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บทคดัย่อ 
       
 การประเมนิโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก (Active Learning) โดย
ใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โรงเรยีนโนนไทย ปีการศกึษา 
2563 ในครัง้นี้ ไดป้ระยุกตใ์ชร้ปูแบบการประเมนิแบบซปิป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล 
สตฟัเฟิลบมี (Danial L. Stufflebeam) โดยมจุีดมุ่งหมายของการประเมนิ คอื 
 1.  เพือ่ประเมนิบรบิทของโครงการเกี่ยวกบัความตอ้งการจ าเป็น และความเหมาะสม ของ
วตัถุประสงคโ์ครงการ 
 2.  เพือ่ประเมนิปัจจยัน าเขา้ของโครงการเกีย่วกบับุคลากร และทรพัยากรต่าง ๆ 
 3.  เพือ่ประเมนิกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมต่าง ๆ 
 4.  เพือ่ประเมนิผลผลติทีเ่กดิจากโครงการเกีย่วกบัความรู้ ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ การน า
ความรูไ้ปใช ้และความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 5.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิของครู และนกัเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเรยีน ของ
นกัเรยีนหลงัด าเนินโครงการ และก่อนด าเนินโครงการ 
 กลุ่มตวัอย่างมจี านวนทัง้สิน้ 263 คน ประกอบดว้ยผูร้บัผดิชอบโครงการ 5 คน และ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 258 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย แบบประเมนิ 
จ านวน 11 ฉบบั ซึง่เป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แบบส ารวจรายการ 
แบบสอบถามปลายเปิด และแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน/โครงการของโรงเรยีน ไดด้ าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ทัง้ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลงัด าเนินโครงการ  
การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิคอืรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี 
(t-test) ผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะสรุปได ้ดงันี้ 
 
 



 
 

 
ผลการประเมิน 

1.  บริบทของโครงการ เป็นการประเมนิสภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนโนนไทย ใน
ปีการศกึษา 2562 พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ จงึตอ้งไดร้บัการพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษา ในปีการศกึษา 2563 และการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาคุณภาพ 
การจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก (Active Learning) โดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โรงเรยีนโนนไทย ปีการศกึษา 2563 พบว่า หลกัการเหตุผล วตัถุประสงค ์
และเป้าหมายของโครงการ มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน อยู่ระดบัมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรยีน อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด และมคีวามเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก 

2.  ปัจจยัน าเข้าของโครงการ เป็นการประเมนิความเหมาะสมของปัจจยัเบือ้งตน้ และ
วธิดี าเนินการ พบว่า ปัจจยัในการด าเนินงานตามโครงการ และวธิดี าเนินการ มคีวามเหมาะสม  
อยู่ในระดบัมาก 

3.  กระบวนการด าเนินงานของโครงการ เป็นการประเมนิความก้าวหน้าของ  
การด าเนินงานตามโครงการ รวมถงึการก ากบั ดแูล และตดิตามความร่วมมอืของบุคลากร พบว่า 
มคีวามส าเรจ็ อยู่ในระดบัมาก สว่นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ครดููแล ตดิตาม และ
แนะน าเกีย่วกบัการเรยีนของนกัเรยีน น้อยกว่าทีค่วร ครยูงัขาดความช านาญในการผลติสือ่ 
การเรยีนการสอน ขาดเอกสาร ต ารา และหนงัสอืคน้ควา้ ทัง้ส าหรบัคร ูและนกัเรยีน สว่น
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการ คอื ควรจดัเตรยีมความพรอ้มในดา้นปัจจยั ซึง่ไดแ้ก่ ดา้น
บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการ ควรพฒันาระบบการปฏบิตังิาน และ 
การจดักจิกรรมพฒันาจดัการเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และควรมกีารพฒันาระบบ 
การนิเทศ ตดิตามผล ประเมนิผล และประชาสมัพนัธง์าน ตลอดจนกจิกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย
วชิาการใหต้่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

4.  ผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมนิคุณภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก  
(Active Learning) โดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โรงเรยีน
โนนไทย ปีการศกึษา 2563 พบว่า ครผููป้ฏบิตักิารสอน มกีารพฒันาดา้นการจดัท า และใชแ้ผน 
การเรยีนรู ้การจดัท า และใชส้ือ่การสอน การใช ้และพฒันาแหล่งเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผลตาม
สภาพจรงิ และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก (Active Learning) โดยใชก้ระบวนการจดัการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ
โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก (Active Learning) โดยใชก้ระบวนการ



 
 

จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โรงเรยีนโนนไทย ปีการศกึษา 2563 และมี
คุณภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด พฤตกิรรมการสอนของคร ูมกีารปฏบิตัทิีม่คีุณภาพอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการสอนของคร ูหลงัด าเนินโครงการกบัก่อนด าเนินโครงการ พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน มกีารปฏบิตัทิีม่ ี
คุณภาพอยู่ในระดบัมาก และเมื่อเปรยีบเทยีบ พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน หลงัด าเนิน
โครงการกบัก่อนด าเนินโครงการ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มี
ผลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน คอื ค่าเฉลีย่ของระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัด าเนินโครงการสงูกว่าก่อนด าเนินโครงการ 
 โดยสรุปการประเมนิโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก  
(Active Learning) โดยใชก้ระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โรงเรยีน
โนนไทย ผลจากการประเมนิโครงการ ดา้นบรบิท มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรยีน ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
พบว่า มคีวามพรอ้มทีจ่ะสง่เสรมิสนับสนุนโครงการใหป้ระสบผลส าเรจ็ไดอ้ย่างดยีิง่ ดา้น
กระบวนการ พบบว่า ตัง้แต่เริม่ด าเนินการโครงการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อสิน้สุดโครงการมี
ผลบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายเป็นทีน่่าพอใจทุกฝ่าย ดา้นผลผลติ พบว่า ครมูคีวามรู ้
ความเขา้ใจ และทกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูขึน้ มคีวามประพฤตดิ ีมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ผูป้กครอง และชุมชนมคีวามพงึพอใจ และให้
การสนับสนุนโรงเรยีน ในการด าเนินกจิกรรมของโครงการ ควรมกีารด าเนินการตามโครงการ 
อย่างต่อเนื่อง ในปีการศกึษาต่อไป เพือ่เป็นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และต่อเนื่อง 


