เรื่ อง :

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยนด้ วยรู ปแบบการประเมิน
แบบ CIPP ของโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์

ผู้วิจยั :

ว่าที่ร้อยตรี วิศษิ ฐ พชรวโรทัย

ปี ที่รายงาน :

พ.ศ.2557
บทคัดย่ อ

รายงานการประเมิ นโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ด้ วยรู ปแบบการประเมิ นแบบ CIPP ของโรงเรี ยน
ศรี บุณยานนท์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ด้ วยรู ปแบบการประเมินแบบ CIPP
ของโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ กลุ่มตัวอย่างในการรายงานครัง้ นี ้คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยน จานวน 5 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และครู ผ้ ูสอน จานวน 50 คน ได้ ม าจากการสุ่ม อย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยการจับสลากตามสัดส่วนของครู ผ้ ูสอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เครื่ องมื อที่ใช้ ใน
การวิจยั ประกอบด้ วย แบประเมินการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรี ยนของโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่ า
1. ผลการประเมิ นด้ านสภาวะแวดล้ อมโดยรวม อยู่ระดับมาก เมื่ อพิ จารณาประเด็ นย่ อย ได้ แก่
วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงสร้ างของโครงการ โครงสร้ างของการนิเทศภายในและการนิ เทศจากหน่วยงาน
ภายนอก มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยโครงสร้ างของโครงการมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
2. ผลการประเมินด้ านปั จจัยเบื ้องต้ นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย ได้ แก่
การวางแผนดาเนินโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยอาคารสถานที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
3. ผลการประเมิ นด้ านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาประเด็นย่อย ได้ แก่
การด าเนิ นการตามแผนและการปฏิ บัติกิ จกรรมโครงการ (กระบวนการและกิ จกรรมการนิ เทศภายใน
การประเมินผลการนิเทศภายใจและการบริ หารกระบวนการนิเทศภายในมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ิจกรรมของโครงการมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
4. ผลการประเมินด้ านผลผลิตโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย ได้ แก่ ผู้เรี ยน
ครูผ้ สู อน และผู้บริหารโรงเรี ยน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยครูผ้ สู อนมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้ ของครู และนักเรี ยน ด้ วยกระบวนการในชันเรี
้ ยน ของโรงเรี ยน
ศรี บุณยานนท์ เล่มนี ้ สาเร็ จได้ ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้ รับความร่ วมมือและสนับสนุนจาก ดร.โพยม จันทร์ น้อย
ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนศรี บุ ณ ยานนท์ วิ ทยฐานะ ผู้ อ านวยการเชี่ ยวชาญ และนายสมหมาย จันทร์ เอี่ ยม
อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์
ข้ าพเจ้ าในฐานะรองผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ กลุ่มบริ หารงานวิชาการ ขอขอบพระคุณยิ่งต่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สาเนา ขจรศิลป์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิ วัฒ น์
ดร.ปั ญญา แก้ วกี ยูร ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้ านสนับสนุนการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อานวยการโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ และนายธี ระพงศ์ นิยมทอง ผู้อานวยการโรงเรี ยนสตรี วัดมหาพฤฒาราม
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ ยวชาญ ที่ กรุ ณารั บเป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและครู โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ ทุกท่าน ที่ ให้ ความร่ วมมื อช่วยเหลื อใน
การศึกษาวิจยั และการจัดทารายงานการวิจยั เล่มนี ้
คุณค่าและคุณประโยชน์ที่พึงมีของรายงานเล่มนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบให้ เป็ นเครื่ องบูชาบุพการี บูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน
วิศษิ ฐ พชรวโรทัย

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้ าน เป็ นกระบวนการที่สาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้ สามารถปรับตัวและดารงชีวิตอยูใ่ นสภาพสังคมปัจจุบนั ได้ อย่างมี
ความสุข ดัง พระราชด ารัส ในสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี ที่ ว่าในปั จ จุบัน
ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทัง้ การปฏิรูประบบราชการ
และการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในขณะที่การปฏิรู ประบบ
ราชการได้ ม่งุ พัฒนาระบบราชการไทยให้ มีความเป็ นเลิศสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกา
ภิ วัต น์ โดยยึ ด หลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี และประโยชน์ สุข ของประชาชน การปฏิ รู ป
การศึกษาได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ิ โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ ประชาชนมี
ความรู้ มี ศกั ยภาพในการพัฒ นาตนเอง พัฒ นาเศรษฐกิ จ พัฒ นาสังคม ฐานความรู้ และเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (วรเดช จันทรศร. 2547 : คานา) และตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 บัญญัติว่า การจัดการ
ศึก ษา ต้ องเป็ น ไปเพื่ อ พัฒ นาคน ให้ เป็ น มนุษ ย์ สมบูรณ์ ทัง้ ร่ างกาย จิ ตใจ สติปั ญ ญา ความรู้ และ
คุณ ธรรม มี จ ริ ยธรรมและวัฒ นธรรมในการด ารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่ น ได้ อ ย่า งมี ค วามสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 10)
หลังจากที่ มี การปฏิ รูปการศึกษาตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 47 กาหนดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดับ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจ าเป็ นต้ องอาศั ย
กระบวนการปฏิบตั ิอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้ วย กระบวนการที่สาคัญ คื อ กระบวนการบริ หาร
จัดการ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ.
2545 : 29) ซึ่งในปั จจุบนั การพัฒนาคุณภาพการศึกษายอมรับการบริ หารโดยใช้ ระบบประกันคุณภาพ
มากกว่าระบบการควบคุมคุณภาพ อย่างในอดีตที่เคยผ่านมา เนื่องจากระบบการควบคุมคุณภาพ
มุ่งแก้ ไขปั ญหาหลังจากการสูญเสียความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นแล้ ว แต่ระบบการประกันคุณภาพมุ่งเน้ น
ป้องกันโดยสร้ างวิธีการที่ถูกต้ องขึน้ ตังแต่
้ แรกให้ มากที่สุด เพื่อลดโอกาสที่ผลผลิตจะไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จากแผนพัฒ นาการศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ของหน่วยงานที่ มี

หน้ าที่ รับผิ ดชอบการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทุกระดับ โดยมี กรอบความคิดเกี่ ยวกับการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่งมีขนั ้ ตอนการดาเนินการตังแต่
้ กระบวนการบริ หาร
โรงเรี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และกระบวนการนิเทศติด ตามผลเพื่อให้ การจัดการศึกษา
ประสบผลสาเร็ จสูงสุดและมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุนี ้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ได้ กาหนดนโยบาย การนิเทศภายในให้ หน่วยงานในสังกัดใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิงานนิเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ โรงเรี ยนทุกแห่งได้ รั บการนิเทศ และใช้ กระบวนการนิเทศเป็ น
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือของทุกฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักการสาคัญของการนิเทศ
คือ ความทัว่ ถึง ความต่อเนื่องและนิเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยคาดหวังว่าโรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนได้ รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ ครูและบุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจากการสอนเนื ้อหาความจา เป็ นการสอนให้ เกิด
การเรี ยนรู้และนักเรี ยนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 19)
นอกจากนัน้ สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้
กาหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการนิเทศการศึกษา ดังนี ้
นโยบายข้ อ 4 ปฏิ รูปครู และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรการข้ อ 5 ที่ ว่า “มี ระบบการติดตาม นิเทศ
ช่วยเหลื อครู ในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อให้ ได้ ข้ อมูลที่ ชี แ้ นะสิ่ งที่ เป็ นอุปสรรค และแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไข
การปฏิบตั งิ าน”
นโยบายข้ อ 6 ปฏิรูปการบริ หารสานักงานทุกระดับ ให้ มีประสิทธิภาพในมาตรการข้ อ 3 ที่ว่า
“สานักงานทุกระดับมี กลไกทางการติดตาม นิเทศ ประเมิ นผล เพื่ อแก้ ปัญ หา อุปสรรคของการจัด
การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และมีระบบข้ อมูลแสดงผลการดาเนินงานข้ อมูล
นวัตกรรม ข่าวสารที่ช่วยการดาเนินงานของหน่วยปฎิบตั ิ และข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวางแผนทังระยะสั
้
น้
และระยะยาว... “มาตรการข้ อที่ 2 ที่ว่า “...ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการทาระบบข้ อมูลเพื่อการวาง
แผนการนิเทศ การกากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายถึงจังหวัด อาเภอ
และโรงเรี ยน...” ข้ อ 4 ที่ว่า...จัดระบบการวางแผนการกากับติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผน และการ
ประเมิ น ผลทัง้ เชิ ง ปริ ม าณ และคุณ ภาพ ในการด าเนิ น งานจัด การศึก ษาทุกระดับ ทุก หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง...” ข้ อ 7 ที่ ว่ า “...ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนิ เทศการศึ ก ษาอย่ า งเป็ นระบบโดยใช้ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 25)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เป็ นแรงผลักดันที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาขนานใหญ่ หรื อปฏิรูปการศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการทาหน้ าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศได้ ดาเนินการปฏิรูปการศึกษา
โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ 4 ด้ าน คือ การปฏิรูปโรงเรี ยนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน และการปฏิรูประบบบริ หาร
การศึกษา ในการปฏิรูปทัง้ 4 ด้ าน การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสาคัญ และเร่งด่วน
ที่สุด เนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสาคัญยิ่ง เพราะครูเป็ นผู้จดั การเรี ยนการสอน
ให้ แก่ผ้ เู รี ยนโดยตรง ดังนันการนิ
้
เทศภายในโรงเรี ยนจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ย น และสถานศึก ษาอย่ า งยิ่ ง อี ก ทัง้ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานได้
กาหนดให้ มาตรฐานโรงเรี ยนเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการประกันคุณภาพ และได้ ให้
ความสาคัญ ของการควบคุม ก ากับ ติด ตาม และการนิเทศ ดังปรากฏในมาตรฐานด้ านการบริ ห าร
โรงเรี ย น มาตรฐานที่ 1 โรงเรี ย นใช้ แ ผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห าร ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 4 ที่ ว่า ... “ให้ มี ก าร
ดาเนินการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน/โครงการต่าง ๆ ให้ สามารถดาเนินงานได้ บรรลุตามแผนโดย
ใช้ กิจกรรมหลากหลาย มีบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน ปฏิบตั ิงานตามช่วงเวลาที่กาหนด และบุคลากร
ส่วนใหญ่มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การควบคุม กากับ ติดตาม และนิเทศ”
การด าเนิ น การกิ จ กรรมหรื อโครงการใด ๆ ก็ ต าม ถ้ าต้ อ งการทราบผลความก้ าวหน้ าหรื อ
จุดเด่น จุดด้ อยเพื่ อนาไปใช้ ในการพัฒ นา ปรับปรุ ง การประเมิ นผลเป็ นหัวใจสาคัญ ของการปฏิ บัติ
กิจกรรม หรื อโครงการนันเมื
้ ่อสิ ้นสุด ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารูปแบบการประเมินโครงการ พบว่ามีหลายรูปแบบ
แต่แบบที่นิยมใช้ กนั แพร่หลายได้ แก่รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam.
1971 : 128) ได้ เสนอการประเมิน ประกอบด้ วยการประเมิน 4 ด้ าน คือ
1. การประเมิ น สภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation : C) เป็ น การประเมิ น ความต้ อ งการ
ความจาเป็ นเพื่อจัดทาโครงการหรื อจัดลาดับความสาคัญของโครงการและกาหนดจุดมุ่งหมายของ
โครงการต่าง ๆ การประเมินสภาวะแวดล้ อมทาได้ โดยการศึกษาอิทธิพลหรื อแรงกดดันต่าง ๆ ของสิ่ง
ภายนอกโครงการว่ามีต่อโครงการหรื อไม่อย่างไร หรื ออาจจะประเมินโครงการ โดยการเปรี ยบเทียบ
วัตถุประสงค์ หรื อจุดมุง่ หมายของโครงการว่า สอดคล้ องกับนโยบายหรื อปรัชญาของสถาบันหรื อไม่

2. การประเมินปั จจัยเบื ้องต้ น (Input Evaluation : I) เป็ นการประเมินว่า ปั จจัยที่เราต้ องการมี
อะไรบ้ าง พอเพียงหรื อไม่ ภายใต้ ปัจจัยนี ้มีโปรแกรมหรื อทางเลือกใดที่เราควรดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรื อถ้ าประเมินโครงการที่ดาเนินไว้ ผลจากการประเมินปั จจัยก็จะทาให้
คาตอบว่าการดาเนินโครงการที่ทาไปนัน้ ได้ ดาเนินไปตามแผนเหมาะสมหรื อไม่ปัจจัยเบื ้องต้ นที่ใช้
พอเพียงหรื อไม่
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็ นการประเมินว่า ได้ นาโครงการไป
ปฏิ บัติตามแผนที่ กาหนดหรื อไม่ การประเมินกระบวนการทาได้ 2 ลักษณะ คือ มี การประเมินก่อน
นาไปปฏิบตั ิจริ งและประเมินกระบวนการขณะปฏิ บตั ิอยู่ โดยการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมจะช่วยให้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ อันจะนาไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการดาเนินโครงการได้ อย่างเหมาะสม
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็ นการประเมินผลลัพธ์ ที่ได้ ว่าเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการหรื อไม่ ซึ่งอาจทาได้ ทนั ทีที่โครงการสิ ้นสุด การประเมินผลผลิตช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรับรอง การล้ มเลิก หรื อการปรับขยายโครงการถ้ าจะทาต่อไป
โรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ อาเภอเมื องนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มี ภ ารกิ จ รับผิดชอบในการจัด
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ทาง
โรงเรี ย นมี ค วามตระหนัก ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถและพัฒ นาครู ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั พบว่า การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรี ยนไม่เป็ นไปตาม
กระบวนการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรี ยน ขาดการประเมินผล รายงานผล การนิเทศภายใน ส่งผล
ให้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั ในฐานะรองผู้อานวยการโรงเรี ยนสนใจที่จะประเมินโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรี ยน ตามจุดประสงค์ของโครงการ โดยใช้ แนวทางของ CIPP Model เป็ นรู ปแบบในการ
ประเมิน ซึ่งจะทาให้ ทราบข้ อดี ข้ อเสีย และประสิทธิภาพของการประเมินได้ เป็ นอย่างดี และผลที่ได้
จากการประเมินในครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อสนเทศสาหรับผู้เกี่ยวข้ องในการวางแผนพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขและ
ขยายผลโครงการโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ด้ วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของโรงเรี ยน ศรี บณ
ุ ยานนท์
รายด้ าน 4 ด้ านได้ แก่ ด้ านสภาวะแวดล้ อม ด้ านปัจจัยเบื ้องต้ น ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื อ้ หาศึก ษาในลัก ษณะการประเมิ น โครงการเกี่ ย วกับ ด้ านสภาวะแวดล้ อ ม
(Context) ด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น (Input) ด้ านกระบวนการ (Process) และด้ านผลผลิต (Product) ตาม
รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam)
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้ แก่ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยน จ านวน 5 คน ครู ผ้ ูส อนโรงเรี ย นศรี บุณ ยานนท์
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปี การศึกษา 2557 จานวน 90 คน
2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วยกลุม่ บุคคล 2 กลุม่ รวมจานวน 55 คน ได้ แก่
2.2.1 ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น จ านวน 5 คนจากการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2.2.2 ครู ผ้ ู สอน จ านวน 50 คน ได้ มาจากการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยการจับสลากตามสัดส่วนของครูผ้ สู อนจาก 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
3. ระยะเวลาในการวิ จัย ปี การศึ กษา 2557 ตัง้ แต่ เดื อนพฤษภาคม 2557 – กุ มภาพั นธ์ 2558 และ
ประเมินโครงการในเดือนมีนาคม 2558

ตัวแปรที่ศึกษา
1 ตัวแปรต้ น คือ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา การฝึ กอบรมการนิเทศภายในโรงเรี ยน ประสบการณ์นิเทศภายใน
โรงเรี ยน และประสบการณ์การสอน
2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ด้ านสภาวะแวดล้ อม ด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น
ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต

วิธีดาเนินการวิจัย
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ด้ วยรู ปแบบการประเมินแบบ CIPP ของ
โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้ แก่ ผู้บริ หารโรงเรี ยน จานวน 5 คน ครู ผ้ ูสอนโรงเรี ยนศรี บุณ ยานนท์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปี การศึกษา 2557 จานวน 90 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วยกลุม่ บุคคล 2 กลุม่ รวมจานวน 55 คน ได้ แก่
2.1 ผู้บริหารโรงเรี ยน จานวน 5 คนจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2 ครู ผ้ ูส อน จ านวน 50 คน ได้ ม าจากการสุ่ม อย่างง่ าย (Simple Random Sampling)
โดยการจับสลากตามสัดส่วนของครูผ้ สู อนจาก 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
3. ตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่
3.1 ตัวแปรต้ น คือ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา การฝึ กอบรมการนิเทศภายในโรงเรี ยน ประสบการณ์ นิเทศ
ภายในโรงเรี ยน และประสบการณ์การสอน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมิ นโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน ด้ านสภาวะแวดล้ อม ด้ านปั จจัย
เบื ้องต้ น ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต
4. ระยะเวลาในการวิจยั ปี การศึกษา 2557 ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 และประเมิน
โครงการในเดือนมีนาคม 2558

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นแบบประเมิ นการดาเนิ นงานนิเทศภายในโรงเรี ยนของ
โรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบประเมิ นเกี่ ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิ น ลักษณะแบบประเมิ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 5 ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงการนิเทศภายใน ทัง้ 4 ด้ าน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การประเมินสภาวะแวดล้ อม เป็ นการประเมินข้ อมูลเบื ้องต้ นในการวางแผนโครงการ เป็ น
การตรวจสอบความเหมาะสม หรื อ ความสมเหตุสมผลความเป็ นไปได้ ตลอดจนความสอดคล้ องของ
โครงการวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ จดั ทาแบบประเมินที่สร้ างขึ ้น เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
จานวน 14 ข้ อ
2. การประเมินปั จจัยเบื ้องต้ น เป็ นการประเมินสิ่งที่จะนาไปใช้ ในโครงการ การวางแผนดาเนิน
โครงการ ทรัพยากรที่ได้ รับ ซึง่ จะทาให้ การดาเนินงานของโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์
ผู้วิจยั ได้ จดั ทาแบบประเมินที่สร้ างขึ ้น เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 24 ข้ อ
ประกอบด้ วย
1) ด้ านการวางแผนดาเนินโครงการ ข้ อที่ 1 – 6
2) ด้ านอาคารสถานที่ ข้ อที่ 7 – 10
3) ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ ข้ อที่ 11 – 14
4) ด้ านบุคลากร ข้ อที่ 15 – 19
5) ด้ านงบประมาณ ข้ อที่ 20 – 24
3. การประเมินกระบวนการ เป็ นการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามที่วางแผนไว้ ว่าเกิด
ประสิทธิ ผลเพี ยงใด มีข้อบกพร่ องอะไรบ้ างที่ความคลาดเคลื่อนประการใด ผู้วิจัยใช้ แบบประเมินที่
สร้ างขึ ้น เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเด็น การดาเนินการตามแผน จานวน 9 ข้ อ
และประเด็นประเมินการปฏิบตั กิ ิจกรรมด้ านต่าง ๆ จานวน 10 ข้ อ ดังนี ้
1) ด้ านกระบวนการและกิจกรรมการนิเทศ ข้ อที่ 1 – 3
2) ด้ านการประเมินผลการนิเทศภายใน ข้ อที่ 4 – 6
3) ด้ านการบริหารกระบวนการนิเทศ ข้ อที่ 7 – 10

4. การประเมินผลผลิต เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพียงใด ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบประเมินที่สร้ างขึ ้นเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้
1) แบบประเมินผลผลิตที่มีตอ่ ผู้เรี ยน ข้ อที่ 1 – 9
2) แบบประเมินผลผลิตที่มีตอ่ ครูผ้ สู อน ข้ อที่ 10 – 18
3) แบบประเมินผลผลิตที่มีตอ่ ผู้บริหารโรงเรี ยน ข้ อที่ 19 – 27
5. แบบประเมิน ในข้ อ 2 – 4 กาหนดความเหมาะสมเป็ น 5 ระดับ คือ มีระดับความเหมาะสม
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ โดยกาหนดรายการให้ คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง ความเหมาะสมระดับ มากที่สดุ หรื อเหมาะสมที่สดุ
4 หมายถึง ความเหมาะสมระดับ มาก หรื อเหมาะสมดี
3 หมายถึง ความเหมาะสมระดับ ปานกลาง หรื อเหมาะสม
2 หมายถึง ความเหมาะสมระดับ น้ อย หรื อควรปรับปรุง
1 หมายถึง ความเหมาะสมระดับ น้ อยที่สดุ หรื อควรปรับปรุงมากที่สดุ
6. กาหนดช่วงค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม เพื่อแปลผลระดับความเหมาะสมตามเกณฑ์
ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน

4.51 – 5.00

เหมาะสมมากที่สดุ หรื อดีมาก

3.51 – 4.50

เหมาะสมมาก หรื อดี

2.51 – 3.50

เหมาะสมปานกลาง หรื อเหมาะสม

1.51 – 2.50

เหมาะสมน้ อย

1.00 – 1.50

เหมาะสมน้ อยมาก

การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับการนิเทศภายในโรงเรี ยนและงานวิจยั ต่าง ๆ เพื่อเป็ น
กรอบแนวคิดในการสร้ างเครื่ องมือ
3.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาประมวลเป็ นกรอบแนวคิด กาหนดขอบเขตการศึกษา ลักษณะ
การประเมิ นแบบ ซิ ปโมเดล (CIPP Model) ตามรู ปแบบของ แดเนี ยล แอล สตัฟเฟิ ลบี ม (Daniel L. Stufflebeam)

ซึ่งประกอบไปด้ วยการประเมิน 4 ด้ าน คือ การประเมินสภาวะแวดล้ อม การประเมินปั จจัยเบื ้องต้ น การประเมิ น
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต
3.3 สร้ างแบบประเมิ นตามกรอบแนวคิด และให้ ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัย จ านวน 84 ข้ อ
ประกอบด้ วย ด้ านสภาวะแวดล้ อม 14 ข้ อ ด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น 24 ข้ อ ด้ านกระบวนการ (การดาเนินงานตามแผน 9
ข้ อและการปฏิบตั กิ ิจกรรมของโครงการ 10 ข้ อ) ด้ านผลผลิต 27 ข้ อ
3.4 นาแบบประเมินที่สร้ างขึ ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบแก้ ไข และปรับปรุ งให้ มีความเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหา
3.5 น าแบบประเมิ นที่ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว เสนอผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ ความเที่ ยงตรง
ตามโครงสร้ าง ความถูกต้ องเหมาะสม ดังมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
1) ศาสตราจารย์ ดร.สาเนา ขจรศิลป์

ศาสตราจารย์ ภาควิขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จารูญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
3) ดร.ปัญญา แก้ วกียรู

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านสนับสนุนการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4) ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

ผู้อานวยการโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

5) ดร.จานงค์ แจ่มจันทร์

อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยนสตรี วิทยา
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

3.6 นาแบบประเมินที่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป
3.7 นาแบบประเมินที่ได้ แก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วไป (Try out) กับบุคลากรโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกับกลุม่ ตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน

3.8 นาผลการทดลองใช้ แบบประเมินมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (ภาคผนวก ข หน้ า ) และ
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α-coefficient) ผลปรากฏมี
ค่าความเชื่อมัน่ (reliability) เท่ากับ 0.98 เป็ นค่าความเชื่อมัน่ ที่สงู เหมาะสมที่จะนาไปใช้ วดั ได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
4.1 นัดประชุมครู ผ้ ูสอนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อชี แ้ จงวั ตถุประสงค์ของการวิจัย พร้ อมทัง้ ขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.2 ผู้วิจยั แจกแบบประเมินให้ ผ้ บู ริหารโรงเรี ยนและครูผ้ สู อน
4.3 ผู้วิ จัยน าแบบประเมิ นที่ ได้ รับคื นมาด าเนิ นตามขัน้ ตอนการวิ จัย จ านวน 55 ฉบับ แล้ วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาแบบประเมินที่ได้ รับกลับคืนมาจากผู้บริ หารโรงเรี ยนและครูผ้ สู อนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
แล้ วนามาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหาค่า ร้ อยละ (Percentage)
2. ความคิดเห็นของผู้บริ หารโรงเรี ยน และครู ผ้ ูสอน เกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ด้ วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

สรุ ปผลการวิจัย
จากการรายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยนด้ วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP
ของโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์ สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
ผลการประเมิ น โครงการนิ เทศภายในโรงเรี ย น ด้ ว ยรู ป แบบการประเมิ น แบบ CIPP ของ
โรงเรี ยนศรี บุณยานนท์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อประเมินรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน
ดังนี ้

1. ด้ านสภาวะแวดล้ อม ได้ แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงสร้ างของโครงการ โครงสร้ าง
ของการนิเทศภายใน และการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดย
โครงสร้ างของโครงการมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
2. ด้ า นปั จ จัย เบื อ้ งต้ น ได้ แ ก่ การวางแผนด าเนิ น โครงการ อาคารสถานที่ วัส ดุอุป กรณ์
บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก โดยอาคารสถานที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
3. ด้ านกระบวนการ ได้ แก่ การดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิกิจกรรมของโครงการ (กระบวนการ
และกิจกรรมการนิเทศภายในการประเมินผลการนิเทศภายใน การบริ หารกระบวนการนิเทศภายใน)
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิกิจกรรมของโครงการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด
4. ด้ านผลผลิต ที่มีตอ่ ผู้เรี ยน ครูผ้ สู อนและผู้บริ หารโรงเรี ยน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
โดยครูผ้ สู อนมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด

