task dimension) โดยกลุ่มจะต้องมี
แนวทางและเป้าประสงค์ของกลุ่ม เช่น กลุ่มเพ่ือพัฒนาต ารา แผนการสอนใหม่ หลักสูตรใหม่ หรือ 
แผนพัฒนาวิชาชีพ มิติที่สอง คือ มิติด้านบุคคล (person dimension) กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีการใช้ทักษะระหว่างบุคคลอย่างดี สมาชิกกลุ่มจะมีความพึงพอใจซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อน 
การท างานร่วมกัน การที่กลุ่มมีลักษณะละเอียดอ่อนและให้ความส าคัญกับความรู้สึกของสมาชิกจะช่วย
สร้างบรรยากาศในการพบปะกันและช่วยให้กลุ่มบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
   3. การพัฒนาทางวิชาชีพ (professional development) มีการด าเนินการ 
ใน 2 ระดับ ระดับแรก คือ ครูแต่ละคนต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการสนับสนุนวิชาชีพ
ของตนและการท างานให้บรรลุเป้าหมายของวิชาชีพ ระดับสอง คือ ครูในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของโรงเรียนหรือหน่วยงานต้องท าความเข้าใจ เรียนรู้ ใช้ทักษะ ความรู้ และโปรแกรมการพัฒนาร่วมกัน
ทีจ่ะให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การพัฒนาทางวิชาชีพอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนระยะ
ยาว การประชุมเพื่อการแก้ปัญหา การทดลอง การสนับสนุนทางการบริหาร กิจกรรมกลุ่มย่อย  
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสาธิตการสอน และการสอนแนะ 
   4. การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) สถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ ครูต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร ตั้งแต่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร การจัดการหลักสูตรและสามารถ 
น าหลักสูตรไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ  
ของสถานศึกษา ผู้นิเทศและครูต้องท างานร่วมกันในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศึกษาและ
ท าความเข้าใจเกีย่วกับเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน  
เพ่ิมทางเลือกและข้อตกลงของครูในการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ 



   5. การวิจัยปฏิบัติการ (action research) เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
สภาพที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและสถานศึกษา และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การนิเทศจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือให้ครูมีความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการ เมื่อครู 
ขาดความพร้อมในการวิจัยปฏิบัติการ มีความรู้ความสามารถและการตระหนักถึงความส าคัญในระดับ
ต่ า ผู้นิเทศอาจเลือกวิธีการนิเทศแบบสั่งการเพ่ือให้ครูได้ศึกษาอ่านบทความเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อให้เกิด
การพัฒนา และเมื่อครูมีความพร้อมในระดับหนึ่งผู้นิเทศอาจเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบสั่งการและ 
ให้ข้อมูล โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเป้าหมายของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการ แล้วจึงใช้การนิเทศแบบร่วมมือและหากครูสามารถพัฒนาเอง 
จนสามารถยกระดับความรู้ความสามารถได้แล้ว จึงสามารถใช้การนิเทศแบบไม่ชี้น า   
   ภารกิจการนิเทศทั้ง 5 ลักษณะข้างต้น เป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุนเพื่อจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาครู ผู้นิเทศต้องวางแผนในการด าเนินการตามภารกิจทั้งหมดโดยการ 
รวมเป้าหมายของสถานศึกษาและความต้องการของครูให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือจะน าไปสู่พลังในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

กิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย) 
 
 กิจกรรมวันส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะและสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่และ
กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ประวัติและความเป็นมา 
  ประวัติและความเป็นมาของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยมีดังนี้ 
  1.1 ประวัติและความเป็นมาของวันสุนทรภู่ 
   พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ เกิดเม่ือวันที่ 26  
มิถุนายน พ.ศ. 2329 เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศ
ไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชส านักในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลา 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับ
ราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้า
จุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นพระสุนทรโวหาร 
เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นต าแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต 
   สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความช านาญทางด้านกลอนได้สร้างบทการประพันธ์กลอน
นิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8


ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวาย
โอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และพระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่อง 
จากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ 
ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากท่ีสุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือก 
ให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชย
สุริยา นิราศพระบาท และอีกหลายๆเรื่อง 
   ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่อง 
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลส าคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยม 
ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการน าไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ
การ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่และเป็นที่ก าเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกคือ นิราศเมืองแกลง  
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู ่ซึ่งเป็นวันส าคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัด
กิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป  
(วิกิพีเดีย, 2564: ออนไลน์) 
  1.2 ประวัติและความเป็นมาของวันภาษาไทย 
   วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้ค าไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันส าคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (วิกิพีเดีย, 2564: ออนไลน์)  
    1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 
    2. เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 

    3. เพ่ือกระตุ้นและปลุกจิตส านึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความส าคัญ
และคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
    4. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ  
รวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_6_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2542


    5. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่
สาธารณชนทั้งในฐานะท่ีเป็นภาษาประจ าชาติและในฐานะที่เป็นภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคนในชาติ 

 2. แนวทางการจัดกิจกรรมและผลการด าเนินงาน 
  แนวทางการจัดกิจกรรมและผลการด าเนินงานโครงการวันส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภาษาไทยซึ่งได้แก่ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยมีดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   จากรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปี 2554 กิจกรรมวันสุนทรภู่  
โครงการวันส าคัญของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สรุปได้ว่า ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความเป็นคนไทย ส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในความงดงามของค าประพันธ์ไทย กิจกรรม
ประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติสุนทรภู่ ประกวดการอ่านท านองเสนาะ ประกวดการแต่งกาย 
ชุดในวรรณคดี เป็นต้น ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม พบว่า   
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น 48.83 ระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 33.66 และระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 17.50 คมกฤช พุ่มบุญนาก (2554: 10)   
  2.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
   จากรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ หน่วยงานหลักสูตร
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 2555 สรุปได้ว่า ได้จัดกิจกรรม 
วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยและส่งเสริม นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย โดยน าเสนอผลงานทางด้านภาษาไทยผ่านกิจกรรม 
การแสดงเพ่ือรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไป และเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย  
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก สรุปได้ว่า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับ 
มากที่สุด รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ (2555: 7) 
 
 
 
 
 



การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็น 
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง สถานศึกษาจึงควรมีการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของครูและนักเรียนเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่จึงได้ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยยึดแนวทาง 
การพัฒนาห้องสมุดแบบ “ห้องสมุด 3 ดี” ที่เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือ 
และสื่อการเรียนรู้ดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ดังมีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังนี้  
 ห้องสมุด 3 ดี 
  1. ดี 1 : หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี   
   หนังสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ช่วยปลูกฝังนิสัย 
รักการอ่าน ท าให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ห้องสมุดควรมีหนังสือ 
ที่มีสารประโยชน์ มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน ควรมีการคัดเลือก
หนังสือโดยใช้เกณฑ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ 
    1.1.1 เนื้อหาสาระ หนังสือประเภทอ้างอิงหรือสารคดีจะต้องมีเนื้อหาสาระ 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย ทันเหตุการณ์ หากเป็นประเภทบันเทิงคดีหรือส่งเสริมการอ่านควรมีเนื้อหา
สาระที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการและศีลธรรมอันดีงาม เหมาะสมกับวัย สนุกสนาน เร้าความสนใจ  
ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้   
    1.1.2 ความถูกต้องของข้อมูล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหนังสือประเภท
อ้างอิง สารคดี และหนังสือวิชาการอ่ืนๆ ตลอดจนหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ  
ให้พิจารณาในเรื่องของความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ของแหล่งที่มา แหล่งค้นคว้า บรรณานุกรมถูกต้อง
ชัดเจน ทันเหตุการณ์ และได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
    1.1.3 ภาพประกอบของหนังสือ ควรพิจารณาให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
กับประเภทของหนังสือ สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ชัดเจนเหมาะสมกับวัย มีสีสันสวยงาม รวมทั้งมีสัดส่วน
เหมาะสมกับหน้ากระดาษ 
 
 



    1.1.4 การใช้ถ้อยค าส านวนภาษา ใช้ถ้อยค าภาษาถูกต้อง สื่อความหมาย 
ได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับประเภทและเนื้อหาของหนังสือ รวมทั้งวัยของผู้อ่าน กรณีหนังสือ
ทางวิชาการ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศถ้ามีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแล้วควรใช้ภาษาไทย 
    1.1.5 ความถูกต้องตามอักขรวิธี ภาษาท่ีใช้ในหนังสือประเภทต่างๆ  
ต้องค านึงถึงความถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การใช้ตัวสะกด การันต์ ค าควบกล้ า เป็นต้น รวมทั้งการใช้
ค าชนิดต่างๆ เช่น ค านาม สรรพนาม อักษรย่อ เป็นต้น ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ของเรื่องนั้นๆ และเหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 
    1.1.6 ราคาหนังสือ ควรค านึงถึงความเหมาะสมด้านปริมาณและคุณภาพ 
ของหนังสือ   
    1.1.7 ส่วนลดของราคาหนังสือ หนังสือที่จัดซื้อส่วนใหญ่จะได้รับส่วนลด   
ควรน าส่วนลดดังกล่าวมาจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
    1.1.8 องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส านักหอสมุด
แห่งชาติ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ จ านวนครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ มีส่วนประกอบของหนังสือ
ครบถ้วน   
   1.2 ประเภทหนังสือที่ควรจัดซื้อ 
    1.2.1 หนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือที่ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าที่จะช่วยให้
ผู้อ่านสามารถแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงและตอบค าถามได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
    1.2.2 หนังสือสารคดี เป็นหนังสือท่ีมุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่าน มีเนื้อหาครอบคลุม
วิชากรสาขาต่างๆ ที่ไม่ใช่หนังสือเรียน เนื้อหาควรประกอบด้วยหนังสือเก่ียวกับภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
    1.2.3 หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน   
เป็นการเขียนขึ้นจากประสบการณ์หรือจินตนาการโดยอาศัยเค้าความจริงของชีวิตและสังคม ได้แก่  
หนังสือนวนิยาย หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือบทละคร และหนังสือร้อยกรอง 
    1.2.4 หนังสือเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยเด็ก   
มีกลวิธีในการเขียนพร้อมภาพประกอบเรื่องที่ชวนอ่านและติดตาม มีศิลปะในการจัดท าอย่างประณีต
งดงาม 
    1.2.5 หนงัสือเสริมประสบการณ์ เป็นหนังสือที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
ในการศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื้อหาสาระอิงหลักสูตร ช่วยให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านและมีนิสัยรักการ
อ่าน 



มากยิ่งขึ้น เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น 
    1.2.6 เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับครู เช่น หลักสูตร เอกสารประกอบ
หลักสูตร คู่มือครู แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ เป็นต้น 
    1.2.7 วารสารและนิตยสาร 
    1.2.8 หนังสือพิมพ์   
    1.2.9 หนังสือแปลและหนังสือภาษาต่างประเทศ   
  2. ดี 2 : บรรยากาศและสถานที่ดี   
   ห้องสมุดควรมีองค์ประกอบที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
ได้รับประโยชน์สูงสุดดังนี้ 
   2.1 บรรยากาศและสถานที่ พิจารณาการออกแบบการจัดบรรยากาศทั้งภายใน
และภายนอกห้องสมุดให้ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า  
วิจัย การจัดวางครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย อุณหภูมิ สี และองค์ประกอบของครุภัณฑ์
ที่ใช้ให้มคีวามสอดคล้องเป็นแนวคิดเดียวกัน รวมทั้งการจัดวางมุมต่างๆภายในห้องสมุด 
   2.2 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มีจ านวนเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
   2.3 ระบบงานห้องสมุด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานครูบรรณารักษ์
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและให้บริการแก่ผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
   2.4 บริการและกิจกรรม คุณภาพของงานบริการควรสะดวก รวดเร็ว และ 
มีอัธยาศัยไมตรี ท าให้หนังสือมีชีวิต และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความเคลื่อนไหว 
อยู่ตลอดเวลา 
   2.5 บุคลากร ต้องพัฒนาครูบรรณารักษ์ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุด
สมัยใหม่ สร้างมุมมองใหม่ๆให้เกิดข้ึน มีการท างานเชิงรุกเพ่ือสนองความต้องการการเรียนรู้ 
แก่คนทุกเพศทุกวัยในโรงเรียนและชุมชน 
   2.6 รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด โรงเรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
และความเหมาะสมกับขนาดของห้องสมุด โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดห้องสมุด บรรยากาศ  
การให้บริการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้บริการเป็นหลัก 
  3. ดี 3 : บรรณารักษ์และกิจกรรมดี 
   บุคลากรห้องสมุดประกอบด้วยบุคลากรต่างๆที่เก่ียวข้องในงานห้องสมุด ได้แก่ ครู
บรรณารักษ์ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้เรียน ตลอดจนชุมชน แต่บุคคลที่ส าคัญที่สุดของห้องสมุด
คือ ครูบรรณารักษ์ ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ ครูบรรณารักษ์



จะต้องเป็นผู้มีความรู้ วุฒิอย่างต่ าปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์หรือได้ผ่าน
การอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือการบริหารงานห้องสมุดและส่งเสริม 
การอ่าน มีหัวใจในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส และบริหารจัดการงานห้องสมุด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสในการอบรม  
ดูงาน เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถบริการความรู้ให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีเวลาในการปฏิบัติงานห้องสมุดเต็มเวลา 
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นสิ่งส าคัญช่วยท าให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างมีความสุข ดังนั้น ห้องสมุดโรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563  
 
ชื่องาน/โครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
    โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563  
แผนงาน   บริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ์ที่   สพฐ. ข้อที่  1,3     สพป.ข้อที่ 1,3 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิไลวรรณ  ปิ่นสุขและคณะครู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
***************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารของคนไทยทั้งชาติ ให้สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
บ่งบอกถึงความเป็นอารยธรรมและเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ 
ภาษาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงคนไทย 
รุ่นปัจจุบัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนักที่เรามีภาษาประจ าชาติที่ใช้สื่อความหมายได้ทั่วประเทศ เราร่ ารวย
ด้วยถ้อยค าในภาษาและสามารถใช้ ประโยชน์ได้โดยสะดวกทั้งในภาษาพูด และภาษาเขียน ภาษาไทย
ของเรามีความเจริญงอกงาม เพราะนอกจากเราจะด ารงรักษาส่วนที่เป็นของเดิมไว้ได้แล้ว เรายัง
สามารถสร้างส่วนที่เป็นของใหม่ให้ผสมผสานกลมกลืนกับของเดิมไว้เป็นอย่างดี  



 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดว่า เมื่อจบการศึกษาใน
แต่ละระดับชั้น นักเรียนต้องมีทักษะในด้านการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี มีนิสัยรักการอ่านและ
ร่วมแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านการเขียน นับได้ว่าเป็นทักษะ 
ที่ส าคัญมาก เพราะนอกจากเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ส าคัญท่ีสุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆในหลักสูตร 
อีกด้วย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้
โครงการวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน โดยก าหนดนโยบายที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนภาษาไทย ได้แก่ นโยบายที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, RT, PISA ร้อยละ 3 
นโยบายที่ 2 เด็กอุดร 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคน ร้อยละ 100 นโยบายที่ 3 เด็กอุดร 1 รักการอ่านทุกคน 
ร้อยละ 100 
 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 57 คน มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวน 8 คน จากผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80.49 ผลการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.83 และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.53  
ซึ่งผลการประเมินและผลการทดสอบท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
 ดังนั้น โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่จึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอนภาษาไทย 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย  
 2.4 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Out puts) 

  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 มีทักษะ 
ในการอ่าน การเขียน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

4. การด าเนินงาน 
 4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ของโรงเรียน 
 4.2 ศึกษาแนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เพ่ือวางแผนด าเนินการจัดท าโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
 4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.5 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของโครงการ 
 4.6 ประเมินผล/สรุป/รายงานผล  

5. กิจกรรม/ระยะเวลา/แผนก ากับติดตาม 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 1/ 2563 ภาคเรียนที่ 2/ 2563  

ระยะเวลาด าเนินการ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย  

1. วิเคราะห์สภาพปัญหา              

2. ศึกษาแนวคิด 
หลักการ  

             

3. ประชุมคณะกรรมการ              

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ               

5. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

6. ประเมินผล / สรุป / 
รายงานผล 

             



6. งบประมาณ   
 งบประมาณท่ีใช้ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 6.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ จ านวน 12,000 บาท 
 6.2 กิจกรรมการนิเทศติดตาม จ านวน - บาท 
 6.3 กิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย)  จ านวน 4,000  บาท 
 6.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด จ านวน 10,000 บาท 
 
7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ  
ผลผลิต  (Outputs) 
    นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 มีทักษะในการอ่าน การเขียน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
ชั้นเรียน 
- ประเมินความสามารถ
ของนักเรียน 

 
- แบบตรวจสอบ
เอกสารชั้นเรียน 
- แบบประเมิน
ความสามารถของ
นักเรียน 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
    นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน  

 
- แบบแสดงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
 8.2 ครมูีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
 8.3 นักเรียนเห็นความส าคัญ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 8.4 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  ถาวร บุบผาวงษ์ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อนิสัย 
รักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การส่งเสริมการอ่านที่บ้านของผู้ปกครอง การเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตยของผู้ปกครอง มีผลต่อนิสัยการอ่านมากกว่าการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 
ของผู้ปกครองและการส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดโรงเรียน ส่วนเพศของนักเรียน ระดับการศึกษา 
ของผู้ปกครองและความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง ไม่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   
  ศมานันท์ รัฐธนะรัชต์ (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบ CIPP Model พบว่า หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท   
ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการ  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง   
  เสนาะ สุขสงวน (2548) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ 2   
ของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP Model พบว่า หลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้น
ที่ 2 โดยรวมมีความเหมาะสมระดับปานกลาง เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  ด้านบริบท มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ  
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และด้านผลผลิต มีความเหมาะสมระดับพอใช้   
  มานิตย์ จินดามงคล (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินการนิเทศภายใน
โรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ผลการประเมนิทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ จ าแนกตามบทบาทการนิเทศ พบว่า  
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบด้านสภาพแวดล้อม จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
  เบ็ญจพันธ์ ทองตัน (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิจัยประเมินโครงการห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม 
ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการในภาพรวมทั้งจังหวัด พบว่า  
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 



  แววตา พฤกษา (2550) ได้ท าการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ซิปป์ (CIPP Model)  พบว่า การประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบทและด้านกระบวนการ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับปานกลาง 
  จริยา อ้นอารี (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ห้องสมดุประชาชนในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านสภาวะแวดล้อม เป็นไป
ในแนวทางเดียวกับนโยบายการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ปี 2549-2551 ของส านักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน และเป็นไปตามจุดเน้นและกลยุทธ์การด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  
ปี 2550 ด้านปัจจัย อาคารสถานที่ท้ังภายนอกภายในร่มรื่นสวยงามสะดวกสบายต่อการให้บริการ เช่น 
มีการจัดสวนหย่อม  จัดโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับนั่งพัก นั่งอ่านหนังสือ จัดมุมอ่านหนังสือ มีมุมกิจกรรมต่างๆ  
มีชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร มีมุมกาแฟ ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คือ มีแผนพัฒนาห้องสมุด มีการด าเนินงานตามแผน มีคู่มือปฏิบัติงาน
ห้องสมดุ  มีการติดตามประเมินผลและมีการน าผลการติดตามไปพัฒนา และด้านผลผลิต มีจ านวน
สมาชิกและผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น 
  อัญชลี ประกายเกียรติ (2554) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ด้วยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์          
(CIPP Model) การประเมินด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมิน
ด้านกระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  Woodward, Jane P. and Yeager, John L. (1972)  ได้ท าการประเมินผลเรื่อง  
การฝึกหัด R & D เป็นรายบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาที่ได้จากการระดมความคิดเปรียบเทียบ
พัฒนาแบบฝึกด้านความคิดและการปฏิบัติในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า วิธีการฝึกโปรแกรม การศึกษา
ประเมินผลรายบุคคล โดยเลือกใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ จากผลการประเมิน ค้นพบปัญหาในการฝึกหัดว่า
มีการใช้เวลาในการท ากิจกรรมการศึกษามากเกินไป การเสียเวลากับการฝึกปากเปล่าและพบว่า  



เวลาเป็นปัญหาใหญ่ของพฤติกรรมการศึกษา และในที่สุดสรุปผลการประเมินได้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธี
ประเมินผล การวางแผน การออกแบบ การให้ความรู้ที่เชื่อถือได้โดยการทดสอบเป็นกลุ่ม และรูป
แบบจ าลองซิปป์ (CIPP  Model)  เป็นประโยชน์ในการออกแบบการประเมินการศึกษาได้ดี 
  ฟิดัน (Fidone, 1993 อ้างถึงใน รสรินทร์ อรอมรรัตน์, 2545: 57) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การประเมินโปรแกรมวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้องค์ประกอบบริบทของโมเดลช่วยในการ
ตัดสินใจหรือรูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) พบว่า 1) นักเรียนต้องการประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเยี่ยมชุมชนทางวิทยาศาสตร์แห่งอ่ืนมากกว่าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและการศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในชั้นเรียน 2) ครูควรเน้นขอบข่ายของจุดประสงค์ 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพ่ือการพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ 
การท างาน 3) ทั้งนักเรียนและครู ต้องการหลักสูตรระยะสั้นๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ศึกษาในสาขา
อ่ืนๆ โดยก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 4) ครูในโรงเรียนระดับกลางคิดว่าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพและการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับนักเรียนเท่านั้น 
  Chiang (1997) ได้ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี ของจูเนียร์คอลเลจในไต้หวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรโดยใช้แบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างคือ บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์และ
นายจ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นตรงกันว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในด้านความรู้และทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งนักศึกษาพอใจกับหลักสูตรนี้เช่นเดียวกับทางผู้สอนพอใจกับความส าเร็จ 
ของนักศึกษา ส่วนนายจ้างพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา ด้านบริบท  
พบว่า บัณฑิตและนักศึกษาเห็นว่าหลักสูตรไม่ค่อยยืดหยุ่น สอดคล้องกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
น้อย ชั่วโมงการฝึกงานไม่เหมาะสม ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า บัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์ เห็นว่า
อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสมดีแล้ว แต่ต าราเอกสารยังไม่
เหมาะสม ด้านกระบวนการ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการไม่เหมาะสมนักศึกษาและบัณฑิตเห็นว่า  
เทคนิคการสอนและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ยังไม่เหมาะสม ผู้ดูแลหลักสูตรควรให้ความสนใจและ
จัดท าหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ ด้านผลผลิต พบว่า นายจ้างพอใจกับคุณสมบัติและ
ความสามารถของบัณฑิตมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและการท างานในหน่วยงาน 
 โดยสรุปงานวิจัยที่น าเสนอมาดังกล่าวนั้น เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
โดยใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงเป็นการประเมินอย่างมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและ
สกัดข้อมูลเพื่อสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมทั้งมีคุณค่าในการประเมินผลการศึกษาและ
การประเมินโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษางานวิจัย 



ที่เก่ียวข้องทั้งหมดนี้ ท าให้ผู้รายงานน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน  
และวิธีการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 คือ ประเมินการด าเนินงานโครงการเก่ียวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม  
ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 

วิธีด าเนินการ 
 
 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานไดด้ าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ 

การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 128 คน ดังต่อไปนี้ 

      1.1 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 คน 

      1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน จ านวน 9 คน 

      1.3 คร ูจ านวน 4 คน 

      1.4 นักเรียน จ านวน 57 คน 

      1.5 ผู้ปกครอง จ านวน 57 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 102 คน  
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
 



   2.1 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน จ านวน 1 คน โดยใชป้ระชากร 
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน เนื่องจากตัดครูและ
ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   2.3 คร ูจ านวน 4 คน โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2.4 นักเรียน จ านวน 45 คน เนื่องจากตัดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   2.5 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 45 คน เนื่องจากตัดผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  
จ านวน 5 ชุด ดังนี้ 

 1. แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครู เพ่ือประเมินด้านบริบทของโครงการ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังต่อไปนี้  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง/สถานภาพ  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการประเมินด้านบริบทของโครงการ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการหาค าตอบเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ กับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีจ านวน 10 ข้อ  
ซึ่งผู้รายงานสร้างข้ึน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert และได้แปล
ความหมายค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ (Best อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545: 65) 
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความสอดคล้องมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความสอดคล้องมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความสอดคล้องปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อย 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความสอดคล้องน้อยที่สุด 



 2. แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครู เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ ประกอบด้วย 3 ตอน

ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ ต าแหน่ง/สถานภาพ  

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ  

เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการหาค าตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ใน

การด าเนินโครงการ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา รูปแบบและกิจกรรม 

ของโครงการ มีจ านวน 8 ข้อ ซึ่งผู้รายงานสร้างข้ึน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตามวิธีการของ Likert และได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้   

   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถาม 
ถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของทรัพยากร
โครงการ 

 3. แบบสอบถามชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู เพ่ือประเมินด้าน
กระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง/สถานภาพ  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาค าตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของการด าเนินโครงการในแต่ละ
ขั้นตอนของโครงการในเรื่องการอบรมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง การด าเนินการตามแผนงาน ความร่วมมือ 
ของครู การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาจากผู้บริหาร และการสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ มีจ านวน 6 ข้อ ซึ่งผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของ Likert และได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้  
 
 
 



   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสอบถาม 
ถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการโครงการ 

 4. แบบสอบถามชุดที่ 4 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและครู เพ่ือประเมินด้านผลผลิตโครงการของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ และกิจกรรม 
การนิเทศติดตาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง/สถานภาพ   
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินด้านผลผลิตโครงการ 
ของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพและกิจกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
หาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือผลที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ        
มีจ านวน 6 ข้อ และกิจกรรมการนิเทศติดตาม มีจ านวน 8  ข้อ ซึ่งผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert และได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์
ดังนี้  
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสอบถาม 
ถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 



 5. แบบสอบถามชุดที่ 5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
เพ่ือประเมินด้านผลผลิตโครงการของกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด ประกอบด้วย  
3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง/สถานภาพ 
      ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินด้านผลผลิตโครงการ 
ของกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาค าตอบ
เกีย่วกับพฤติกรรมหรือผลที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญ มีจ านวน 5 ข้อ และ
กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด มีจ านวน 9 ข้อ ซึ่งผู้รายงานสร้างขึน้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert  และได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้  
   คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถาม 
ถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานได้สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง 
 2. สร้างแบบสอบถามในการประเมินโครงการให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท้ัง 4 ด้าน  
จ านวน 5 ชุด ดังต่อไปนี้ 
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านบริบทของโครงการ จ านวน 10 ข้อ  
  ชุดที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ จ านวน 8 ข้อ 
  ชุดที่ 3 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการของโครงการ จ านวน 6 ข้อ 
  ชุดที่ 4 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตโครงการของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
จ านวน 6 ข้อ และกิจกรรมการนิเทศติดตาม จ านวน 8 ข้อ 
  ชุดที่ 5 แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตโครงการของกิจกรรมวันส าคัญ 



จ านวน 5 ข้อ และกจิกรรมการพัฒนาห้องสมุดจ านวน 9 ข้อ 
  3. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ของข้อค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นและ 

ให้คะแนนดังนี้ 

       ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 

       ให้คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด 

       ให้คะแนน  -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวัด

  จากนั้นผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด (Index of Item – objective Congruence: IOC) โดยใช้สูตร 

        IOC  = ΣR 

 

  IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด  

  ΣR  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  N     หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

    ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย 
    3.1 นายวานิช โศกสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ าขาว  
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา 
    3.2 นายนาฎธิชัย ศรีทัด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง  
วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา 
     3.3 นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา  
     3.4 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 
     3.5 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
 

N 



 
  4. ผู้รายงานได้เลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 

เป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามครั้งนี้ มีข้อค าถามทั้งหมด 52 ข้อ โดยมีดัชนี 

ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 1.0 จงึน าข้อค าถามทั้งหมดมาใช้ในแบบทดสอบ 

 5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามชุดที่ 1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ พร้อมด้วยรายละเอียด
ของโครงการและข้อมูลการบริหารโรงเรียนไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 ชุด แล้วเก็บคืน 
ด้วยตนเองตามจ านวน 
 2. น าแบบสอบถามชุดที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ พร้อมด้วย
รายละเอียดของโครงการและข้อมูลการบริหารโรงเรียนไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 ชุด  
แล้วเก็บคืนด้วยตนเองตามจ านวน 
 3. น าแบบสอบถามชุดที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการไปให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด แล้วเก็บคืนด้วยตนเองตามจ านวน 
 4. น าแบบสอบถามชุดที่ 4 การประเมินผลผลิตโครงการของกิจกรรมห้องเรียนพิเศษและ
กิจกรรมการนิเทศติดตามไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ชุด แล้วเก็บคืนด้วยตนเองตามจ านวน 
 5. น าแบบสอบถามชุดที่ 5 การประเมินผลผลิตโครงการของกิจกรรมวันส าคัญและ
กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 94 ชุด โดยแยกเป็น ครู จ านวน 4 คน 
นักเรียน จ านวน 45 คน และผู้ปกครอง จ านวน 45 คน ซึ่งในส่วนของครู ผู้ประเมินด าเนินการเก็บคืน

ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับโดยครูประจ าชั้น   

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้รายงานได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 



    1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยวิธีแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Χ )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มาจัดกลุ่มเป็นประเด็น

ข้อเสนอแนะ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

   1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 122) 

   P     =     
N

f
  100 

  เมื่อ       P    แทน     ร้อยละ 
    f     แทน     ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N    แทน     จ านวนความถี่ทั้งหมด 

   2. ค่าเฉลี่ย ( X ) โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 124) 

N

X
X


  

เมื่อ     X   แทน    ค่าเฉลี่ย 

X  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            N แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

   3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 
126)   

1-N

)X-(X
 =S.D.

2  

เมื่อ S.D.  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2)X-(X  แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนและค่าเฉลี่ยยกก าลังสอง      
  N แทน   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 



 

   4. สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแบบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α -  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 112 ) ดังนี้ 
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เมื่อ    α    แทน    ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
                  k          แทน    จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
              2

is      แทน    ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
            2

ts         แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนบ้านยามกา
ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งน าเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 
     1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     2. ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

      X      แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

      S.D.   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานได้ด าเนินการตามล าดับดังต่อไปนี้ 

      ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       ตอนที่ 2 ผลการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  

และด้านผลผลิต 

   ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563  

 
 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและมีข้อค าถามบางส่วนสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยวิธีแจกแจงความถ่ีและหาร้อยละ  

     1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริบท 
      ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริบท ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบริบท   
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(12 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
6 
6 

 
50.00 
50.00 

2. ต าแหน่ง/สถานภาพ 
   2.1 ศึกษานิเทศก์ 
   2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3 ครู 

 
1 
7 
4 

 
8.33 
58.34 
33.33 

 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.00)  
เพศหญิง (ร้อยละ 50.00) และส่วนมากเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 58.34)  
 
 
 
 
 
 
 



  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้า 

            ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้า ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้า  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(12 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
6 
6 

 
50.00 
50.00 

2. ต าแหน่ง/สถานภาพ 
   2.1 ศึกษานิเทศก์ 
   2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3 ครู 

 
1 
7 
4 

 
8.33 
58.34 
33.33 

 

  จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.00)  
เพศหญิง (ร้อยละ 50.00) และส่วนมากเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 58.34)  
 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ 
            ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ ปรากฏผลดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกระบวนการ  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(4 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
0 
4 

 
00.00 
100.00 

2. ต าแหน่ง/สถานภาพ 
   2.3 ครู 

 
4 

 
100.00 

 



  จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 100.00)  
และท้ังหมดเป็นครู (ร้อยละ 100.00)   
 
   4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิต 
            4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพและกิจกรรมการนิเทศติดตาม ปรากฏผลดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
             และกิจกรรมการนิเทศติดตาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(11 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
6 
5 

 
54.55 
45.45 

2. ต าแหน่ง/สถานภาพ 
   2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2 ครู 

 
7 
4 

 
63.64 
36.36 

 

  จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.55)   
และส่วนมากเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 63.64)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ
และกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด ปรากฏผลดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ 

 และกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 

  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(94 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
50 
44 

 
53.19 
46.81 

2. ต าแหน่ง/สถานภาพ 
   2.1 ครู 
   2.2 นักเรียน 
   2.3 ผู้ปกครอง 

 
4 
45 
45 

 
4.26 
47.87 
47.87 

 

  จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.19) 
และส่วนมากเป็นนักเรียน (ร้อยละ 47.87) และผู้ปกครอง (ร้อยละ 47.87)  
 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  

และด้านผลผลิต 

   ผู้รายงานได้น าค าตอบจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 8-15 ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน       

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยรวม  

 

รายการ 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. ด้านบริบท  4.56 0.16 มากที่สุด 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 4.47 0.10 มาก 

3. ด้านกระบวนการ 4.58 0.23 มากที่สุด 

4. ด้านผลผลิต 4.60 0.13 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.16 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน       

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุด (  = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิต (  = 4.60) 

รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (  = 4.58) ด้านบริบท (  = 4.56) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  

ด้านปัจจัยน าเข้า (  = 4.47)  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน       

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบท  

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
4.50 0.52 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย 

ของโรงเรียน 
4.58 0.51 มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม

ห้องเรียนคุณภาพ 
4.50 0.52 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 

การนิเทศติดตาม 
4.25 0.45 มาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 

วันส าคัญ 
4.00 0.00 มาก 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 

การพัฒนาห้องสมุด 
4.75 0.45 มากที่สุด 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา

การเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนในปัจจุบัน 
4.67 0.49 มากทีสุ่ด 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
4.58 0.51 มากที่สุด 

9. ความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4.92 0.29 มากที่สุด 

10. ความจ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
4.83 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.16 มากที่สุด 

 



  จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

( X  = 4.56) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( X  = 4.92) รองลงมา คือ ความจ าเป็นต่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น ( X  = 4.83) ส่วนคา่เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ 

ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมวันส าคัญ ( X  = 4.00) 

 

ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน        

               การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอกับการด าเนิน

โครงการ 
4.50 0.52 มาก 

2. งบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงการ 4.17 0.72 มาก 

3. ความเหมาะสมของการแต่งตั้งและก าหนดบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.33 0.49 มาก 

4. ความเหมาะสมของการแต่งตั้งครูผู้สอนภาษาไทย  4.50 0.52 มาก 

5. โรงเรียนมวีัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับการด าเนิน

โครงการ 
4.42 0.51 มาก 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 4.25 0.45 มาก 

7. ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรม 

ของโครงการ 
4.83 0.39 มากที่สุด 

8. รูปแบบและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนักเรียน 4.75 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.10 มาก 

 



  จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

( X  = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบและ

กิจกรรมของโครงการ ( X  = 4.83) รองลงมา คือ รูปแบบและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนักเรียน  

( X  = 4.75) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงการ ( X  = 4.17) 

 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน        

               การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ  

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. ความเหมาะสมของการก าหนดแผนงานการปฏิบัติ 4.50 0.58 มาก 

2. การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.25 0.50 มาก 

3. ความร่วมมือของครูในการด าเนินโครงการ 4.50 0.58 มาก 

4. ความร่วมมือและความสนใจของนักเรียนต่อการ 

จัดกิจกรรม 
5.00 0.00 มากที่สุด 

5. การสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายบริหาร 4.50 0.58 มาก 

6. การสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงานหรือ

ผู้รับผิดชอบ 
4.75 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.23 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความร่วมมือและความสนใจ 

ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม ( X  = 5.00) รองลงมา คือ การสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงานหรือ

ผู้รับผิดชอบ ( X  = 4.75) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ 

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ( X  = 4.25) 



ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน        

               การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต 

               ของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 4.64 0.50 มากที่สุด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4.91 0.30 มากที่สุด 

3. นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 4.45 0.52 มาก 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและ

การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
4.64 0.50 มากที่สุด 

5. ครูและนักเรียนมีความยิ้มแย้มแจ่มใส 4.73 0.47 มากที่สุด 

6. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ 4.36 0.50 มาก 

รวม 4.62 0.08 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ( X  = 4.91) 

รองลงมา คือ ครูและนักเรียนมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ( X  = 4.73) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสื่อและ

แหล่งเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ ( X  = 4.36)  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน        

               การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต 

               ของกิจกรรมการนิเทศติดตาม  

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. การปฏิบัติตามก าหนดการปฏิบัติงาน 4.45 0.82 มาก 

2. ความเหมาะสมเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม 4.64 0.50 มากที่สุด 

3. ความร่วมมือของคณะครูในการด าเนินกิจกรรม 

การนิเทศติดตาม 
4.73 0.47 มากที่สุด 

4. บรรยากาศการนิเทศติดตาม  4.82 0.40 มากที่สุด 

5. การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.73 0.47 มากที่สุด 

6. ครูมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4.55 0.69 มากที่สุด 

7. การรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้นิเทศและผู้รับ 

การนิเทศ 
4.91 0.30 มากที่สุด 

8. การน าผลการนิเทศไปพัฒนา ปรับปรุง             

การเรียนการสอน 
4.55 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.17 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

การรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ( X  = 4.91) รองลงมา คือ บรรยากาศ 

การนิเทศติดตาม ( X  = 4.82) สว่นค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติตามก าหนดการปฏิบัติงาน  

( X  = 4.45) 

 

 



ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน        

               การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต 

               ของกิจกรรมวันส าคัญ  

  

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงออก 
ทางภาษาไทย 

4.96 0.20 มากที่สุด 

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญ 

ของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
4.79 0.41 มากที่สุด 

3. นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 4.50 0.50 มาก 

4. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 
ของภาษาไทย 

4.44 0.70 มาก 

5. นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย 4.24 0.50 มาก 

รวม 4.59 0.18 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงออกทางภาษาไทย ( X  = 4.96) รองลงมา คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติและความส าคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ( X  = 4.79) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย ( X  = 4.24)  

 

 

 

 



ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน        

               การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต 

               ของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด  

  

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลผล 

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 4.61 0.63 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความยิ้มแย้มแจ่มใส 4.40 0.49 มาก 

3. การจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดสวยงาม น่าใช้บริการ 4.79 0.41 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4.63 0.62 มากที่สุด 

5. มีการให้บริการยืมหนังสือกลับบ้าน 4.33 0.56 มาก 

6. หนังสือและสื่อมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ 4.31 0.75 มาก 

7. หนังสือและสื่อมีความหลากหลายน่าสนใจ  4.32 0.47 มาก 

8. มีหนังสือและสื่อมีเพียงพอกับความต้องการ 4.55 0.52 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 4.68 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.10 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัด

สภาพแวดล้อมของห้องสมุดสวยงาม น่าใช้บริการ ( X  = 4.79) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการเข้า

ใช้บริการห้องสมุด ( X  = 4.68) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีหนังสือและสื่อมีความทันสมัย  

ทันเหตุการณ ์( X  = 4.31) 

 

 

 

 



 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 

   ผู้รายงานได้น าค าตอบจากแบบสอบถามในตอนที่ 3 มาจัดกลุ่มข้อเสนอแนะ โดยใช้

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

         1. ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
          1.1 เพ่ิมบุคลากรของฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือรับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะ 
          1.2 บรรจุครูที่จบเอกภาษาไทยให้ครบทุกระดับชั้น   
          1.3 ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ   
          1.4 ให้ส ารวจความต้องการวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ในการด าเนินงานของครูทุกคน   
          1.5 ให้ครูภาษาไทยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการจัด 
การเรียนการสอนมากขึ้น    
          1.6 จัดอบรมครูประจ าชั้นให้มีทักษะการสอนภาษาไทย   
          1.7 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืนๆ           
      2. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการของโครงการ 
          2.1 ค าสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบควรชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน   
          2.2 ควรประชุมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ครูทุกคนเข้าใจบทบาท
หน้าที่เพื่อการน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง   
          2.3 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆ   
          2.4 ลดภาระงานด้านอ่ืนๆของครูภาษาไทย   
          2.5 ควรแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังและรวดเร็ว   
      3. ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของโครงการ 
          3.1 ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
               3.1.1 ควรปรับเปลี่ยนการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียนจาก 
เดือนละครั้งเป็นเดือนละสองครั้ง 
               3.1.2 โรงเรียนควรก าหนดช่วงกิจกรรมในแต่ละวันส าหรับการฝึกทักษะ
การอ่าน การเขียนค าพ้ืนฐานให้พร้อมเพรียงกันทั้งโรงเรียน   
               3.1.3 ควรให้รางวัลกับห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 



 
          3.2 ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม 
               3.2.1 ควรน าผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน   
               3.2.2 ให้รางวัลแก่ครูที่มีคะแนนผลการนิเทศสูงสุดแต่ละครั้งที่ประเมิน 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือมากข้ึน   
          3.3 ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย) 
               3.3.1 ควรก าหนดเวลาในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม 
               3.3.2 เพ่ิมจ านวนรางวัลให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับนักเรียน  
               3.3.3 ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
          3.4 ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 
               3.4.1 ควรจัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อให้มากขึ้น   
               3.4.2 ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการใช้บริการและ
ดูแลรักษาสื่อต่างๆจากฝุ่น   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

  รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานได้สรุปผลการรายงาน เรียงล าดับตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

2. วิธีด าเนินการ 

3. สรุปผลการประเมินโครงการ 

4. อภิปรายผลการประเมินโครงการ 

5. ข้อเสนอแนะ  

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

 

 1. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ในด้านบริบท   
 2. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า   
 3. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ   
 4. เพ่ือประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต ดังต่อไปนี้ 
  4.1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
  4.2 กิจกรรมการนิเทศติดตาม 

  4.3 กิจกรรมวันส าคัญ 

  4.4 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด  

 5. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 



วิธีด าเนินการ 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน

การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 128 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

102 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 
     เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ 
ต าแหน่ง/สถานภาพ   
       ตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด)  
มีเนื้อหาครอบคลุมการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 
ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 ด้าน ตามโมเดลการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงได้แก่ 
ด้านที่ 1 บริบท (C=Context) ด้านที่ 2 ปัจจัยน าเข้า (I=Input) ด้านที่ 3 กระบวนการ (P=Process) 
ด้านที่ 4 ผลผลิต (P=Product)   
       ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ประกอบด้วย ข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 3 
ข้อ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 



 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 

     การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยาม
กาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ผู้รายงานมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามชุดที่ 1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ พร้อมด้วย
รายละเอียดของโครงการและข้อมูลการบริหารโรงเรียนไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 ชุด  
แล้วเก็บคืนด้วยตนเองตามจ านวน 
  2. น าแบบสอบถามชุดที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ พร้อมด้วย
รายละเอียดของโครงการและข้อมูลการบริหารโรงเรียนไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 ชุด  
แล้วเก็บคืนด้วยตนเองตามจ านวน 
  3. น าแบบสอบถามชุดที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการไปให้ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ชุด แล้วเก็บคืนด้วยตนเองตามจ านวน 
  4. น าแบบสอบถามชุดที่ 4 การประเมินผลผลิตโครงการของกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
และกิจกรรมการนิเทศติดตามไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ชุด แล้วเก็บคืนด้วยตนเอง 
ตามจ านวน 
  5. น าแบบสอบถามชุดที่ 5 การประเมินผลผลิตโครงการของกิจกรรมวันส าคัญและ
กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 94 ชุด โดยแยกเป็น ครู จ านวน 4 คน 
นักเรียน จ านวน 45 คน และผู้ปกครอง จ านวน 45 คน ซึ่งในส่วนของครู  ผู้ประเมินด าเนินการเก็บคืน

ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับโดยครูประจ าชั้น   

 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

     ผู้รายงานได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป ดังนี้ 

       4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ต าแหน่ง/สถานภาพ  

โดยวิธีแจกแจงความถี่และหาร้อยละ 

       4.2 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 
บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม
และรายด้าน 
        4.3 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  



สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกา

ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 มีข้อค้นพบโดยสรุป ดังนี้ 

     1. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

     2. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบท มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมา คือ ความจ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยให้สูงขึ้น ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมวันส าคัญ  

     3. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมของโครงการ 

รองลงมา คือ รูปแบบและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนักเรียน ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณ

มีความเหมาะสมกับโครงการ  

     4. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความร่วมมือและความสนใจของนักเรียน 

ต่อการจัดกิจกรรม รองลงมา คือ การสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงานหรือผู้รับผิดชอบ ส่วนค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

     5. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 รองลงมา คือ ครูและนักเรียนมีความยิ้มแย้ม

แจ่มใส ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ  

 



     6. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับฟังความคิดเห็น

ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ รองลงมา คือ บรรยากาศการนิเทศติดตาม ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

คือ การปฏิบัติตามก าหนดการปฏิบัติงาน   

     7. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ มีผลการประเมินโดยรวม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การแสดงออกทางภาษาไทย รองลงมา คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทย ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

     8. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม

ของห้องสมุดสวยงาม น่าใช้บริการ รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด  

ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีหนังสือและสื่อมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

     9. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณา ด้านปัจจัยน าเข้า เสนอแนะให้เพ่ิมบุคลากร

เพ่ือรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะ ส ารวจความต้องการวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ 

ในการด าเนินงานของครูทุกคน ให้ครูภาษาไทยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ 

การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และจัดอบรมครูประจ าชั้นให้มีทักษะการสอนภาษาไทย  

รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ด้านกระบวนการเสนอแนะให้ท าค าสั่งแต่งตั้ง

หน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานให้ครูทุกคนเข้าใจบทบาท

หน้าที่ ลดภาระงานด้านอ่ืนๆของครูภาษาไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆ  

ด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ เสนอแนะให้ ปรับเปลี่ยนการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ระดับโรงเรียนจากเดือนละครั้งเป็นเดือนละสองครั้ง และให้รางวัลกับห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม เสนอแนะให้ น าผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และให้รางวัลแก่ครูที่มีคะแนนผลการนิเทศสูงสุดแต่ละครั้ง 

ที่ประเมิน ด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ เสนอแนะให้ ก าหนดเวลาในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ  



ให้เหมาะสม เพ่ิมจ านวนรางวัลให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด เสนอแนะให้ จัดซื้อหนังสือ 

วารสาร และสื่อให้มากข้ึน และควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการใช้บริการและดูแล

รักษาสื่อต่างๆจากฝุ่น   

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการประเมินโครงการครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปราย เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนในประเด็นที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

     1. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า โรงเรียนมีการศึกษาและส ารวจความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการเรียน 

การสอนภาษาไทย ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถ อ่านออก เขียนได้ ถือว่ามีเครื่องมือส าคัญต่อการเรียนรู้

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และเพ่ือตอบรับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1 เกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนการเรียนรู้ภาษาไทย 

     2. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบท มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน

บ้านยามกาใหญ่  ปีการศึกษา 2563 ได้มีการศึกษากรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  

เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

ปัจจุบันของโรงเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีแผนงาน โครงการต่างๆ 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ของคณะกรรมการด าเนินงานและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันภาษาไทย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 

2555: 1) ได้ระบุงานในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้ 1) งานแผนงาน/โครงการและงบประมาณพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติและอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นและภาษาถิ่น  

 



 

2) งานส่งเสริมพัฒนาสื่อและผลิตสื่อ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น  

และภาษาถ่ิน เพ่ือการจัดการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3) งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ครู พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นและภาษาถิ่น 4) งานพัฒนาคุณภาพ  

การเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่พิเศษ

เพ่ือความมั่นคงทางสังคมและการเมือง 5) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของคนไทย

และคนชาติอ่ืนในต่างประเทศที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย 6) งานสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย

ของครูและบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

7) งานสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และภาษาถ่ิน และ 8) งานประสานเครือข่าย

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย 

     3. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 

ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไมม่ีความพร้อมในด้านบุคลากร 

งบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ แตโ่รงเรียนได้มีการระดมทรัพยากร

จากหลายภาคส่วน ร่วมกันวางแผนและด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

จึงส่งผลให้มีการแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม มีสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะในด้านครูและบุคลากรซึ่งได้รับการพัฒนา 

ด้านความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม การประชุม การสัมมนา

และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

     4. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 

ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการนี้มีการอบรมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าใจและ

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลา 

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ครอบคลุม และรูปแบบของกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ พรทิพย์ เย็นจะบก  

และกมลรัฐ อินทรทัศน์ (2556: 1) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลให้การท างานมีประสิทธิภาพไว้ว่า 1) การท า

ตัวให้เป็นคนงานที่ดี ซึ่งในการท างานนั้นจะต้องรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ ขยันและขวนขวาย

แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การรักษามารยาท



และระเบียบในที่ท างาน ซ่ึงการปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ เคารพกติกามารยาท จะช่วยให้สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 3) การสร้างบรรยากาศสดใส

ในที่ท างาน ซึ่งการช่วยกันสร้างบรรยากาศที่สดใส เอ้ืออาทร สามัคคีในที่ท างานจะช่วยท าให้เกิดรอยยิ้ม

ในที่ท างาน ท าให้เกิดความสุขและประสิทธิภาพในการท างาน และ 4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา จะช่วยให้

การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการท างาน 

     5. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้าน 

ยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้ความส าคัญและมีความตระหนัก 

ต่อการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมและมี

ความสุขที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แปลกใหม ่ที่ครูพยายามน ามาใช้กับนักเรียนเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายและองค์ประกอบของกิจกรรม ส่งผลให้เกิดผลส าเร็จได้เป็นห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน  

สอดคล้องกับ ศุภรัตน์ อุปถะ (2555: 1) ได้กล่าวถึงห้องเรียนคุณภาพไว้ว่า ห้องเรียนคุณภาพ  

(The Complete Classroom/Quality Classroom) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้สถานศึกษา  

บริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระดับปฏิบัติ  คือระดับห้องเรียน หมายถึง การจดัการ

เรียนการสอนระดับรายวิชา โดยครูผู้สอน รวมทั้งการปฏิบัติ การพัฒนา หรือส่งเสริมศักยภาพ 

ของนักเรียนโดยอาจารย์ประจ าชั้น โดยเชื่อว่าหากการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชามีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพแล้ว  สถานศึกษาแห่งนั้นก็จะกลายเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ หรือมี

ความเป็นเลิศ (Excellence  School) ในที่สุด และได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียน

คุณภาพไว้ดังนี้ 1) ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม (Involve Everyone) นักเรียนบางคนถูกลืมเพราะ 

ไม่มีโอกาสได้พูดในชั้น ไม่เคยถูกเรียกหาและท าการบ้านไม่เสร็จ เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการ 

เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของแต่ละคนและทุกคนในชั้น ถ้านักเรียนรู้สึกร่วมในงานที่เรียนจะรู้สึกสนุก

และงานส าเร็จ 2) ใช้การเรียนทั้งกาย (Involve the Entire Body) การที่จะท าการเรียนรู้สนุก 

ต้องให้เขาได้ใช้ทั้งร่างกายให้นักเรียนได้เคลื่อนที่ไปรอบๆห้อง ได้เล่นเกมที่สนุก ถ้าการบรรยายให้ใช้

เวลาประมาณ 5 นาที ในการได้ยืนแล้วยกมือยกเท้า 3) ใช้การเสริมแรงเชิงบวก (Positive 

Reinforcement) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งที่เพ่ิมความสนุกให้แก่ชั้นเรียน คือ การเสริมแรงทางบวก  

ชมแม้จะเป็นความดีเล็กน้อย ไม่สนใจพฤติกรรมที่ไม่ดี สร้างความส าเร็จให้นักเรียนมองในแง่บวกเสมอ  

หาทางออกให้ นักเรียนจะพบความส าเร็จได้มากกว่า ถ้าเด็กๆ มีความรู้สึกสบายและไม่เครียด  



4) ใช้วิธีการท างานเป็นกลุ่ม (Working in Groups) การให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มตามโครงงาน 

เป็นที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก ถ้าปล่อยให้พูดคุยและหารือกันในกลุ่มเพ่ือหาค าตอบ นักเรียน 

ท าร่วมกัน 3 หรือ 4 คน ไม่เพียงแต่จะสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของ วิธีคิด แต่ยังได้เรียนรู้จากกันและ

กัน และ 5) ใช้วิธีการหลากหลายแปลกใหม่ (School Day Variety) ไม่มีการเรียนใดจะสนุกหากมีการ

เรียนแบบเดิมๆ ให้เปลี่ยนตาราง และเพ่ิมความแปลกใหม่ในชั้น นักเรียนต่างก็รักที่จะใช้ความพยายาม

กับสิ่งใหม่ๆ จัดให้สามารถท าใบงานให้เสร็จในวันเดียวและวันต่อไปให้มีการศึกษาภาคนอกห้องเรียน   

การใช้สื่อต่างๆ มีสีสันเคลื่อนไหวได้  

     6. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมนี้มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และได้ด าเนินการตามแผนมีเครื่องมือที่เหมาะสม ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศติดตาม  

บรรยากาศการนิเทศเป็นแบบกัลยาณมิตร ครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นผู้รับการประเมินมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการนิเทศ ให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญของการนิเทศติดตาม เนื่องจากมีการน าผลการ

นิเทศไปพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน จนเห็นผลงานทางด้านวิชาการในเชิงประจักษ์ เช่น   

ครูมีทักษะ การปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของวิชาภาษาไทย

สูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ มีการด าเนินกิจกรรมการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยใช้หลักการมุง่ผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาครู  

หลักแห่งความร่วมมือและหลักของความเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น กิจกรรมการนิเทศติดตาม 

จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 

ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับ สุทธนู ศรีไสย์ (2545: 7-8) ได้กล่าวถึง

ประโยชน์จากการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 1) การนิเทศช่วยให้ครูมีความเชื่อมั่นในตนเอง ถ้าครูยังมีความ

สนใจเกีย่วกับเรื่องต่างๆ ในห้องเรียน ครูจะเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบและจะมีความเข้มแข็ง

ในการปฏิบัติงานทุกด้าน 2) การนเิทศสนับสนุนให้ครูสามารถประเมินผลการท างานได้ด้วยตนเอง   

ครูสามารถมองเห็นด้วยตนเองว่า ตนเองประสบผลส าเร็จในการสอนได้มากน้อยเพียงใด 3) การนิเทศ

ช่วยครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถสังเกตการณ์ท างาน 

หรอืการสอนของครูคนอ่ืนไปทดลองใช้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือให้การสนับสนุนครูคนอ่ืนๆ ด้วย   

4) การนิเทศช่วยกระตุ้นครูให้มีการวางแผน จัดท าจุดมุ่งหมาย และแนวปฏิบัติไปพร้อมๆกัน ครูแต่ละ

คนสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือนครูด้วยกัน เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการสอนอย่างกว้างๆ  



ภายในโรงเรียน การวางแผนฝึกหรือให้บริการเสริมวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการกระตุ้นให้

ครูผู้สอนท างานวิจัยเกี่ยวกับชั้นเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครูกับกลุ่มและชี้ให้เห็น

ความสามารถในการควบคุมและจัดการ ความน่าเชื่อถือและความเป็นวิชาการของครูได้เป็นอย่างดี  

และ 5) การนิเทศจะเป็นกระบวนการที่ท้าทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้น

ในขณะปฏิบัติงาน ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นผลมาจากผลการประเมิน ข้อมูลเหล่านี้จะ

สะท้อนให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิด หลายแนวทางท่ีจะใช้เปลี่ยนแปลง 

การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ท้าทายและช่วยพัฒนา

แนวคิดเชิงนามธรรมของครูให้สูงขึ้นด้วย  

     7. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ มีผลการประเมินโดยรวม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้เรียนรู้และได้แสดงออกซ่ึงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ กระตุ้น ส่งเสริมให้

นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความตระหนักรักและภูมิใจในความเป็นไทย รูปแบบของกิจกรรมเน้นการ 

มีส่วนร่วมของครู ของนักเรียน และผู้ปกครอง มีการให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง นักเรียนรู้สึก

สนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ สอดคล้องกับ รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ (2555: 7)  ได้สรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ในรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

วันภาษาไทยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไวว้่า ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านประโยชน์

ที่ได้รับอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

     8. ผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียน 

บ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด มีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ 

ของห้องสมุด ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดด้วยการสร้างอาคาร

ห้องสมุดให้เป็นเอกเทศ ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างจากผ้าป่าการศึกษาของชุมชน ท าให้มีพ้ืนที่มากขึ้น  

ภายในมีการจัดตกแต่ง ให้มีสีสันสดใสสวยงาม เป็นสัดส่วน และมีบรรยากาศผ่อนคลาย ดึงดูดให้

นักเรียนอยากเข้ามาใช้ พร้อมทั้งจัดให้มีครูบรรณารักษ์ดูแลและคอยช่วยเหลือ ประจ าที่ห้องสมุด 

สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสถานศึกษาให้เป็นห้องสมุด 3 ดี (หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี 



บรรยากาศดี บรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดี) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้น

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 

ของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556: ก) และสอดคล้องกับ จริยา อ้นอารี (2551: 89) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการศึกษา 

ในด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า มีจ านวนสมาชิกและผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

ในการให้บริการห้องสมุดประชาชนในภาพรวมในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง พบว่า  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 เรื่อง อันดับแรก คือ ความสะดวกในการใช้บริการ รองลงมา คือ 

ความร่มรื่นสวยงามของบริเวณภายนอก และบรรยากาศในห้องสมุดเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ตามล าดับ   

   

ข้อเสนอแนะ 

 

    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  

     1.1 จากผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด ดังนั้น โรงเรียนจึงควรก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 

ของสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนโครงการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการต่อเนื่อง  

ประสบผลส าเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ วัตถุประสงค์ 

ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมวันส าคัญ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมวันส าคัญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคร ูนักเรียน และผู้ปกครอง ในการก าหนด

รูปแบบของกิจกรรม 

     1.2 จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ดังนั้น โรงเรียนจึงควรเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ 

และวิธีการจัดการให้เพียงพอ เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความคล่องตัว รวมทั้งควรให้บุคลากร 

มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินโครงการ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ งบประมาณ 

มีความเหมาะสมกับโครงการ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม 



กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

  1.3 จากผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด ดังนั้น โรงเรียนจึงควรด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด สนับสนุนและแก้ไขปัญหาจากฝ่าย

บริหาร ส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรและการสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงานโครงการ  

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น

โรงเรียนจึงควรมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ รวมถึงก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ   

  1.4 จากผลการประเมินด้านผลผลิตของทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียน

คุณภาพ กิจกรรมการนิเทศติดตาม กิจกรรมวันส าคัญ และกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด มีผลการ

ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการด าเนินโครงการต่อเนื่องโดยใช้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการจัดการเรียนการสอน และยุทธศาสตร์

เชิงรุก จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันวิชาการในระดับสถานศึกษา จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  

และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันหรือแสดงความสามารถในด้านภาษาไทย 

ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาไปจนถึงระดับชาติ 

 

    2. ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินครั้งต่อไป  

  2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับคุณภาพ

การเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาต่อไป    

  2.2 การประเมินครั้งนี ้เป็นการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย เท่านั้น ควรมีการประเมินโครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือน าผลไปพัฒนาการเรียน

การสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
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กับวัตถปุระสงค์ของการประเมิน (IOC) 

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน (IOC) 

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 

 

ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 

ชุดที่ 1 ด้านบริบท 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกับ

นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกับ

นโยบายของโรงเรียน  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

3. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกับ

กิจกรรมห้องเรียนคณุภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

4. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้ง 

กับกิจกรรมการนิเทศติดตาม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

5. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกับ

กิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู,่ วันภาษาไทย) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

6. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกับ

กิจกรรมการพัฒนาห้องสมดุ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

7. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกับ 

สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

ของโรงเรียนในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

8. 
วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงข้ึน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

9. ความส าคญัของการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้



ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

10. ความจ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนภาษาไทยใหสู้งขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

 

ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 

ชุดที่ 2 ด้านปัจจัยน าเข้า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอกับการด าเนิน

โครงการ 

2. งบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
3. ความเหมาะสมของการแต่งตั้งและก าหนด

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

4. ความเหมาะสมของการแต่งตั้งครผูู้สอน
ภาษาไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

5. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับการด าเนิน
โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้

7. ความเหมาะสมของรูปแบบและกจิกรรม 
ของโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

8. 
รูปแบบและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

 
1. 
 

ชุดที่ 3 ด้านกระบวนการ         
ความเหมาะสมของการก าหนดแผนงาน 
การปฏิบัต ิ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

2. การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

3. ความร่วมมือของครูในการด าเนินโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
4. ความร่วมมือและความสนใจของนกัเรียน 

ต่อการจัดกิจกรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้



ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

5. การสนับสนุนและการแกไ้ขปัญหา 
จากฝ่ายบริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

6. การสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงาน 
หรือผู้รบัผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

 

 

 

 

ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 

ชุดที่ 4 ด้านผลผลิต  
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได ้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ตามที่หลักสูตร

ก าหนด 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

3. นักเรียนมรีะเบยีบวินัยและความรบัผิดชอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
4. นักเรียนมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาความ

สะอาดและการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

5. ครูและนักเรียนมีความยิ้มแย้มแจม่ใส +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได ้
6. มีสื่อและแหล่งเรียนรูห้ลากหลาย น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
 

1. 
 

ชุดที่ 4 ด้านผลผลิต  
กิจกรรมการนิเทศติดตาม 

        

การปฏิบัตติามก าหนดการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
2. ความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ

ติดตาม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

3. ความร่วมมือของคณะครูในการด าเนิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้



ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

กิจกรรมการนิเทศติดตาม 
4. บรรยากาศการนิเทศติดตาม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
5. การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
6. ครูมีความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานมาก

ขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

7. การรับฟังความคดิเห็นระหว่างผู้นเิทศ 

และผูร้ับการนเิทศ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

8. 
การน าผลการนเิทศไปพัฒนาปรับปรุง 
การเรยีนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 

ชุดที่ 5 ด้านผลผลิต  
กิจกรรมวันส าคัญ  

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
5 

 
1.0 

 
ใช้ได ้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงออก 

ทางภาษาไทย 
2. การให้ความรูเ้กี่ยวกับประวัติและความส าคญั 

ของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

3. นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
4. นักเรียนเกดิความตระหนักและเหน็คุณค่า 

ของภาษาไทย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

5. นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
 ชุดที่ 5 ด้านผลผลิต          



ข้อที่ รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 
 

กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 

เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุคอยให้ค าแนะน า 

และช่วยเหลือ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

2. เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุมีความยิ้มแยม้แจ่มใส +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
3. การจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมดุสวยงาม  

น่าใช้บริการ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
5. มีการให้บริการยืมหนังสือกลับบ้าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
6. หนังสือและสื่อมีความทันสมัย ทันเหตุการณ ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้
7. หนังสือและสื่อมีความหลากหลายน่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

8. มีหนังสือและสื่อมเีพียงพอกับความต้องการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

9. ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 



แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
(ชุดที่ 1) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามชุดนี้ 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ 
ต าแหน่ง/สถานภาพ  
  ตอนที่  2  การประเมินด้านบริบทของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 
 
 ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่าน
จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่าน 
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้         
   

        
   

           นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อความ 
   ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1. เพศ 

   ชาย      หญิง 
 
2. ต าแหน่ง/สถานภาพ 

   ศึกษานิเทศก์ 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   คร ู
 

ตอนที่ 2  การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
   โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563   

ค าชี้แจง   
  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของท่าน ให้ครบทุกข้อ  
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท      
1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 

     

2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย 
ของโรงเรียน 

     

3 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ 

     



 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านบริบท      
4 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 

การนิเทศติดตาม 
     

5 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 
วันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย) 

     

6 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรม 
การพัฒนาห้องสมุด 

     

7 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
การเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนในปัจจุบัน 

     

8 วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

     

9 ความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     

10 ความจ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยให้สูงขึ้น 

     

 
 
 
 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
(ชุดที่ 2) 

 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามชุดนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ 
ต าแหน่ง/สถานภาพ  
  ตอนที่  2  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
 
 ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่าน
จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่าน 
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้         
   

        
   

           นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อความ 
   ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1.  เพศ 

   ชาย      หญิง 
 
2.  ต าแหน่ง/สถานภาพ 

   ศึกษานิเทศก์ 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   คร ู
 

ตอนที่ 2  การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
   โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563   
 
ค าชี้แจง   
  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของท่าน ให้ครบทุกข้อ  
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านปัจจัยน าเข้า      

1 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอกับการด าเนิน

โครงการ 

     

2 งบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงการ      

3 ความเหมาะสมของการแต่งตั้งและก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน 

     

4 ความเหมาะสมของการแต่งตั้งครูผู้สอนภาษาไทย      

 



ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านปัจจัยน าเข้า      

5 โรงเรียนมวีัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับการด าเนิน
โครงการ 

     

6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ      
7 ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรม 

ของโครงการ 
     

8 รูปแบบและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนักเรียน      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………………………....………………
………………………………………………………………………………………………………………………....……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………....………………
………………………………………………………………………………………………………………………....……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 



แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
(ชุดที่ 3) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามชุดนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ 
ต าแหน่ง/สถานภาพ  
  ตอนที่  2  การประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการของโครงการ 
 
 ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่าน
จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่าน 
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้         
   

        
   

           นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อความ 
   ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1.  เพศ 

   ชาย      หญิง 
 
2.  ต าแหน่ง/สถานภาพ 

   คร ู
 

ตอนที่ 2  การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
   โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563   

ค าชี้แจง    
  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของท่าน ให้ครบทุกข้อ  
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ      

1 ความเหมาะสมของการก าหนดแผนงานการปฏิบัติ      
2 การชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง      
3 ความร่วมมือของครูในการด าเนินโครงการ      
4 ความร่วมมือและความสนใจของนักเรียนต่อการ 

จัดกจิกรรม 
     

5 การสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายบริหาร      
6 การสร้างขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินงาน 

หรือผู้รับผิดชอบ 

     

 
 



ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการของโครงการ 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………………………....………………
………………………………………………………………………………………………………………………....……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………....………………
………………………………………………………………………………………………………………………....……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 



แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
(ชุดที่ 4) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามชุดนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ 
ต าแหน่ง/สถานภาพ  

  ตอนที่  2  การประเมินด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพและกิจกรรมการนิเทศ
ติดตามของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 
2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพและกิจกรรมการนิเทศ
ติดตามของโครงการ 
  
 ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่าน
จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่าน 
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี้         
   

        
   

           นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อความ 
   ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1.  เพศ 

   ชาย      หญิง 
 
2.  ต าแหน่ง/สถานภาพ 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   คร ู
 

ตอนที่ 2  การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
   โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563   

ค าชี้แจง    
  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของท่าน ให้ครบทุกข้อ  
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผลผลิต      

กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ      

1 นักเรียนอ่านออก เขียนได้ตามที่หลักสูตรก าหนด      

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

     

3 นักเรียนมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ      

4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและ 
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

     

5 ครูและนักเรียนมีความยิ้มแย้มแจ่มใส      



6 มีสื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ      

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผลผลิต      

กิจกรรมการนิเทศติดตาม      

1 การปฏิบัติตามก าหนดการปฏิบัติงาน      

2 ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม      

3 ความร่วมมือของคณะครูในการด าเนินกิจกรรม 
การนิเทศติดตาม 

     

4 บรรยากาศการนิเทศติดตาม      

5 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน      

6 ครูมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น      

7 การรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้นิเทศและ 

ผู้รับการนิเทศ 

     

8 การน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการเรียน 
การสอน 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของโครงการ  
  

 1. ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 
 2. ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมการนิเทศติดตาม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 



 

แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 
(ชุดที่ 5) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามชุดนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ 
ต าแหน่ง/สถานภาพ  

  ตอนที่  2  การประเมินด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมการพัฒนา
ห้องสมุดของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่  
ปีการศึกษา 2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2  
และ 1 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด
ของโครงการ 
  
 ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ค าตอบของท่าน
จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่าน 
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้         
   

        
   

           นายสราวุธ  ตรีโรจน์พร 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน    หนา้ข้อความ 
   ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1.  เพศ 

   ชาย      หญิง 
 
2.  ต าแหน่ง/สถานภาพ 

   คร ู

   นักเรียน 

   ผู้ปกครอง 
 

ตอนที่ 2  การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
   โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ปีการศึกษา 2563   

ค าชี้แจง    
  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของท่าน ให้ครบทุกข้อ  
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผลผลิต      

กิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย)      

1 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงออก 
ทางภาษาไทย 

     

2 การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญ 

ของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

     

3 นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง      

4 นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 
ของภาษาไทย 

     



ที ่ ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านผลผลิต      

กิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย)      

5 นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย      

กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด      

1 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ      

2 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความยิ้มแย้มแจ่มใส      

3 การจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดสวยงาม  
น่าใช้บริการ 

     

4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน      

5 มีการให้บริการยืมหนังสือกลับบ้าน      

6 หนังสือและสื่อมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์      

7 หนังสือและสื่อมีความหลากหลายน่าสนใจ      

8 มีหนังสือและสื่อมีเพียงพอกับความต้องการ      

9 ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด      

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของโครงการ 
  

 1. ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมวันส าคัญ (วันสุนทรภู่, วันภาษาไทย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 
 2. ข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

ประวัติย่อผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติย่อผู้รายงาน 

 

ชื่อ สกุล       นายสราวุธ ตรีโรจน์พร 
วัน เดือน ปีเกิด     7 กุมภาพันธ์ 2530 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    86 หมู่ 19 บ้านโพนทัน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
41150 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สถานที่ท างานปัจจุบัน   โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554       ปริญญาตรีครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
 พ.ศ. 2558    ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 


