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 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต  (Product Evaluation) ใช้รูปแบบจ าลอง
ซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม (Sufflebeam's CIPP Model) (อ้างถึงใน สุขุม  มูลเมือง 2530: 16) มาใช้ใน
การประเมิน 

 กลุ่มตัวอย่าง 84 คน ได้แก่  ฝ่ายบริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  มีทั้งหมด  4  

ชุด โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5  ระดับ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean  :  ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation : S.D.) 

 

ผลการประเมินพบว่า 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.45, 
S.D.= 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญของโครงการและให้การ
สนับสนุน มีผลการประเมินระดับมากที่สุด ( ̅= 4.54, S.D.= 0.59) รองลงมา คือ ลักษณะโครงการมี
ความสอดคล้องและตอบสนองความต้องการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.61) และการ
ก าหนดขั้นตอนของการด าเนินตามโครงการไว้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ ( ̅ = 4.49, S.D. = 
0.72)  
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.50, S.D. = 0.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
มีอย่างเพียงพอ มีผลการประเมินระดับมากที่สุด ( ̅= 4.62, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีความรู้ความสามารถและมีจ านวนเหมาะสมและเพียงพอ ( ̅ = 4.60, S.D. = 0.60) และ
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ( ̅ = 4.56, S.D. = 0.62) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก  ( ̅= 4.46, S.D. = 
0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหรือบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้เข้าใจ มีผลการประเมินระดับมากที่สุด 
( ̅= 4.64, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ มีการประเมินผลก่อนด าเนินกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรม
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และหลังด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ( ̅= 4.60, S.D.= 0.64) และมีการบันทึกผลการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ( ̅= 4.58, S.D. = 0.60) 
 4. ด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.45, S.D.= 0.16) เมื่อ
พิจารณาด้านผลผลิต (Product) ในแต่ละด้านย่อยพบว่า 
 ด้านผลกระทบ  มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.48, S.D.= 0.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูได้รับความรู้จากการพัฒนาตนเอง เป็นครูศตวรรษที่ 21 มีผลการ
ประเมินระดับมากที่สุด ( ̅= 4.60, S.D.= 0.67)  รองลงมา คือ ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจการ
พัฒนาตนเองชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) ( ̅= 4.51, 
S.D. =0.64)  และครูได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ̅= 4.50, S.D.= 
0.70)  
 ด้านประสิทธิผล มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.45, S.D.= 0.25) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการท างานเพ่ิมขึ้น มีผลการประเมิน
ระดับมากที่สุด ( ̅= 4.61, S.D.= 0.69)  รองลงมา คือ โรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานที่ดี ( ̅= 
4.54, S.D.= 0.68)  และโรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทางเดียวกันจากการประชุมครูและ
บุคลากร ( ̅= 4.48, S.D.= 0.64)  
 ด้านความยั่งยืน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.42, S.D.= 0.34)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”มีความเหมาะสมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน มีผลการประเมินระดับมากที่สุด ( ̅= 4.58, S.D.= 0.68)  รองลงมา คือ 
โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพโครงการ ( ̅= 4.49, S.D.= 0.64)  
และครูจะน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน ( ̅ = 4.32, S.D.= 0.66) 
 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.45, S.D. = 
0.35)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการน าผลการด าเนินงานตามโครงการที่ผ่านมาใช้ปรับปรุงและ
วางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในครั้งต่อไป มีผลการประเมินระดับมากที่สุด ( ̅= 4.55, 
S.D.= 0.60)  รองลงมา คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดคุณภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์  ( ̅= 4.51, 
S.D.= 0.63)  และมีการขยายผลหรือต่อยอดแนวคิดจากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ( ̅= 4.38, S.D.= 
0.67) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) ควรวิเคราะห์ (swot) 
สภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ท าให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย โอกาสหรือ
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อุปสรรค ที่จะด าเนินโครงการไปในทิศทางใด การด าเนินโครงการควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความ
ชัดเจน สอดคล้อง กับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เพ่ือให้ขั้นตอนการด าเนินการไว้เพ่ือให้ขั้นตอนการ
เตรียมการด าเนินการเป็นไปอย่างมีทิศทาง 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เตรียมความพร้อมในเรื่องงบประมาณหรือเงิน
สนับสนุนให้มีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการให้มีความ
เหมาะสม ไม่น้อยหรือมากเกินไป 
 3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ควรด าเนินโครงการจัดระบบการพัฒนา
กิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน เช่น การประกวดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
การประกวดคลิปวีดีโอการสอนแต่ละวิชา ภายในสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
นอกจากนี้ควรสรุปผลการประเมินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน หลังจากนั้นน าผลการประเมินมาแก้ไขและ
ปรับปรุงอย่างชัดเจนเพ่ือให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ในการด าเนินโครงการควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศการสอนนักเรียนและตระหนักถึงการรักษาสุขภาพให้มากขึ้น 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้รางวัล สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้บุคลากรภายนอก เช่น 
สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดย
โรงเรียนประสานความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนและมีการปรับปรุงในการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรค์
ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน ารูปแบบหรือวิธีการประเมินอ่ืน ๆ  นอกเหนือ จากการประเมิน โดยใช้ซิปป์    
โมเดล (CIPP Model) มาประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
สู่คุณภาพผู้เรียน  
 2. ควรศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 3. ควรศึกษาผลกระทบที่มีต่อการค าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน ดามบริบทของโรงเรียนที่แดกต่างกัน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ 
 4. ควรประเมินผลกระทบของโครงการในระยะยาว เช่น ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจาก
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 


