
บทสรปุของผูบ้ริหาร 

 

ชื่อผลงาน   : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ี 
                  การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ผู้ประเมิน    : นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ  

สถานศึกษา  : โรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ  สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ปีที่ประเมิน  : ปีการศึกษา 2564 

บทคดัย่อ 
 

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต  ประจ้าปีการศึกษา 2564 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการ
ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน้าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท 
(Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจ้าเป็น ความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมและเหมาะสม
ของสถานศึกษา ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาน ศึกษา 2) ประเมินปัจจัยน้าเข้า 
(Input Evaluation) เกี่ยวกับการจัดท้าแผนการนิเทศภายใน ภาวะผู้น้าของผู้บริหารในการแต่งต้ังค้าส่ังการ
นิเทศภายใน งบประมาณและทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนิเทศ
ภายใน 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการก้าหนดรูปแบบการนิเทศภายใน ปฏิทิน
การนิเทศภายใน การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการนิเทศภายใน การติดตามผลการด้าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอน 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับด้านคุณภาพนักเรียนด้านสมรรถนะ
ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ และด้านความพึงพอใจการนิเทศภายในโรงเรียน
บ้านอ่าวน้้าบ่อ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้้า
บ่อ 

ประชากรท่ีใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ โครงการดังกล่าวได้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าร่วมโครงการจ้านวน 299 คน  มีกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง นักเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ จ้านวน 169 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่ และมอร์แกน เครื่องมือท่ีใช้ประเมินโครงการเป็นแบบประเมินการด้าเนินโครงการ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ้านวน 6 
ฉบับ ดังนี้ ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามประเมินบริบท ประเมินก่อนการด้าเนินงานโครงการมีข้อค้าถามจ้านวน 8 
ข้อ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามประเมินปัจจัยน้าเข้า ประเมิน
ก่อนการด้าเนินงานโครงการ มีข้อค้าถามจ้านวน 12 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 
ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
ท่ี 3 แบบสอบถามประเมินกระบวนการ ประเมินระหว่างด้าเนินงานโครงการ ข้อค้าถามจ้านวน 12 ข้อมีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการ



สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามประเมินผลผลิต ประเมินหลังเสร็จส้ินการด้าเนินงานโครงการ 
มีข้อค้าถาม จ้านวน 7 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด้าเนินงานโครงการ ประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการ มีข้อค้าถาม จ้านวน 9 ข้อ มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 ประเมินโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา  ฉบับท่ี 6 แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีข้อค้าถามจ้านวน 13 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.89 ประเมินโดยนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามตามประเด็นการประเมิน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป SPSS for Windows 17.0       
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ จ้านวน 8 ข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้น
ไปท้ัง 8 ข้อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.550 โดยรวมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละข้อโดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ผู้บริหารตระหนักให้ความส้าคัญต่อโครงการนิเทศการภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.445  รองลงมาคือ 
วัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อมีความเหมาะสมและสามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.71 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.536 ตามล้าดับ 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน้าเข้าของโครงการ จ้านวน 12 ข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีขึ้นไปท้ัง 12 ข้อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.620 
โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละข้อโดยเรียง ล้าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้าเนินโครงการนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้า
บ่อ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 
0.536 รองลงมาคือโรงเรียนมีการจัดท้าแผนการนิเทศและติดตามผลการด้าเนินงาน คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) 
เท่ากับ 4.69 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.466 ตามล้าดับ 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ จ้านวน 12 ข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ้นไปท้ัง 12 ข้อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.556  
โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัดโดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
โรงเรียนมีการก้ากับ ติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.490  รองลงมาคือ โรงเรียนมีการยก
ย่องชมเชยผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมเมื่อประสบผลส้าเร็จ คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.71 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.536 ตามล้าดับ  

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีมากท้ัง 7 ประเด็น โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาถึง
รายละเอียดของแต่ละข้อโดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.565  
รองลงมาคือ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ของนักเรียนคิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.639  



5. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ พบว่า โดยรวม
เฉล่ียทุกด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. เท่ากับ 0.539 โดยมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละด้านตามล้าดับจากมากไปน้อยดังนี้  คือ ด้าน
การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีของผู้นิเทศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 
4.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.422 รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อคณะกรรมการนิเทศภายใน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
เท่ากับ 0.470 ตามล้าดับ 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบว่า 
โดยรวมเฉล่ียทุกด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.567 โดยมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละด้านตามล้าดับจากมากไปน้อยดังนี้  
คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ มีระดับความพึงพอใจรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.262 และรองลงมาคือ นักเรียนเรียน
อย่างมีความสุข มีระดับความพึงพอใจรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 4.84 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.367 ตามล้าดับ 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียน คณะครูและบุคลากรใส่ใจในเรื่องการเรียน และช้ีแจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนให้ทาง
บ้านรับทราบโดยตลอด  

2. การนิเทศภายในโรงเรียนเกิดผลดีต่อการพัฒนาผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น จะเป็นผลดีต่อ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ดีขึ้นในอนาคต 

3. การท่ีครูมีภาระงานเยอะท้าให้ครูที่เข้านิเทศไม่ได้เข้าร่วมนิเทศตามตารางท่ีก้าหนด 
4. การลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับด้านงานจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนควรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอย่างยั่งยนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


