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 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและ 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม โดยใช้รูปแบบจ าลอง
ซิปป์ (CIPP model) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินด้านบริบทปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการด าเนินงานและ
ผลผลิตของโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูผู้สอน 19 คนและนักเรียน 92 คน
รวมทั้งสิ้น 111 คนเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบว่า 
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เบื้องต้น รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านบริบท
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กระบวนการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านบริบท 
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
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บริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม มีดังนี้ 1)ด้านบริบทโรงเรียนควรตั้งวัตถุประสงค์ทีจ่ าเพาะเจาะจงและมี
ความชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตตุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นควรมีการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการในปัจจุบัน และควรมีการจัดอบรมการ
จัดท าสื่อให้กับครูผู้สอน 3)ด้านกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนควรวางแผนการด าเนินงานโครงการ
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 The purposes of this thematic paper were: 1) to undertake evaluation of 
developing learners’ potentials in the special classroom of Muangtao Wittayakhom School 
under MahaSarakham Provincial Administration Organization in Maha Sarakham province’s 
PhayakkhaphumPhisai district, and 2) study suggestions as guidelines for enhancing 
and developing their potentials in the special classroom of the preceding school by 
making use of CIPP Model with the purposes to evaluate the context of fundamental 
factors, processes of operations and outputs of the project. The sample employed for 
evaluation comprises nineteen teaching-tasked teachers and 92 students, totaling 111 
individuals. The data collection instrument is the questionnaires, having two sets. The 
first one is for teaching-tasked teachers and another one for students. The statistics 
used for data analyses include: percentage, mean and standard deviation by using the 
ready-made software package. 
 Outcomes of the research findings:  
 1. Teachers’ project evaluation of developing learners’ potentials in the special 
classroom of the above school has been revealed ‘high’ in both the overall aspect 
and a single one. The aspect with the highest mean is the fundamental factor, while 
the ones with the lower means include: outputs and process, but the aspect with 
the lowest mean is the context respectively. Alternatively, students’ project 
evaluation has been found ‘high’ in both aspects. The aspect with the highest mean 
is the process, the one with lower mean is the fundamental factor, the aspect with 
the lowest mean is the context.  
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 2. Suggestions as guidelines for enhancing and developing their potentials in 
the special classroom of the same school had been recommended as follows: 1) 
With regard to the context, the school should set the specific and clear objectives to 
achieve the aims or the established objectives. 2) In regard to fundamental factors, 
there should have developments giving rise to educational innovations suitable for 
learners and current requirements technologies. In addition, the school should hold 
training courses for teachers on instructional media. 3) With respect to processes of 
organizing instructional activities, it should plan developmental operations of learners’ 
potentials in the special classroom from a number of sectors. Also, it should have 
reinforced activities from the curricular such as the support of reading after schooling hours. 
4) In respect of the outputs, the school should encourage students to take part in 
competition of knowledge and aptitude for science and mathematics. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฎ     
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตลอดจนให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์
และดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่ท่านทั้งสองได้กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า
ค าปรึกษาและตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน นายตรีวิเศษ ทัพไทย และนายวิชัยมงคล        
แปลกสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัยจนท าให้สารนิพนธ์
เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ตลอดจนคณะครูและนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  
 คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับงานนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชาแด่ 
บิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 หากงานวิจัยฉบับนี้ขาดตกบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงในข้อบกพร่อง
และความผิดพลาดนั้น 
  
 

        เหมวรรณ  ศรีบุญเรือง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 

การเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยี ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 หน้า 5) ในการจัดการศึกษา
จึงต้องส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมีความสุขจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 หมวด 4 เป็นหมวดที่ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาใน
ครั้งนี้ แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถ 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 13) กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยกระบวนการเรียนรู้ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านต่างๆ เช่น 
ด้านภาษา ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ ด้านการสื่อสาร ด้านการเคลื่อนไหว ฯลฯ การ 
ศึกษาจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้และสติปัญญาไปใช้พัฒนาประเทศ
ในการปฏิบัติและพัฒนางาน การปฏิรูปการศึกษาจึงมุ่งเน้นสังคมมนุษย์อยู่บนฐานความรู้ และเทคโนโลยี 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกที่
เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - Based Economic : KBE) โดยมีการใช้ความรู้และนวัตกรรม
เป็นปัจจัยหลัก ในการผลิตและพัฒนา เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ 
ดังนั้น การพัฒนาความรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่มีสมรรถนะสูงในการด ารงชีวิต ให้มีความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะทาง เช่น ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นคนทันสมัยทัน
เหตุการณ ์ทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถใช้สติปัญญาในการเผชิญหน้าและพิชิตปัญหา รู้เท่าทันปัญหา
สถานการณ ์ของสังคมไทย และสังคมโลก สามารถแข่งขันในสังคมโลก ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้
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ให้เป็นทุน ทางปัญญาของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ และรับการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีที่
สูงขึ้น เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในประเทศไทย ได้เริ่มด าเนินการเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลที่ส าคัญคือขาดแคลนก าลังคน
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะท าวิจัย ศึกษา ค้นคว้าพัฒนาและน าทรัพยากรธรรมชาติ 
มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่หน่วยงานเกี่ยวข้องจึงเกิดแนวคิดในการเสาะแสวงหาเด็ก
และเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจากงานวิจัยหลาย
ประเทศระบุว่ามีอยู่เพียงร้อยละ 3 ของแต่ละระดับชั้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2551, หน้า 1) แต่ขาดการพัฒนานักเรียนให้ไปสู่การพัฒนาทางศักยภาพความสามารถที่ตรงกับนักเรียน
เป็นส าคัญ ซ่ึงนักเรียนเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทุกโรงเรียนในทั่วประเทศ การบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องให้มีทักษะและเจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย ค้นคว้าและมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาไปสู่ผู้น าทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักเห็นความส าคัญ จึงมีนโยบายเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ หลายโครงการ มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ในปีพุทธศักราช 
2541 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยระบุถึงสิทธิของบุคคลว่าจะต้องได้รับ
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ในมาตรา 10 วรรค 2 และในปีพุทธศักราช 2549 รัฐบาลได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับห้องเรียนพิเศษ เพ่ือขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ โดยระบุว่า “การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
ด้วย” (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2552, หน้า 1) 

 การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ท าให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ที่ส าคัญคือ การจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายรูปแบบ มุ่งตอบสนองต่อนักเรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะ
แนวคิดหลักของการจัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (Student Centered) รูปแบบการจัดการศึกษา 
ที่ส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ขณะเดียวกันเพ่ือสังคมไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ท าให้การศึกษา
เข้าสู่ระบบการแข่งขันในเวทีโลกที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี และระเบียบความรู้ใหม่ของโลกทั้งใน
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ที่มีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาโยงใยฐานความรู้
เชื่อมโยงกับปัญหา ประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากไม่สามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ และต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอดมา ท าให้เกิดข้อเสียเปรียบ
กับประเทศในทุกๆ ด้าน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องวางรากฐานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความรู้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับทุกคนในชาติ ตั้งแต่เยาว์วัย
ให้ได้รับการศกึษามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมรับข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ โดยรัฐบาลต้องก าหนดเป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ต่อไป 

 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดห้องเรียนพิเศษ
ในปีการศึกษา 2554 เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษท่ีเน้นรายวิชาหลักจ านวน 2 หลักสูตร คือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สังคมศึกษาโดยมุ่งทบทวนความรู้ ฝึก ขยาย เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ทางด้านการเรียน จัดการ
เรียนการสอนล่วงหน้าส าหรับนักเรียน และลดระยะเวลาทางการเรียนในหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นละ 1 ห้องเรียน ห้องละไม่เกิน 20 คน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 120 คน ครูเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม มีบทบาทหน้าที่ร่วมรับผิดชอบบริหารจัด
การศึกษาโครงการ มีความประสงค์ท าการประเมินโครงการ เพ่ือประกอบการด าเนินงาน โดยมุ่งศึกษา
ความส าเร็จของโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินโครงการครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานของพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมพิิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมือง
เตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม เป็นการศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
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พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดมหาสารคาม 
ในปีการศึกษา 2557 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของ Stufflebeam (สมคิด พรมจุ้ย, 2550 หน้า 
57 – 58) ซ่ึงประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ  
   1) ด้านบริบท (Context Evaluation : C) 
   2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) 
   3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
   4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ได้แก่ ครผูู้สอน จ านวน 20 คน นักเรียน จ านวน 120 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครผูู้สอน จ านวน 19 คน นักเรียน จ านวน 92 คน ได้มา
จากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน (วรรณี แกมเกตุ 2551, หน้า 283) รวมทั้งสิ้น จ านวน 111 คน 
 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที ่

   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

 1.3.4 ขอบเขตระยะเวลา  
   ปีการศึกษา 2557 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 จะน าผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมือง

เตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ไปรายงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  

 1.4.2 จะน าผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมือง
เตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ไปปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
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1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ตีความ
เกี่ยวกับโครงการที่วางไว้ โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพ่ือตัดสินข้อดีหรือคุณค่า และความคุ้มค่า
ของโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนา หรือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นหรือรับรองโครงการเมื่อ
เสร็จสิ้นแล้ว 

 การประเมินโครงการพัฒนาศกัยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หมายถึง กระบวนการเพ่ือ 
ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารสนเทศในการตัดสินผลของโครงการโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ซึ่งในการประเมินโครงการในครั้งนี้ประยุกต์ใช้แบบประเมิน
ตามรูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP model) 4 ด้าน ประกอบด้วย  
  1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) หมายถึงการประเมินเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ได้แก่ ด้านความสอดคล้องของโครงการหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย นโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ
ต่อไป 
  2. การประเมินด้านเบื้องต้น (Input Evaluation : I) หมายถึง การประเมินความ
เหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และ
งบประมาณ ในการด าเนินงานโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
  3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) หมายถึงการประเมิน
การด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
ประเมิน เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ตัดสินใจต่อการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ว่าจะด าเนินการต่อไปตามแบบที่ก าหนดไว้อย่างไร  
  4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) หมายถึง การประเมินผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมผล
ของโครงการ ในด้านการพัฒนานาทักษะ กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ 

 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม หมายถงึ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ตั้งอยู่เลขที่ 103 บ้านหนองเลงิ หมู่ 17 ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดการ 
ศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 

 ครูผู้สอน หมายถึง คณะครูที่ร่วมรับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษโรงเรียน เมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 
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 นักเรียน หมายถึง นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียน
เมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

 
 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดมหาสารคาม 
ได้ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยในการวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะได้น าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
  2.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  2.4 รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
  2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม   
  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 2.1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 นักวิชาการด้านการประเมินหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินผลโครงการ 

(Project or Program Evaluation) ไว้มากมาย ดังนี้  
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551, หน้า 117) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวน 

การที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 สุณี หงส์วิเศษ (2546, หน้า 28) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ

ในการเก็บและรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบคุณค่าของสิ่งที่ต้องการจัดเพ่ือพิจารณาจุดเด่น 
จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วน ามาตัดสินคุณค่าโดยเปรียบเทียบตามโครงการ เพ่ือน าผล
เหล่านั้นมาตอบค าถามต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 กัมพล ผลพฤกษา (2546, หน้า 26) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการ
นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ระดับใด 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2545, หน้า 73) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือ



 
 

8 
 

จุดด้อยของโครงการนั้นๆ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินต่อไป
หรือยุติการด าเนินโครงการนั้น 

 นิศา ชูโต (2542, หน้า 8) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็นการใช้เทคนิค
ทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าว
ดีหรือไม่ดีอย่างไร 

 สรุปความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยการน าสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ก าหนด เพ่ือตัดสินคุณค่าโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และน าผลการด าเนินงาน
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา หรือยกเลิกโครงการ 
          2.1.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ โครงการทุกโครงการต้องมีจุดมุ่งหมายของโครงการ 
โครงการบางโครงการมีประโยชน์มากปรากฏผลชัดเจน บางโครงการด าเนินการไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
และคุ้มค่า จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ จึงมีความส าคัญมาก และได้มีนักวิชาการแสดงความ
คิดเห็นของจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ ดังนี้ 

 มอร์ซุนด์ (Moursund, 1973 อ้างถึงใน สมประสงค์ วิทยเกียรติ, 2543, หน้า 19) 
กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการไว้ดังนี้ 
  1. เพ่ือที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  2. เพ่ือที่จะทราบว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ และเป็น
เป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 รอสซ่ี และฟรีแมน (Rossi and Freeman อ้างถึงใน กัมพล ผลพฤกษา, 2546, หน้า 16) 
กล่าวว่า การประเมินผลโครงการมีจุดมุ่งหมายตามเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

  1. เพ่ือพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
  2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ 
  4. เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจ ากัดของโครงการเพ่ือการตัดสินใจในการ
สนับสนุนโครงการ 
  5. เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

 มิตเซล (Mitzel, 1982 อ้างถึงใน สุณี หงส์วิเศษ, 2546, หน้า 38) กล่าวว่า การประเมินผล
โครงการมีความมุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
  2. เพ่ือให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
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  3. เพ่ือบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองส าหรับใช้ในการก าหนดนโยบาย 
 น็อก (Knox, 1972 อ้างถึงใน ค านึง ภูริปัญญา, 2547, หน้า 25) กล่าวว่า การประเมินผล

โครงการมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการ อันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า
เหตุผลใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุด 
  2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อน าไปสู่การพิจารณาถึง
ประสิทธิผลของโครงการ 
  3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
  4. เพ่ือการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถน าไปใช้ได้ 
  5. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมาย (ค านึง ภูริปัญญา, 2547 หน้า 23) ดังนี้ 
  1. เพ่ือที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  2. เพ่ือที่จะทราบว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 

 สรุปไดว้่า การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือต้องการทราบการปฏิบัติงานตามโครงการ
ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาด าเนินโครงการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อไปหรือยุติ 
           2.1.3 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินโครงการไว้หลายประเด็น  
ดังนี้ 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารโครงการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็น 
ต้องอาศัยการประเมินโครงการที่เป็นระบบ ผลจากการประเมินโครงการจะท าให้ผู้บริหาร โครงการได้
ทราบจุดเด่นจุดด้อยของโครงการเพ่ือด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ในฐานะที่เป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการเมื่อได้ด าเนินไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้น บรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด คุ้มกับเงิน 
ที่ลงทุนไปหรือไม่ ค าตอบเหล่านี้จะได้จากการประเมินโครงการ การด าเนิน โครงการในแง่มุมต่างๆอย่าง
ทันท่วงท ีในขณะที่โครงการนั้นก าลังด าเนินอยู่ย่อมน าโครงการไปสู่ความส าเร็จ 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2545, หน้า 75 -76) ได้สรุปความส าคัญของการประเมินโครงการ             
ไว้ดังนี้ 
  1. การประเมินโครงการช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงาน
มีความชัดเจนขึ้น 
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  2. การประเมินโครงการช่วยท าให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่า หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. การประเมินโครงการช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินการไปด้วยดี 
  4. การประเมินโครงการช่วยแก้ปัญหา อันเกิดจากผลกระทบของโครงการ และท าให้
โครงการมีปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสียหายลดลง 
  5. การประเมินโครงการช่วยควบคุมคุณภาพของโครงการ 
  6. การประเมินโครงการช่วยการตัดสินใจในการบริหารโครงการและเป็นข้อมูลที่ส าคัญ 
ในการประกอบการวางแผน หรือการก าหนดนโยบายของผู้บริหาร 
  7. การประเมินโครงการช่วยสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโครงการ 

 พิสณุ ฟองศรี (2550, หน้า 157-158) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการประเมินโครงการมี
ดังนี้ 
  1. ช่วยเป็นแนวทาง หรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เป็นไปในอนาคต
อย่างมีระบบ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่างๆ ได ้
  2. ช่วยก าหนดล าดับขั้นของกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องท าให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่างๆ และมีประสิทธิผลได้ 
  3. ช่วยให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้
กิจกรรมบางอย่างขาดหายไป หรือซ้ าซ้อนกัน 
  4. ช่วยให้เกิดการประเมินผลอย่างมีข้ันตอนและมีระบบที่ดี ท าให้ได้สารสนเทศจากการ
ประเมินที่เป็นประโยชน์ 

 สรุปได้ว่า ความส าคัญของการประเมินโครงการ เป็นการวางแผนตามที่ก าหนดไว้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ การประเมินโครงการจึงมีความส าคัญที่ท าให้โครงการด าเนินงานส าเร็จ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

 2.1.4 ประเภทของการประเมินโครงการ 
 สมประสงค์ วิทยเกียรติ (2543, หน้า 194-198) ได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการนักประเมินผล

โครงการที่ได้ศึกษาถึงประเภทของการประเมินที่มีแนวคิดในการประเมินแตกต่างกันไปบ้าง และน ามา
จัดกลุ่มดังต่อไปนี้ 
  1. การประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Goal Attainment Model หรือ Objective Based 
Model) 
  2. การประเมินแบบตัดสินคุณค่า (Judgmental Model) 
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  3. การประเมินแบบช่วยการตัดสินใจ (Decision Model) เป็นการประเมินผลผลิตครบถ้วน
ทุกส่วนของโครงการทั้งบริบทหรือสภาวะแวดล้อมปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลลัพธ์เพ่ือจะช่วย
ให้ผู้รับผิดชอบทราบถึงข้อบกพร่องของโครงการ และได้แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้ดี
ขึ้นหรือช่วยในการตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการต่อไปหรือยุบเลิกโครงการ 

 สมทบ จันดา (2547, หน้า 41- 48) สรุปแนวคิดการประเมินโดยการยึดช่วงเวลา (Period 
of Time) ของนักวิชาการหลายคน การประเมินตามแนวคิดนี้แบ่งเป็น 7 ประเภทด้วยกัน คือ 
  1. การประเมินหาความต้องการ (Need Assessment) 
  2. การประเมินแหล่งทรัพยากร (Resource Evaluation) 
  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
  4. การประเมินการท างาน (Performance Evaluation) 
  5. การประเมินก ากับงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring) 
  6. การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) 
  7. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 แอลคิน (Alkin, 1969 อ้างใน สมทบ จันดา, 2547, หน้า 40) ได้จ าแนกการประเมินโครงการ
เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  1. การประเมินระบบ (Systems Assessment) หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การประเมินความต้องการในการจัดท าโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะน าไปใช้
เพ่ือการด าเนิน การวิเคราะห์ความต้องการในการจัดท าโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะน าไปใช้
เพ่ือการด าเนินงานโครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการจัดท าโครงการ รวมทั้งการคาดคะเน
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ 
  2. การวางแผนโครงการ (Program Planning) หมายถึง การจัดท าโครงการหรือรูปแบบ
โครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับส่วนประกอบ รายละเอียด และข้อมูลต่างๆ ที่โครงการมีอยู่
การประเมินโครงการประเภทนี้เป็นการจัดท าโครงการให้พร้อมก่อนการด าเนินงานโครงการหรือการน า
โครงการไปปฏิบัตินั่นเอง 
  3. การน าโครงการไปปฏิบัติ (Program Implementation) หมายถึง การประเมินกระบวนการ
ในการด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้การประเมินประเภทนี้ มีชื่อเรียก
ต่างกัน เช่น การประเมินขณะปฏิบัติงาน (Operational On Going Evaluation) หรือเรียกว่า การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) หรืออาจใช้ค าว่า การถ่ายทอด (Transactions) การด าเนินงาน 
เป็นต้น 
  4. การปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) หมายถึง การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง

ของโครงการแล้วปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น ให้ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง การประเมินโครงการ
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ประเภทนี้เป็นการประเมินเมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว (End of Project Evaluation) อย่างทันทีทันใด 

โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) ที่

เกิดข้ึนนั้น เพ่ือให้โครงการมีผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  5. การตัดสินใจยอมรับโครงการ (Program Certification) หมายถึง การประเมินผลของ
กระทบต่างๆ หลังจากท่ีโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วว่าโครงการที่ด าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลต่อองค์การ             
หรือสังคมอย่างไรบ้าง สมควรที่โครงการนี้จะด าเนินต่อไปหรือสิ้นสุดลง โดยไม่ต้องท าอีกต่อไป การประเมิน
โครงการประเภทนี้อาจเรียกว่า การประเมินโครงการหลังโครงการสิ้นสุด 

 สรุปได้ว่าประเภทของการประเมินโครงการมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภท มีหลักการ
แนวคิดและเหตุผลที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยอาจมีการประยุกต์หรือปรับปรุง
แนวคิด วิธีการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
           2.1.5 รูปแบบการประเมินโครงการ 

 รูปแบบการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ การประเมินบางเรื่องเน้นที่ประสิทธิผล         
ของโครงการ และบางเรื่องเน้นที่ประสิทธิภาพ หรือคุณค่าของโครงการ บางเรื่องเน้นที่ความปลอดภัย 
ความคุ้มค่าของโครงการ รูปแบบการประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบการประเมินที่ได้รับความ
นิยมน ามาใช้ในการประเมินโครงการมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายของไทเลอร์ 
(Tyler) รูปแบบสนองความต้องการของสเตก (Stake) รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจแบบซิปของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรมของเคิร์กแพ็ททริค (Kirkpatrick) (พิสณ ุ
ฟองศร,ี 2549 หน้า 81 - 82) 

 นอกจากรูปแบบทั้ง 4 รูปแบบ ดังกล่าวแล้ว ผู้ประเมินอาจน ารูปแบบการประเมินมาปรับ
หรือเน้นการประเมินโดยไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตายตัว ผู้สนใจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ สามารถศึกษาจากหนังสือต าราเกี่ยวกับประเมินเพ่ิมเติมได้ ส าหรับในที่นี้จึงขอกล่าวถึงสาระ
ของรูปแบบการประเมินที่ได้รับความนิยมทั้ง 4 รูปแบบ และรูปแบบที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยม 
คือ รูปแบบการประเมินท่ียึดทฤษฎีหรือการประเมินในเชิงสาเหตุ ดังนี้ 

 รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Goal - Based Model) ไทเลอร์ (R. W. Tyler) ได้
พัฒนารูปแบบการประเมินจากแนวคิดว่าการกระท าใดย่อมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หรือถ้ายังไม่ชัดเจน
ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องอภิปรายหาข้อสรุปจนชัดเจนก่อน รูปแบบที่คิดขึ้น จึงใช้เพ่ือศึกษาความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์การเรียน หรือวิชาหลักสูตรระดับต่างๆ โดยมีขั้นตอน ที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 
  1. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน สามารถวัดได้จากวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับ
กว้างหรือเป็นธรรมมากกว่า 
  2. ก าหนดเนื้อหา สถานการณ์ท่ีแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 



 
 

13 
 

  3. เลือกพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือวัดผล 
  4. ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับวัตถุประสงค์ 

 จากแนวคิดและขั้นตอนรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) จะเน้นความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีจุดเด่นคือมีความสะดวกและชัดเจนในการประเมิน แนวคิดนี้ยังมีอิทธิพลมาจนถึง
ปัจจุบัน เพราะประเมินเปรียบเทียบกันได้ และง่ายต่อการน าไปใช้ ถ้าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน 
อย่างไรก็ตามถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนก็จะมีปัญหาในการประเมิน หรือถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็
ยังประสบปัญหาเรื่องการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้รับการยอมรับหรือไม่ 
เนื่องจากยังมี ความเป็นอัตนัย (Subjective) สูง รวมทั้งการที่ประเมินยึดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
เป็นหลัก จะท าให้ละเลยสิ่งอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ท าให้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินมีจ ากัดส าหรับ
รูปแบบการประเมินแบบนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2551 หน้า 173) แสดงดังภาพที่ 2.1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หยุดเมื่อครบทุกจุดประสงค์ 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายของไทเลอร์ (R. W.Tyler) 

เป้าหมาย 
 

จุดประสงค์ที่วัดได้ 

เนื้อหา/ 
ประสบการณ์การตกลงใจ 

 
ทางเลือกท่ีจะเข้าใกล้ 

การเรียนการสอน 

การประเมินผล 
 

ถ้า X 2 > X 1 ? 
 

หยุด 
 

การทดสอบ 
ก่อนเรียน 

( X 1) 

ยกเลิก 
หรือปรับปรุง 

 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

( X 2) 

เลือกส าหรับการใช้ 
ครั้งต่อไป 

 

ไม่ใช่ 
 

ใช่ 
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 รูปแบบการประเมินสนองความต้องการ (Responsive Model) สเตก (Stake) ได้พัฒนา
รูปแบบการประเมินจากแนวคิดว่ามีผู้ต้องการใช้ผลการประเมินหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง  จึงควรมี
สารสนเทศ จากการประเมินที่หลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการของแต่ละฝ่ายดังกล่าว ดังนั้น การ
ประเมินจะต้องบรรยายสิ่งที่ประเมินอย่างละเอียดครอบคลุมเพียงพอที่จะสนองตอบความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องได้ การตัดสินจะอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการ
ประเมินแบบนี้มี 2 ประการ คือ การบรรยายและตัดสินคุณค่า ซึ่งมีสาระโดยสรุป ดังนี้ 

 1. การบรรยาย ในส่วนการบรรยาย แบ่งย่อยเป็น 2 ส่วน คือ 
  1.1 ความคาดหวัง ความคาดหวังในส่วนนี้ผู้ประเมิน หรือผู้บรรยายจะต้องหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะประเมินให้มากที่สุด ประกอบด้วยส่วนย่อยที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 
         1.1.1 สิ่งน า (Antecedents) ซึ่งเป็นสภาพของสิ่งที่มีอยู่เป็นพ้ืนฐานก่อนจะด าเนินการ

ในเรื่องใดๆ โดยสิ่งที่มีอยู่ก่อนกับสิ่งที่จะด าเนินการมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน เช่น คุณสมบัติ
ด้านต่างๆ ของผู้เรียนกับการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

         1.1.2 การปฏิบัติ (Transaction) เป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือการด าเนินโครงการ เป็นต้น 

         1.1.3 ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลที่ได้จากการด า เนินกิจกรรม เช่น ผลการเรียน
การสอนท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     1.2 สิ่งที่เกิดข้ึนจริง ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1 – 1.1.3 
 2. การตัดสินใจ ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
     2.1 มาตรฐานหรือเกณฑ์ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเตรียมไว้เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้น

จริง ว่าจะมีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
     2.2 การตัดสินใจ เป็นการน าสารสนเทศจากการเปรียบเทียบตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งประเมิน 
 การประเมินตามรูปแบบของสเตก (Stake) จะได้สารสนเทศครอบคลุมกว่ารูปแบบของไท

เลอร์ (Tyler) แต่การประเมินก็ยุ่งยากกว่า เพราะต้องพิจารณาสาระต่างๆ ของสิ่งที่จะประเมินมากกว่า 
ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้ (Worthen and Sanders, 1973 p. 113) แสดงดังภาพที่ 2.2 
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 ความคาดหวัง   สิ่งที่เกิดจริง                       มาตรฐาน       การตัดสินใจ 
   (Intents)     (Observations)                     (Standards)     (Judgments) 

หลักการ 
(Rationale) 

  
 
 

 
สิ่งน า 

(Antecedents) 

  

   
 
 

 
ปฏิบัติ 

(Transactions) 

  

  
 
 

 
ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 

  

  เมตริกบรรยาย          เมตริกตัดสินคุณค่า 
       (Description Matrix)                  (Judgment Matrix) 
 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการของสเตก (Stake) 
 

 รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ (CIPP Model) สตัฟเฟิลบีม (D. L. Stufflebeam) 
ได้พัฒนารูปแบบการประเมินขึ้นในปี 1977 โดยมีแนวคิดในการสร้างสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจโดย
กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินอย่างครอบคลุม เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
ทางเลือกต่างๆ ของผู้บริหาร ที่เรียกว่ารูปแบบ การประเมิน CIPP (Context Input Process Product 
Evaluation) โดยใช้วิธีการเชิงระบบ การใช้รูปแบบ CIPP อย่างถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดต้องลง
มือประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ขณะด าเนินงาน และการประเมินหลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว 

 รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วนตามล าดับพัฒนาการของ
การด าเนินงาน 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

  1. การประเมินก่อนเริ่มด าเนินงาน การประเมินในช่วงนี้จะเป็นเพ่ือวางแผน อันเป็นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงาน จัดท าสิ่งต่างๆ อาจเป็นโครงการกิจกรรมหลักสูตร ซึ่งจะท า
การประเมินใน 2 ส่วน คือ 

     1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเป็นการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น เพ่ือก าหนดการด าเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้า
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ที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวังกับที่เป็นจริง รวมทั้งวิเคราะห์
สาเหตุ ของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังดังกล่าว 

   1.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมด้าน 
ทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่วางแผนไว้
เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงกลยุทธ์และ
กระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การประเมินในข้อ 1 และ 2 น าไปสู่การวางแผน ซึ่งควรจะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมของสิ่ง
ที่จะด าเนินการ โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของการ
บริหาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ทั้งด้านแผนงาน แผนเงิน และแผนก าลังคน ฯลฯ 

 2. การประเมินขณะด าเนินงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการนั่นเอง 
อันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนได้ เพ่ือจัดหาสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงทีการประเมิน
ขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของสิ่งที่จะด าเนินการ เป็นการประเมินเพ่ือติดตามและก ากับ
การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

 3. การประเมินหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิต
ของสิ่งที่ประเมินเพ่ือจะตอบค าถามได้ว่าการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ผล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่าของผลการด าเนินงานประเมินหลังสิ้นสุดการด าเนินงานจะพิจารณา
ผลลัพธ์และการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานทุกๆ ด้าน ซึ่งมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือ
ศึกษาย้อนรอย (Follow up Study หรือ Tracer Study) ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ การด าเนินงานว่าควรจะคงปรับขยายการด าเนินการ หรือควรสิ้นสุดการ
ด าเนินงานไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือควรยกฐานะเป็นการด าเนินงานประจ า เป็นต้น 

 การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะการประเมิน 
โครงการต่างๆ ทั้งโครงการทั่วไป และโครงการทางการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรในระดับต่างๆ เพราะว่า
การประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุม มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย อย่างไรก็
ตามบางครั้งมีการน ารูปแบบการประเมินแบบนี้ไปใช้โดยไม่ครบตามขั้นตอนด้วยการตัดการประเมิน
บริบทออก ท าให้สารสนเทศท่ีได้ลดคุณค่าลง และมีผลต่อการตัดสินใจได้ ส าหรับรูปแบบการประเมิน
แบบนี้ แสดงดังภาพที่ 2.3 
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                 ประเภทของการประเมิน            ประเภทของการตัดสินใจ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจของสตัพเฟิลบีม (Stufflebeam) 

 
 รูปแบบการประเมินท่ีช่วยในการตัดสินใจ (Training Model) เคิร์กแพททริค (Kirkpatrick)                 

ได้พัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลการอบรมที่เน้นการประเมินหลังการฝึกอบรม (ถ้าจะประเมิน
ก่อนการฝึกอบรมและระหว่างการฝึกอบรมอาจใช้รูปแบบซิป) โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

  1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการอบรม 
ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน เช่น หลักสูตร เนื้อหาสาระตรงกับความต้องการหรือไม่ 
ความคิดเห็นต่อเอกสาร สถานที ่โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาของการอบรมว่ามีความเหมาะสมเพียงไร 
วิทยากรมีความเหมาะสมเพียงไร ได้รับความรู้ทักษะในระดับใด มีความคาดหวังอย่างไรต่อการน าความรู้ 
และทักษะที่ได้รับไปใช้งาน เป็นต้น 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

 

- วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
- ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย ใช้คัดเลือก 
โครงการที่เหมาะสม 
 

- วิธีการและกลวิธีด าเนินงาน 
- ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน ยุทธวิธ ี 
วิธีการแผนการด าเนินงาน 

- น าการด าเนินงานสู่ปฏิบัติความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน จุดแข็งและจุดอ่อนของ
การด าเนินงาน 
- ติดตามและก ากับการด าเนินงานตามแผน 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน รายงาน
ความก้าวหน้า 

 
- ปรับขยายการด าเนินงานยุติล้มเลิกการ
ด าเนินงานยกฐานะเป็นงานประจ า 
- ยุติ ชะลอหรือขยายโครงการ 
 

การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร 

(Input Evaluation) 
 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

การประเมินผลผลิตหรือ 
ผลลัพธ์ 

(Product Evaluation) 
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  2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้า
รับการอบรม เช่น การเพ่ิมขึ้นของการเรียนรู้ก่อน-หลังการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ความคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม และทักษะ เป็นต้น 

  3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อ
กลับไปปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อน – หลัง การฝึกอบรมว่าเป็นไป
ในทิศทาง ที่พึงประสงค์หรือไม่ มีการน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มาก
น้อยเพียงไร เป็นต้น และการที่ผู้เข้ารับการอบรมจะเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานได้นั้น มีเงื่อนไข 5 
ประการ คือ 

3.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องปรับปรุงตนเอง 
3.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้จักจุดอ่อนของตนเอง 
3.3 ต้องท างานในภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง 
3.4 ต้องมีผู้ช านาญที่น่าสนใจให้ความช่วยเหลือ 
3.5 ต้องมีโอกาสที่จะท าตามความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นการสังเกตแบบสัมภาษณ์  แบบวัด
พฤติกรรมก่อน - หลังการฝึกอบรม และแบบบันทึกพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน เป็นต้น 

 4. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์การ (Results) เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ที่เกิดต่อองค์การ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การลดลงของ
ปัจจัยเสี่ยง การเพ่ิมของประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน/องค์การ การลดลงของต้นทุน การ
เพ่ิมก าไร ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานหรือองค์การ เป็นต้น 

 การประเมินการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบของเคิร์กแพททริค (Kirkpatrick) ค่อนข้างยุ่งมาก 
เพราะถ้าจะประเมินให้สมบูรณ์ชัดเจน จะต้องมีการติดตามผลการฝึกอบรมหลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้ว 
สักระยะหนึ่ง และถ้าการฝึกอบรมในเรื่องที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมก็จะยิ่งประเมินได้ยากขึ้น  การใช้
รูปแบบนี้ถ้าต้องการใช้สารสนเทศจากการประเมินภายในเวลาอันรวดเร็ว  และต้องการประเมินให้
ครบทั้ง 4 ระดับ อาจต้องใช้วิธีการถามพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ต่อองค์การ โดยถามการรับรู้ (Perception) 
แทนข้อเท็จจริง (Fact) หรือพฤติกรรม ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้ไม่ได้เสนอไว้เป็นภาพ      
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการประเมินมีลักษณะเป็นระดับ และน ามาปรับกับความหมายของการประเมินแล้ว
น่าจะได้ (พิสณุ ฟองศร,ี 2549 หน้า 88) ดังภาพที ่2.4 
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                    ประเด็นการประเมิน                    เกณฑ์          การตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.4 รูปแบบการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมของเคิร์กแพ็ททริค (Kirkpatrick) 
 

 รูปแบบการประเมินที่ยึดทฤษฎี (Theory - Based Model) การประเมินรูปแบบนี้มีแนวโน้ม 
จะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากว่านอกจากจะทราบผลการประเมินแล้วยังทราบสาเหตุได้ 
ด้วยว่าผลที่ได้เป็นเพราะเหตุหรือปัจจัยใดบ้าง ท าให้เอ้ือต่อการน าผลไปพัฒนาสิ่งที่จะประเมินได้ตาม
ปรัชญาของการประเมิน แม้จะมีความยุ่งยากบ้างเนื่องจากจะต้องค้นคว้าเอกสารต่างๆ คล้ายกับงานวิจัย
เพ่ือศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อผลการประเมินจากทฤษฎีหรืองานวิจัยต่างๆ  เพ่ือน ามา
ก าหนดในรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด และต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
การเก็บข้อมูลภาคสนามตามตัวแปรในรูปแบบที่ก าหนดไว้ด้วย ลักษณะของการประเมินรูปแบบนี้จะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญต่างๆ คือ ส่วนที่เป็นผลหรือส่วนการประเมิน และส่วนที่เป็นเหตุหรือส่วนการ
วิจัย ดังนี้ 

  1. ส่วนที่เป็นผล ในส่วนนี้จะมีลักษณะเดียวกับการประเมินทั่ว  ๆไปหรือเรียกว่าการประเมินผล 
คือ จะเน้นเฉพาะผลที่ได้จากการประเมิน ซึ่งการประเมินทีผ่่านมามักจะเป็นเช่นนี้ ท าให้ยากต่อการพัฒนา 
สิ่งที่จะประเมินนั้นๆ ในส่วนนี้จะมีกระบวนการ วิธีการรูปแบบการประเมิน ฯลฯ 

  2. ส่วนที่เป็นเหตุ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เพ่ิมมาจากการประเมินทั่วไปท่ีมักจะด าเนินการ
เพียงในข้อ 1 ข้างต้นเท่านั้น ส่วนที่เป็นเหตุนี้จะเน้นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมทฤษฎีหรืองานวิจัยต่างๆ 
เพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการประเมิน น ามาก าหนดลงในรูปแบบก่อนจะทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ต่อไป ผู้ประเมินจะต้องค้นคว้าปัจจัยเชิงสาเหตุอย่างครอบคลุมเพียงพอและโยงเส้นทางระหว่างตัวแปร 
อย่างคร่าวๆ แล้ว เมื่อน ารูปแบบไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์อาจจะไม่กลมกลืนกับข้อมูลและอธิบาย
ความผันแปรของสิ่งที่ประเมินได้ต่ า  

 ส าหรับตัวอย่างการด าเนินการดังกล่าว จะเสนอตัวอย่างของรูปแบบการประเมินที่ยึดทฤษฎี
ในการประเมินประสิทธิผลองค์การและศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยเชิงสาเหตุ แสดงดังภาพที่ 6 

ปฏิกิริยา (Reaction) 

การเรียนรู้ (Learning) 

พฤติกรรม (Behavior) 

ผลลัพธ์ (Results) 

 

ก าหนด 
เกณฑ์ 
การ 

ประเมิน 

 
น าผลการวัด 
เปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์ 

 ระหว่างหรือ 

หลังโครงการ 

หลังโครงการ 
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ภาพที่ 2.5 รูปแบบการประเมินที่ยึดทฤษฎี 

 
 สรุปได้ว่ารูปแบบการประเมิน หมายถึง สิ่งที่สร้างจากแนวคิด ทฤษฎีประสบการณ์จินตนาการ 

เพ่ือถ่ายทอดแทนปรากฏการณ์เพ่ือให้เข้าใจง่าย น าไปสู่การปฏิบัติได้ในด้านการประเมินนั้นเนื่องจาก
เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามานาน จึงมีผู้คิดรูปแบบส าหรับการประเมินสิ่งต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดย 
เฉพาะรูปแบบส าหรับการประเมินโครงการและหลักสูตร ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน 
และคิดโดยประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งสิ้น การจะน ามาใช้อาจต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยและไม่ได ้มีข้อก าหนดตายตัวว่าการประเมินจะต้องมีรูปแบบเสมอไปเพียงแต่จะเป็นแนวทางและ
ช่วยในการด าเนินการประเมิน เพ่ือให้ได้สารสนเทศจากการประเมินตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือ
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งที่จะประเมินได้มากท่ีสุด 

 รูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 
1983 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543 หน้า 8 - 10) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน 
เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ

การบริหาร
องค์การ 

ภาวะผู้น า
องค์การ 

นโยบาย
บริหาร 

การบริหาร 

กลุ่ม 

ประสิทธิผล
องค์การ 

การ
ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

คุณลักษณะ
บุคลากร 

วัฒนธรรม
กลุ่ม 

ภาวะผู้น า
กลุ่ม 
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คือใช้ควบคู่กับการตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่อมาจากค าว่า Context, Input, Process, Product 
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้ใหค้วามหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ เลือกทางเลือก
ที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญ มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

  1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินโดยทั่วๆ 
ไปเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้มาซึ่งเหตุผล เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้น
ในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความต้องการและเงื่อนไขที่เป็นจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพ 
แวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยในการวินิจฉัยปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมนี้มีลักษณะต่างๆ ที่ส าคัญมากมาย จัดเป็นการวิเคราะห์
ขนาดใหญ่ เป็นตัวก าหนดขอบเขตของการประเมิน การบรรยายและการวเิคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญส าหรับการบรรลุเป้าหมาย การประเมิน 
บริบทหรือสภาพแวดล้อม ท าให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการวินิจฉัย และการ
จัดเรียงล าดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของที่ประชุมและสถานการณ์ 

  ส าหรับวิธีการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมมี 2 วิธี ได้แก่ การประเมินเพ่ือหาโอกาส
และแรงผลักดันจากภายนอก (Contingency Model) เป็นการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม 
เพ่ือหาโอกาสและแรงผลักดันจากภายนอกระบบให้ได้ข้อมูล มาช่วยพัฒนาส่งเสริม โครงการให้ดีขึ้น
และการประเมินโครงการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริง (Congruence Model) เป็นวิธีการ
ประเมินโครงการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้  การประเมิน แบบนี้ท า
ให้เราทราบว่า วัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งในการประเมินบริบท หรือ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ควรจะใช้การประเมินทั้งสองวิธีข้างต้น เพราะการประเมินโครงการระหว่าง
การปฏิบัติจริง (Congruence Model) จะเป็นการตรวจสอบระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ ในขณะที่
การประเมินเพ่ือหาโอกาส และแรงผลักดันจากภายนอก (Contingency Model) เป็นไปเพ่ือการ
ปรับปรุงโครงการ 

  สรุปได้ว่า การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมเป็นการประเมินความสอดคล้องของ
จุดประสงค์ของโครงการกับนโยบายและความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลการประเมินจะใช้ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไปในอนาคต 

  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อนเข้า เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือ
ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ในโครงการโดยพิจารณาว่าปัจจัยเหล่านั้น จะมีส่วน



 
 

22 
 

ช่วยให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม ่ซึ่งมักจะประเมินปัจจัยซึ่งจะช่วยให้โครงการด าเนินไปได้ เช่น 
หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ ์เครื่องมือ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นนี้
จะช่วยให้ข้อมูล ทีจ่ะตัดสินใจได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตราก าลังเท่าใด ใช้เงินและ
เวลาเท่าใด ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมในแง่ที่ว่าการประเมินปัจจัยเบื้องต้น
เป็นการท าเฉพาะกรณีนั้นๆ และเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโครงการเท่านั้น 

  3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการ การประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการทุกล าดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุ 
ประสงค์ส าคัญ อยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
   3.1 เพ่ือหาและท านายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการด าเนินการตามขั้นตอน
ที่วางไว้ 
   3.2 เพ่ือรวบรวมสารสนเทศส าหรับผู้ตัดสินใจในการวางแผนและก าหนด
กระบวนการของโครงการในโอกาสต่อไป 
   3.3 เพ่ือเป็นการรายงานรายละเอียดของการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ 

  ดังนั้น การประเมินกระบวนการจึงเป็นการประเมินความเหมาะสมของการบริหารงาน                  
การด าเนินการ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการประเมินผล 

  ส าหรับกลยุทธ์ในการประเมินกระบวนการมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นการ
ประเมินเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของการจัดการ เช่น การวางแผนน าโครงการสู่การปฏิบัติ การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการ วิธีการสื่อสารการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเหตุผล มีความ
เข้าใจและเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นต้น ประการที่สอง ประเมิน
เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหาร และการปฏิบัติระหว่างด าเนินโครงการนั้น ประการสุดท้าย ในการประเมิน
กระบวนการจะหาสารสนเทศ เพ่ือบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นจริงระหว่างการด าเนินโครงการ สารสนเทศ
นี้จะเป็นประโยชน์ ในการอ้างอิงไปยังวัตถุประสงค์ของโครงการว่าบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าหรับส่วนประกอบ 
ที่เป็นหัวใจส าคัญของการประเมินกระบวนการมี 4 อย่าง ได้แก่ การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็ม
เวลา เครื่องมือ ที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ การร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอระหว่างนักประเมิน
กระบวนการ และบุคลากรในโครงการ และการปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นนิจ 

  4. การประเมินผลผลิต การประเมินผลผลิตมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดและแปลความหมายของ
ความส าเร็จของโครงการ การประเมินผลผลิตไม่ท าเฉพาะเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น แต่ยังความจ าเป็น
ยิ่งที่จะท าการประเมินผลผลิตในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วย ระเบียบวิธีโดยทั่วไปของการประเมิน 
ผลผลิตจะรวมสิ่งต่อไปนี้เข้าด้วยกัน คือ การดูว่าการก าหนดวัตถุประสงค์นั้น น าไปใช้ได้หรือไม่เกณฑ์
ในการวัดที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้ กับเกณฑ์
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สมบูรณ์ (Absolute Criteria) หรือเกณฑ์ความสัมพันธ์ (Relative Criteria) ที่ก าหนดไว้ก่อนและท า
การแปลความหมายถึงผลที่เกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม ปัจจัยและ
กระบวนการมาประกอบการประเมินผลผลิตดังนั้น การประเมินผลผลิตจึงเป็นการประเมินประสิทธิผล
ของโครงการ  เพ่ือดูผลส าเร็จของโครงการและช่วยผู้บริหารโครงการในการตัดสินใจว่าจะยุติโครงการ
หรือด าเนินโครงการนี้ต่อไปในอนาคตหรือไม่ 

 ในการประเมินโครงการ ผู้ประเมินที่เลือกใช้รูปแบบซิปก็เพ่ือจะท าให้ได้ข้อมูลและผลการ
ประเมินครบทั้ง 4 ด้าน ผลการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมจะน าไปสู่การปรับวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การประเมินปัจจัยป้อนจะเป็นข้อมูล ที่ท าให้ทราบถึงแนวทาง ในการแสวงหา และบริหารจัดการปัจจัย
ที่จะท าให้โครงการบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นการประเมินกระบวนการ จะท าให้ทราบจุดเด่นจุดด้อย 
ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมและวิธีการบริหารโครงการ การประเมินผลผลิต จะท าให้ทราบผล 
ส าเร็จของโครงการว่า มีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนได้ข้อมูลย้อนกลับไปทบทวนวัตถุประสงค์โครงการ 
ปัจจัยป้อนและผลผลิต และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขการด าเนิน
โครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น 

 รูปแบบการประเมินซิป (CIPP) เป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโครงการ
โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตัดสินใจ (สุณี หงส์วิเศษ, 2546 หน้า 40) เพราะ 

  1. มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบสามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. การประเมินผลทีม่ีความต่อเนื่องครบวงจร สามารถท าการวิเคราะห์การด าเนินงานได้
ทั้งระบบของโครงการ 

  3. เป็นการประเมินที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ คือ มีการก าหนด หรืออธิบายข้อมูล
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจ 

 นอกจากนี้ การประเมินโครงการตามรูปแบบซิป (CIPP) ยังสามารถท าการประเมินผลได้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการวางแผนและการบริหารโครงการ คือ 

  1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ หรือการประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ ประกอบด้วย 
   1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินความต้องการและความจ าเป็นใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ตลอดจนถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือใช้เป็นแนวในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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   1.2 การประเมินปัจจัยป้อน เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ของโครงการ 
เช่น สมาชิก วิทยากร งบประมาณ วัสดุ เวลา เป็นต้น เพ่ือหาทางเลือกในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

  2. การประเมินระหว่างด าเนินการ เป็นการประเมินกระบวนการต่างๆ เพ่ือศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรคว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

  3. การประเมินหลังด าเนินการ เป็นการประเมินผลรวมของโครงการวา่ได้บรรลวุัตถุประสงค์
ตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลการด าเนินการคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
และขยายการด าเนินการของโครงการต่อไป 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551, หน้า 233) ได้สรุปความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและ
ประเภทของการตัดสินใจไว้แสดง ดังภาพที ่2.6 
 
                   ประเภทของการประเมิน          ประเภทของการตัดสินใจ/การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

 

- วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
- ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมาย ใช้คัดเลือก 
โครงการที่เหมาะสม 
 

- วิธีการและกลวิธีด าเนินงาน 
- ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน ยุทธวิธ ี 
วิธีการ แผนการด าเนินงาน 

- น าการด าเนินงานสู่ปฏิบัติความก้าวหน้าของ
การด าเนินงาน จุดแข็งและจุดอ่อนของการ
ด าเนินงาน 
- ติดตามและก ากับการด าเนินงานตามแผน 
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน รายงาน
ความก้าวหน้า - ปรับขยายการด าเนินงานยุติล้มเลิกการ
ด าเนินงานยกฐานะเป็นงานประจ า 
- ยุติ ชะลอหรือขยายโครงการ 
 

การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร 

(Input Evaluation) 
 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

การประเมินผลผลิตหรือ 
ผลลัพธ์ 

(Product Evaluation) 
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 โครงสร้างการประเมินรูปแบบซิป (CIPP) ตามแนวความคิดของ สุขุม มูลเมือง (2530, 
หน้า 16) ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปของภาพประกอบ ดังภาพที่ 2.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2.7 โครงสร้างการประเมินแบบ CIPP 

 
 สรุปได้ว่า การประเมินผลโครงการเพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะยุติหรือด าเนินการต่อไป

อย่างไรในอนาคต การใช้รูปแบบซิป (CIPP) เพราะเป็นรูปแบบการประเมินผลโครงการที่มีลักษณะการ
ประเมินครบทั้งระบบ ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมหรือบริบทโครงการ การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบการประเมิน
โครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบซิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพราะต้องการประเมินผลเพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจว่าจะด าเนินการพัฒนาอย่างไรกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษในปีการ 
ศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

การประเมิน 
Evaluation 

บริบท 
(Context) 

ปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Product) 

เพ่ือการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการ

วางแผน 

เพ่ือการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการ 

ก าหนดโครงการ 

เพ่ือการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการ 

ด าเนินการตาม 

โครงการ 

เพ่ือการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับผลงาน
เมื่อเสร็จสิ้น 
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2.2 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 การที่ประเทศไทยจะสร้างศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพา

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการเขา้ร่วมแข่งขันในเวทีโลกได้ จ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ เรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคู่กับสังคมศาสตร์ ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่สามารถท าการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างความรู้ การเรียนรู้ และนวัตกรรมได ้

 แนวความคิดการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์            
และเทคโนโลยี เกิดท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป หลังจากท่ีสหภาพโซเวียต 
รัสเซียได้ส่งยานสปุตนิกขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ. 1957 เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาแข่งขันกับสหภาพโซเวียต ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดการศึกษาให้เก็บเด็กเก่งเมื่อประมาณ 
20 ปี ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลส าคัญคือ เกิดภาวการณ์ขาดแคลนก าลังคนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงมกีารศึกษาค้นคว้าพัฒนาหาวิธีการพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ในปี พ.ศ. 
2525 ให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมี
การจัดตั้งในโปรแกรมเสริมส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี พสวท. และส่งเยาวชนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ แต่ผลออกมาไม่น่าพึงพอใจ ปี พ.ศ. 
2542 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเห็นปัญหาจึง
ต้ังมูลนิธิ สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์) ทรงรับเป็นประธาน
มูลนิธิ ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มูลนิธิ  สอวน. จัดตั้งศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จ านวน 
10 ศูนย ์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมแล้วคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายเกี่ยวกับชั้นเรียนพิเศษตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ได้ระบุถึงสิทธิของบุคคล ซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นในมาตรา 10 วรรค 4 เพ่ือขยายฐานการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง และจัดการเรียนการสอนเสริม
รวมทั้งจัดกิจกรรมให้แก่เด็กท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ทั่วประเทศ ทั้งหมด 97 โรงเรียน ให้เปิดห้องเรียนพิเศษ 
ส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
และเทคโนโลยี โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ และปลูกฝังเจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ และมีความเป็นนักวิจัย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. หน้า 1) 
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 คุณลักษณะของผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, หน้า 2) 
  1. มีความรู้ดี 
  2. อยากรู้อยากเห็น 
  3. มีวงค าศัพท์กว้าง 
  4. มีความสามารถในการอ่านได้ดี 
  5. มีความพากเพียร 
  6. มีสุขภาพดี 
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  8. มีความสนใจปัญหาของโลก 
  9. มีเป้าหมายและความคาดหวังในตนเองและผู้อื่นสูง 
  10. มีอารมณ์ขันอย่างมีวุฒิภาวะ 
  11. มีความสามารถในการคบกับคนอ่ืนอย่างมีเหตุผล 
  12. มีความสนใจหลายด้าน 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551, หน้า 3) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ 6 คุณลักษณะ ดังนี้ 

  1. สติปัญญาดี หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้ 
   - ผลการเรียนโดยทั่วไปอยู่ในระดับดี 
   - ผลการสอบสมรรถภาพในด้านภาษา (Verbal) ตัวเลข (Numerical) เหตุผล  
(Reasoning) และมิติสัมพันธ์ (Spatial Relationship) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

  2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูง ซึ่งพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้ 
   - ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
   - ผลการสอบจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ (ซึ่งประกอบด้วยความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) อยู่ในระดับดีมาก 
   - ผลการสอบจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ (ซ่ึงประกอบด้วยความรู้  
ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์) อยู่ในระดับดีมาก 

  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง มีความสามารถกระท าสิ่งใหม่ๆ 
สามารถค้นคว้าทดลองและเสาะแสวงหาค าตอบหลายๆ วิธี และ/หรือได้คะแนนจากแบบวัดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับดี 
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  4. มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์สูง เช่น สละเวลาให้กับวิทยาศาสตร์มากกว่าอย่างอ่ืนเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยความสมัครใจ ซึ่งพิจารณาได้จากการสังเกตพฤติกรรม และ/หรือคะแนน
จากแบบวัดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ 

  5. มีทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง มีความคิดเห็นหรือท่าทีที่แสดงต่อเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยจ าเป็นต้องใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ประกอบ ซึ่งพิจารณา
ได้จากคะแนนจากแบบวัดทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ 

  6. มีบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพิจารณาได้จากคุณลักษณะย่อยๆ ดังต่อไปนี้คือ 
- ความอยากรู้อยากเห็น เช่น ชอบคิดค้น ชอบซักถามและกระตือรือร้นที่จะคิดปัญหา 

ที่ท้าทายความสามารถ ชอบส ารวจรวบรวมสิ่งของเพ่ือจัดหมวดหมู่สนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทนและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย เช่น มีช่วงความสนใจนานกว่า 

ธรรมดา ชอบท างานหนัก (ทางด้านความคิด) มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหา 
   - วุฒิภาวะทางอารมณ์สูง เช่น มีอารมณม์ั่นคง ใจกว้างยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อมีข้อมูลที่เชื่อถือได้มากกว่ามีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นเอกเทศ 
เช่น ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบรวมกลุ่ม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยในตนเองและลักษณะนิสัยที่ดีใน
การท างานในเว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
  ลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(ส านักนโยบาย
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา,2555,  หน้า 4-20) ไว้ดังนี้ 

 ด้านวิทยาศาสตร์ 
  1. กระหายใคร่รู้ว่าสิ่งต่างๆ ท างานได้อย่างไร 
  2. ชอบอ่านหนังสือเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์หรือการผลิตสิ่งต่างๆ หรือหนังสือเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติมากกว่าหนังสือนิยาย 
  3. ชอบอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์ และชื่นชม อยากเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ 
ที่ตนชอบ 
  4. มีความสุขกับการท างานในกลุ่มเล็กๆ หรือท างานคนเดียว 
  5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  6. ชอบอ่านหนังสือประเภทสืบสวนและแก้เกมปัญหาต่างๆ 
  7. ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
  8. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีกว่าวิชาอ่ืนๆ 
  9. อยากท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  10. ใช้เวลาว่างท าสิ่งที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
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  11. ชอบคบหาพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ (อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือ
ต่างวัยก็ได้) 
  12. เป็นคนมีความอดทนสูง 
  13. มองเห็นปัญหาที่คนอ่ืนมองไม่เห็น 
  14. มองเห็นรูปแบบของสิ่งต่างๆ ในลักษณะของความสมดุลหรือไม่สมดุล 
  15. มองเห็นโครงสร้างของสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 
  16. เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  17. ชอบตั้งค าถามที่ตอบได้ยาก เช่น โลกเกิดได้อย่างไร ฯลฯ 
  18. อยากเรียน อยากรู้ มีค าถามมากมายตลอดเวลา 
  19. ชอบถอดของเล่นออกมาพิสูจน์เป็นชิ้นๆ (บางทีอาจใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมไม่ได้) 
  20. มักคิดแล้วทดลองท าเพ่ือดูว่าอะไรจะเกิดข้ึน จะเป็นอย่างไรต่อไป หรือพิสูจน์ 
ความคิดของตนเอง 
  21. ชอบท างานที่ต้องลงมือปฏิบัติ ทดลอง หรือพิสูจน์ 
  22. ชอบงานที่ยากและท้าทายความสามารถ 
  23. มีปฏิภาณไหวพริบดี 
  24. มีความสนใจ ใฝ่รู้ และกระหายที่จะหาเหตุผลของสิ่งต่างๆ 
  25. เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลเกินวัย 
  26. ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
  27. เป็นคนช่างสังเกตและมักสังเกตอย่างลึกซึ้งใกล้ชิด เช่นเฝ้ามองดู จับต้อง ดม เป็นต้น 
  28. สามารถโต้แย้ง ตั้งค าถาม ซักถาม หรือธิบายเหตุผลต่างๆ โดยใช้หลักเหตุผล 
หรือ เงื่อนไขต่างๆ เช่น ถ้า......แล้ว ดังนั้น........เพราะว่า............ถ้าไม่...........แล้ว....... ฯลฯ 
  29. เป็นคนช่างสงสัย 
  30. ชอบจัดล าดับ จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบหรือเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งสิ่งที่ 
เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
  31. ชอบสะสมของแล้วน ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ อย่างน่าสนใจ 
  32. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
  33. มิจินตนาการดี 

 ด้านคณิตศาสตร์ 
  1. ชอบอ่านประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 
  2. สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ปฏิทิน เวลา แผนภูม ิเป็นต้น 
  3. รักและหลงใหลในตัวเลข เชน่ เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 
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  4. ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์ (อาจเป็นคนวัยเดียวกัน
หรือต่างวัยก็ได้) 
  5. ชอบเล่นตัวต่อยากๆ หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง 
  6. หมกมุ่น ครุ่นคิดและฝึกฝนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
  7. เบื่อโจทย์เลขหรือบทเรียนที่ไม่ท้าทาย ซ้ าซาก หรือง่ายเกินไป 
  8. มีวิธีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เอง ไม่ชอบ ท าตามวิธีคนอ่ืนที่
เคยท ามา 
  9. ลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
  10. คิดโจทย์ปัญหาได้อย่างพลิกแพลง ซับซ้อน และมองเห็นแง่มุมที่คนอ่ืน คิดไม่ถึง 
  11. เป็นคนมีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้หลายมิติ 
  12. เป็นคนช่างคิด มีวิธีคิดท่ีดี มีไหวพริบ 
  13. เข้าใจความหมายของจ านวนและตัวเลขอย่างรวดเร็ว 
  14. มีเหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ 
  15. ชอบตั้งค าถามที่เป็นเหตุต่อกัน เช่น ถ้า....แล้ว...ดังนั้น..เพราะว่า...ถ้าไม่…แล้ว... 
  16. ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
  17. สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา อากาศ และมิติของเวลา 
  18. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงโครงสร้างและความสมดุลของสิ่งต่างๆ 
  19. เรียนรู้เกี่ยวกับจ านวน ตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว 
  20. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  21. ชอบชั่ง ตวง วัด นับ 
  22. ชอบจัดล าดับหมวดหมู่ สิง่ของหรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก
หรือเล็กไปหาใหญ่ 
  23. ได้คะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์สูง 
  24. สรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว 
  25. เชื่อมโยงประเด็นปัญหากับเรื่องอ่ืนๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล 
  26. จดจ าความสัมพันธ์ต่างๆ ของปัญหาและหลักการของค าตอบที่ผ่านมาได้ดี 
  27. เชื่อมั่นในค าตอบหรือหลักเกณฑ์การคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเอง 
  28. มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันได้หลายรูปแบบ 
  29. ชอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยาก 
  30. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงสร้างและความสมดุลของสิ่งต่างๆ 
  31. มีแนวโน้มที่จะมองอะไรๆ โยงมาเก่ียวพันกับคณิตศาสตร์ได้หมด 
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 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้มีความสามารถพิเศษ คือ เป็นผู้มีทักษะ มีปัญญาดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความอยากรู้อยากเห็นมีปฏิภาณไหวพริบดี และมี
ความขยันหมั่นเพียร อดทนและมีความมุ่งมั่นถึงความส าเร็จ และที่ส าคัญคือต้องมีคุณธรรมจริยธรรม
ของความเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 2.3.1 ความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 คนเก่ง มักถูกเรียกหลากหลาย เช่น เด็กฉลาด เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีพรสวรรค์เด็กอัจฉริยะ 
และในค าศัพท์สากลมีหลายค าที่ใช้ทั่วไป เช่น Smart Genius Gifted หรือTalented ในแต่ละค าได้มี
นักวิชาการตีความหมายกันไปหลายๆ อย่าง ซึ่งก็ไม่มีผิดหรือถูก แต่ก็พบว่ามักจะมีความสับสนว่าเด็ก
เก่ง หมายถึงเด็กอย่างไรกัน และมักจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างความเก่งที่แสดงให้เห็นชัดกับ
ความเก่งที่แฝงเร้นอยู่แล้วมักจะมองด้วยการให้ความส าคัญกับความเก่งที่แสดงออกมา มีผู้ให้ความหมาย
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษไว้ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของเด็กและ
เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่
แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ภาษา การเป็นผู้น าการสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงความสามารถทางดนตรี
ความสามารถทางกีฬาและความสามารถทางวิชาการในสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อม 
เดียวกัน 
 เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย (2542, หน้า 3) อธิบายว่า เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง 
เด็กและเยาวชนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา 
ความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืน ๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มีสภาพ 
แวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน ความสามารถในที่นี้ได้แก่ ความสามารถในด้านสติปัญญา ความคิด
สร้างสรรค์ศิลปะและดนตรี ลักษณะความเป็นผู้น า ทักษะกลไกและกีฬาและความสามารถทางการเรียน
หรือความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาใดสาขาหนึ่ง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 31) อธิบายว่า เด็กที่มีความสามารถ 
พิเศษหมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  ในด้านสติ 
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์การใช้ภาษา การเป็นผู้น าการสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง 
ความสามารถทางดนตรีความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือ
หลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ีมีอายุระดับเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
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 มาร์แลน (Marland อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 14) 
อธิบายว่า เด็กเก่งหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ เด็กท่ีผ่านการคัดแยกโดยผู้เชี่ยวชาญว่าคือคนที่
มีความสามารถสูง ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีต้องการกระบวนการจัดการศึกษาที่แตกต่างหรือการบริการที่นอกเหนือ 
ไปจากโปรแกรมปกติในโรงเรียนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอาจแสดงออกทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หรือจากด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ภูมิปัญญาทั่วไป 
  2. ความสามารถทางวิชาการ 
  3. ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดประดิษฐ์ 
  4. ความเป็นผู้น า 
  5. จินตนาการและศิลปะ 
  6. ความสามารถทางกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส 
 ความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พอจะสรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ หมายถึง บุคคลที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในเรื่อง
ของสติปัญญา มีทักษะในการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศิลปะและดนตรี การเป็นผู้น า ทักษะ
กลไกและกีฬา และความสามารถทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ในอายุ สิ่งแวดล้อม 
และประสบการณ์เดียวกัน 
 2.3.2 ความส าคัญของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ความแตกต่างในศักยภาพของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกๆ ประเทศ
จึงมีกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูงโดดเด่นเหนือกว่าบุคคลในวัยเดียวกันอยู่จ านวนหนึ่งผลการวิจัยของ
ประเทศต่างๆ ให้ข้อค้นพบตรงกันว่า หากบุคคลเหล่านี้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลพัฒนาความสามารถอย่าง 
ถูกต้อง ความสามารถที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลจะน าไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานทีมี่คุณประโยชน์อย่างอนันต์ต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 1) 
สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย (2542, หน้า 1) กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้มี
ความสามารถพิเศษ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไปสู่การเป็นผู้น าทางปัญญาของประเทศ หากกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการเสริมสร้างให้
มีการพัฒนาการ เรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของตนเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ บุคคลเหล่านั้นจะใช้ความ 
สามารถไปในทางสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษถือได้ว่ามีความส าคัญมากต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและมี
ความมั่นคง 
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 2.3.3 ลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 จากการศึกษาความหมายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ท าให้เห็นลักษณะบางอย่าง
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษ สรุปได้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535, หน้า 377-385) 
  1. มีความสามารถเชิงวิชาการ เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว สนใจสิ่งต่าง ๆอย่างกว้างขวาง
และล้ าลึก 
  2. มีความสามารถเชิงความคิดสร้างสรรค ์มีความคิดยืดหยุ่น มีความคิดริเริ่มและมีความ 
คิดละเอียดลออ สามารถพูดหรือเขียนอธิบายความคิดของตนได้อย่างชัดเจน 
  3. มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก 
  4. มีลักษณะความเป็นผู้น า 
  5. มีความสามารถแก้ปัญหาและมีความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในระดับสูง 
  6. มีความจ าและสมาธิดีเยี่ยม 
  7. แสวงหาสิ่งที่ท้าทายความคิด 
  8. ต้องการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนที่มีความสามารถและความสนใจ
ใกล้เคียงกัน 
 9. มีทักษะพิเศษในด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงและอ่ืน ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจของตน 
 ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (2542, หน้า 36-39) อธิบายถึง ลักษณะนิสัยเด็กและ 
เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษเม่ือเยาว์วัยไว้ ดังนี้ 
  1. ใช้ศัพท์สูงเกินวัย ทั้งจ านวน ปริมาณและความยากของประโยคมากกว่าเด็กปกติ 
  2. มีสายตาแหลมคม รู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ ได้ถี่ถ้วน และมีความอยากรู้อยากเห็น 
  3. สามารถจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายกว่าปกติ 
  4. มีสมาธิดีเยี่ยม 
  5. มีความสนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 
  6. มีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนพิสดารและเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ 
  7. มีทักษะสูงในการแยกแยะ แจกแจง และมีความโน้มเอียงที่เข้มงวดกวดขันกับตนเอง 
  8. มีความคิดอ่านนอกระเบียบ ชอบคิดอะไรเล่นสนุก ชอบคิดอะไรอย่างอิสระมีประสาท 
ความรู้สึกนึกคิดลึกซึ้ง ประณีตว่องไวเป็นพิเศษ 
  9. มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือในระดับเดียวกับเด็กและเยาวชนที่เรียนสูงได้กว่า
สองชั้นเรียนเป็นอย่างน้อย 
  10. มีความถนัดและสนใจพิเศษ จะส่อแววให้เห็นตั้งแต่เยาว์วัย 
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 เกรียงศักดิ ์สังข์ชัย (2542, หนา้ 9) อธิบายถึง ลักษณะเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถ 
พิเศษเปรียบเทียบกับเด็กปกติ ไว้ดังนี้ 
  1. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  2. มีความสามารถในการจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม 
  3. มีความสามารถด้านภาษาสูง รู้ค าศัพท์กว้างขวาง 
  4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยความละเอียด รอบคอบ และอย่างมีเหตุผล 
  5. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี และมีสามัญส านึกดี 
  6. มีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเฉียบแหลม 
  7. สามารถอ่านหนังสือได้เร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน 
  8. มีความรู้กว้างขวางในวิชาต่าง ๆ ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก 
  9. มีความคิดอเนกนัย มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด ี
  10. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบท างานตามล าพัง 
  11. มีจินตนาการที่กว้างไกล 
  12. มีความมานะมุ่งมั่น และอดทนต่องานทั้งตนเองและคนอ่ืน ในระยะยาว 
  13. ชอบเสนอตนเองในการเป็นผู้น าการเล่น หรือการท ากิจกรรมกลุ่ม 
  14. มีความคิดที่ไม่ซ้ าแบบใคร 
  15. มีความสามารถและแรงผลักดันที่จะด าเนินงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์โดยปราศจากที่ติ 
  16. มีทักษะในการใช้ประสาทรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  17. มีอารมณ์ขัน 
  18. มีความอิสระในการคิดและการปฏิบัติ 
  19. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ยากและสลับซับซ้อนได้ดี 
 จึงอาจสรุปได้ว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีพฤติกรรมที่โดดเด่นใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรม
ทั่วไป ได้แก ่ลักษณะความเป็นผู้น า มีความต้องการต้องการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนที่มี
ความสามารถและความสนใจใกล้เคียงกันและมีทักษะพิเศษตามความถนัดและความสนใจของตน พฤติกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ มีความสามารถเชิงวิชาการ มีทักษะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว สนใจสิ่งต่างๆ 
อย่างกว้างขวางและล้ าลึกมีความอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก มีความสามารถแก้ปัญหาและมีความเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ ในระดับสูง มีความ จ าและสมาธิดีเยี่ยม และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ มีความคิดที่แปลก
ใหม่ มีความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและมีความคิดละเอียดลออ สามารถพูดหรือเขียนและอธิบาย
ความคิดของตนได้อย่างชัดเจนและแสวงหาสิ่งที่ท้าทายความคิด 
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2.4 รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 ในปีพุทธศักราช 2549 รัฐบาลได้ด าเนินการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับนักเรียนพิเศษเพ่ือขยาย

ฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันได้มีการด าเนินการใน  
2 รูปแบบ คือ จัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทาง และจัดการเรียน การสอนเสริม รวมถึงจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปกติส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกัน ด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาน 
ศึกษาท่ีจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการ
จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จ านวน 9 เครือข่ายตามพ้ืนที่ดังนี้ 
(เครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2552, หน้า 14 -15) 

  1. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 
  2. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 
  3. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  4. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
  5. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนบน 
  6. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง 
  7. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก 
  8. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน 
  9. เครือข่ายสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนล่าง 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอรูปแบบการจัดการศึกษา

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education) ที่ส าคัญ 4 วิธีคือ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548, หน้า 10 - 12) 
  1. วิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) เป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบขยาย
กิจกรรมให้กว้าง เข้มข้นและลึกกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติ โดยเน้นคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ สืบสวนสอบสวนหาความรู้ความจริงมากกว่าปริมาณและเนื้อหา ซึ่งเด็กอาจ
ใช้เวลาเรียนมากหรือน้อยกว่าเวลาที่เด็กอ่ืนใช้ในชั้นเรียนเดียวกัน วิธีนี้สามารถจัดให้เด็กที่มีความสามารถ 
พิเศษในระดับอายุต่างๆ กัน แต่มีความสนใจและมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันเป็นบาง
ชั่วโมง ช่วยให้เด็กได้พัฒนาตามสิ่งที่สนใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปัจจุบันวิธีนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากเนื่องจาก
สามารถจัดได้หลากหลายตามความสามารถพิเศษของเด็ก โดยไม่จ ากัดเฉพาะวิชาในหลักสูตรเท่านั้น 
  2. วิธีการขยายหลักสูตร (Extension Program) เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่ตอบสนองความสนใจและความสามารถเป็นรายบุคคลสามารถท า
เป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้ เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตร การด าเนินการจัดกิจกรรมสามารถท าได้
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หลายรูปแบบ เช่น การท าโครงการพิเศษ การเรียนรู้ในห้องศูนย์วิทยพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรค่ายวิชาการจัดการแข่งขัน ฯลฯ 
  3. วิธีลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration Program) การจัดการศึกษาแบบลดระยะ 
เวลาการเรียน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นทางการศึกษาได้มากขึ้นวิธีหนึ่ง แต่ต้องมีกระบวนการ 
ที่ถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่สามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้สูงกว่าวัย
ของตนเองเรียกว่าการสอน แบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีนี้ใช้กันมานานในทุกๆ ประเทศ ซึ่งกลยุทธ์ในการ 
จัดการมีมากมายหลากหลาย แต่ที่พบมากคือการให้เด็กข้ามชั้นเรียน โดยขาดกระบวนการที่ครบถ้วน
ท าให้เด็กมีผลเสียทางด้านอ่ืนได้ในภายหลัง 
  4. การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล (Mentoring) การใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางมาช่วยเด็กที่มีความสามารถโดดเด่นมักจะท าในระดับมัธยมศึกษากับเด็กที่มีความสนใจอย่างเด่นชัด 
และมีทักษะพ้ืนฐานทางสังคมดี สามารถจัดระบบวิธีเรียนของตนเองได้ดีแล้ว ซึ่งเด็กสามารถท างานภายใต้ 
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูที่สนใจเรื่องเดียวกับเด็ก บุคคล ในละแวกบ้าน 
ทนายนักเคม ีนักประวัติศาสตร์ สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ การใช้วิธีการทางการศึกษาที่ดีไม่
ควรยึดวิธีการเดียว เพราะท าให้เกิดสภาพการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่นตามความต้องการหรือสภาพความสามารถ
ของเด็ก การก าหนดและเลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาจะไม่ตายตัวมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  และ
ควรใช้วิธีหลายอย่างในโครงการเดียวกัน เช่น อาจใช้ทั้งแบบวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ วิธีการขยายหลักสูตร 
วิธีลดระยะเวลาการเรียน และการใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล โดยมีแนวพิจารณาจาก
ความต้องการและความสามารถของเด็กควบคู่ไปกับความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สสวท. เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรม 
เสริมส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโปรแกรม
เสริม พสวท. ซึ่งมีการก าหนดและเลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ตายตัว ยืดหยุ่นตามความ
ต้องการหรือสภาพความสามารถของเด็ก สามารถปรับเปลี่ยนตามความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน โดยใช้ทั้งแบบวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ วิธีการขยายหลักสูตร วิธีลดระยะเวลาการเรียน และ
การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล แต่เน้นวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์เป็นหลัก 

 โปรแกรมเสริม พสวท. เป็นโปรแกรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะของผู้มีความสามารถ
พิเศษทั้ง 6 คุณลักษณะตามผลการวิจัยของ สสวท. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย ที่มีศักยภาพสูงในอนาคต มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เน้น
การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้นการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ค านึงถึงความสามารถตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถของ
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แต่ละบุคคล ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีผลงานเชิงประจักษ์ด้วยการท าโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับการ
จัดการเรียนรู้โปรแกรมเสริม พสวท. ในปัจจุบันได้น ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ จากรายงานสรุปการวิจัยการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะ (Inquiry Cycle 5 Es) มาปรับใช้เพ่ิมเติม ซึ่งรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะน า 
เข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ท่ีส าคัญ คือ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ เกิดค าถามหรือประเด็นปัญหา
ที่ตนสนใจจะท าการส ารวจตรวจสอบต่อไป โดยครูควรกระตุ้นด้วยการตั้งค าถาม ก าหนดปัญหา สาธิต
หรือแสดงเหตุการณ์ท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ สร้างสถานการณ์ท่ีขัดแย้งหรือเป็นปัญหา หรือหยิบยกข่าว วารสาร 
หนังสือ ชีวประวัติ บทกวี เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้
เดิมทีเ่พ่ิงเรียนรู้มาแล้ว มาตั้งประเด็นอภิปรายกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา 
ครูควรตั้งค าถามที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน เพ่ือประเมินสติปัญญา ความรู้พ้ืนฐาน
ของนักเรียน ให้รู้ว่านักเรียนมีความรู้เดิมอย่างไร เข้าใจถูกต้อง หรือไม่อย่างไร จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียน
คิดต่อโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานที่ได้เรียนมาจนเชื่อมโยงกับความรู้ปัจจุบัน 

  2. ขั้นส ารวจและค้น (Exploration) เป็นขั้นตอนที่ท า ให้นักเรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน 
ในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะโดยการให้เวลาและโอกาสแก่นักเรียน
ในการคิดวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ออกแบบ
การทดลอง ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการหลาย
วิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้
ในขั้นต่อไปนักเรียนต้องมีโอกาสได้เข้าร่วมเหตุการณ์ ได้หยิบจับวัสดุ อุปกรณ์ ได้โอกาสในการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process Skill) และพัฒนาต่อยอดความรู้จากเดิมทั้งกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด (Concepts Process) และทักษะในการใช้อุปกรณ์ (Manual Skill) ด้วยการ
ส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว จับต้อง ย้ายถ่ายเทสาร วัสดุ อุปกรณ์ จากนั้นนักเรียนควรได้อภิปรายแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดรวบยอด กระบวนการและทักษะในระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรม
ส ารวจและค้นหา อันเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดรวบ
ยอดของนักเรียนที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์ โดยการให้นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวข้อง
กับความคิดเห็นของนักเรียน ครูควรระลึกอยู่เสมอเกี่ยวกับความรู้เดิมของนักเรียน จะช่วยครูในการ
วางแผนการสอนครั้งต่อไป และจ าแนกแยกแยะจัดกลุ่มความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามประเด็น
ปัญหา ผลจากการที่นักเรียนมีใจจดจ่อในการท ากิจรรม นักเรียนควรจะสามารถเชื่อมโยงการสังเกต 
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การจ าแนกตัวแปร และค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นได้ ในขั้นนี้ครูจึงมีหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น ให้ค า 
ปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้นักเรียนด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

  3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ 
ในการอธิบายความคิดรวบยอดท่ีได้จากการส ารวจและค้นหาเมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จะน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ 
โดยใช้ค าพูดของตนเอง เช่นบรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ 
การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้ซึ่งนักเรียนควรได้อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโต้แย้งในองค์ความรู้
ใหม่ที่ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 

  4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้เพ่ิมเติมหรือเติมเต็มองค์
ความรู้ใหม่ใหก้ว้างขวาง สมบูรณ ์กระจ่างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการอธิบาย ยกตัวอย่าง อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ ละเอียดสมบูรณ์ น าไปประยุกต์ 
ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ หรือในชีวิตประจ าวัน หรือนักเรียนอาจจะเกิดปัญหา สงสัย ใคร่รู้ น าไปสู่การศึกษาค้นคว้า 
ทดลองหรือส ารวจตรวจสอบใหม่ตามที่สนใจ ซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ต่อเนื่อง 
กันไปใหม ่และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติตามที่ต้องการ ในกรณีที่ยังไม่เข้าใจหรือ 
สับสนอยู่ หรืออาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติการส ารวจและค้นหาเท่านั้น นักเรียนจะ
ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะได้รับความรู้เพ่ิมเติม 
ในสิ่งที่สนใจได้ฝึก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ช านาญมากขึ้น เป้าหมายที่ส าคัญของขั้นนี้ คือ ครู
ควรชี้แนะให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดกระบวนการ
และทักษะเพ่ิมข้ึน 

  5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นนี้นักเรียนจะได้ประเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบ
และผลการส ารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง และของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันในเชิงเปรียบเทียบ ประเมินจุดดี จุดด้อย 
ปรับปรุง หรือทบทวนใหม่ และให้ครูได้ประเมินการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของนักเรียนด้วย เน้นการประเมิน 
ตามสภาพจริงในระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้นี้  ขั้นตอนทั้ง 5 
ขั้นตอน สามารถย้อนกลับไปมา หรืออาจเกิดข้ามขั้นตอนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหา สถานการณ์ใน
ขณะนั้น เช่น ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ระหว่าง ลงข้อสรุปกันอาจเกิดข้อโต้แย้ง ข้อสงสัย น าไปสู่การ
ตั้งประเด็นปัญหาที่สนใจเป็นการเริ่มวัฏจักรใหม่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2551, หน้า 10) ดังภาพที่ 2.8 



 
 

39 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.8 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน 
 

2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม   
 ข้อมูลทั่วไป 
  - โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 103 บ้านหนองเลิง ต าบลเมืองเตา อ าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
  - โทรศัพท์ 043-992260 โทรสาร 043-992260 

  - e-mail : website www.mungtaoschool.org  
  - เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เป็นสถานศึกษาของชุมชนที่เสริมสร้างคุณธรรมน าความรู้ 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน” 
 พันธกิจของโรงเรียน 

  1. มุ่งจัดการศึกษาโดยการเสริมสร้างคุณธรรม น าความรู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  2. ส่งเสริมสุนทรียภาพศิลปะ ดนตรี กีฬา ปลูกฝังค่านิยมและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  3. พัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 
  4. มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดสภาพแวดล้อม

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

สร้างความสนใจ 
(Engagement) 

ส ารวจค้นหา 
(Exploration) 

 

ประเมินผล 
(Evaluation) 

ขยายความรู้ 
(Elaboration) 

อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 

 

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Cycle) 
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  5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารที่ดีโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
  6. มุ่งพัฒนาระบบโรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 เป้าหมายของโรงเรียน 

  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด ดังนี้ 

  1. มีหลักสูตรที่ยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน 

   2. จัดการศึกษาท่ีสามารถรับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนวัยเรียนได้ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด 
  3. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
  6. มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ตาม 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะ 
   8. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 

เรียนรู้ของผู้เรียน 
   9. มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและตัดสินใจ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

   10. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   11. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์ในการ 

บริหารจัดการใฝ่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเอ้ืออาทร 
   12. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน สร้างความ 

มั่นใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน 
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         2.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
            1. ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน “ห้องเรียนพิเศษ” 
                ผู้รับผิดชอบโครงการ   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
            2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาของสังคมไทยเวลานี้ ค่อนข้างจะมีความสับสนว่า               
เราในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย อยากให้มีเป้าหมายไปในทิศทางใดระหว่างการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้กับ การศึกษาเพ่ืออนาคต เพื่อแย่งชิง อาชีพที่ด ีรายได้ที่ดี เกียรติภูมิ และคุณภาพทางสังคมที่ดี 
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมเข้าใจดีว่า การศึกษาเพ่ือผ่านเกณฑ์ภาคบังคับ (จบ ม.3 ) อาจเป็นความต้องการ
พ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับผู้ปกครอง ส่วนการศึกษาจบระดับ ม. 6 นั้น เป็นความคาดหวังที่ปรารถนา และ 
การศึกษาจบปริญญาจนสอบบรรจุรับราชการหรืออาชีพการงานมั่นคง นั่นคือ ความมุ่งหวังส่วนลึกหรือ
ความคาดหวังสูงสุดของผู้ปกครองนักเรียนดังนั้นแล้ว การจัดการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับนักเรียน
ควรจะต้องสนองความต้องการ ความคาดหวัง และความมุ่งหวังสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (steak holder) 
หรือผู้ปกครองให้จงได้ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงจัดท าโครงการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้นมา 
           3. วัตถุประสงค์ 
               3.1 มุ่งทบทวนความรู้ส าหรับนักเรียน ในรายวิชาหลัก (พ้ืนฐาน)   ดังนี้ 
             ม.1 ,2 ,3 (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา) 

        ม.4 ,5 ,6 (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา) 
               3.2 ฝึก ขยาย เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ทางด้านการเรียนแก่ผู้เรียน 
               3.3 จัดการเรียนการสอนล่วงหน้าส าหรับนักเรียน 
               3.4 ลดระยะเวลาทางการเรียนในหลักสูตร ส าหรับผู้เรียน 
         4. เป้าหมาย 

      4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับละ 20 คน  รวมจ านวน 120 คน 
    - ครูเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 20 คน 
        4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  
    - นักเรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการเรียน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
    - มีกลุ่มนักเรียนแกนน าและเครือข่ายนักเรียนที่มีความสามารถในด้านวิชาการ 
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           5. กิจกรรมการด าเนินงาน 
    กิจกรรมด าเนินการ 
                  1. รับประทานอาหารว่างหลังเลิกเรียน ( 15.30 – 16.00 น. ) 
                  2. จัดการเรียนพิเศษเพ่ิมเติมหลังเลิกเรียน เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. ทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ และเวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันเสาร์ 
                  3. บริการรถรับ – ส่ง ถึงบ้านทุกวัน 
                  4. เรียนพิเศษหรือกิจกรรมค่ายวิชาการ (ช่วงหยุดระหว่างภาคเรียน และ Summer )           
ทั้งในสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาหรือส านักกวดวิชาอ่ืนนอกสถานศึกษา 
                  5. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และทัศนศึกษา 
           6. สถานที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
           7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีการศึกษา 2556 
           8. งบประมาณด าเนินการ 
        - ค่าวัสดุอุปกรณ์        รวมเป็นเงิน   33,200 บาท 
       - ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 55 วัน ๆ ละ 800 บาท รวมเป็นเงิน    44,000 บาท 
       - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 55 วัน ๆ ละ 800 บาท (นักเรียน 80 คน ๆ ละ 
     10 บาท 55 วัน)         รวมเป็นเงิน    44,000 บาท    
       - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 12 วัน ๆ ละ 2,400 บาท (นักเรียน 80 คนๆ ละ 
                   30 บาท  12  วัน)        รวมเป็นเงิน    28,800 บาท
             เป็นเงิน   150,000   บาท 
          9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. มีกลุ่มแกนน าและเครือค่ายนักเรียน ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน 
               2. ผลิตตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
               3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมปริมาณ คุณภาพของนักเรียนที่เข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา 
          10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(KPI) วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ  80 การประเมิน แบบประเมิน 
2. นักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันทางวิชาการ การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  การประเมิน แบบประเมิน 



 
 

43 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สมชาย บุญรักษา (2550, บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนเมือง

ถลาง ครั้งที ่2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต ผลการประเมิน พบว่า การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
คุณสมบัติของวิทยากรหลัก นักเรียนแกนน ามีระดับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนรายการอ่ืนๆ นักเรียนแกนน าและวิทยากรพ่ีเลี้ยงประจ าฐาน มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า มีระดับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกรายการ การประเมินด้านกระบวนการ 
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกรายการ  การประเมินด้านผลผลิต 
ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าภายหลังการฝึกอบรมนักเรียนแกนน ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .001 

 นัฐพงศ์ สีนวล (2550, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาการประเมินโครงการการรับนักศึกษาผู้มีความ 
สามารถพิเศษ ด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้รูปแบบการประเมิน 
แบบ CIPP ของสตัฟ เฟิลบีม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ คณะกรรมการอนุกรรมการโครงการรับ
นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 13 คน และนักศึกษาในโครงการฯ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ และนักศึกษาที่พ้นสภาพและลาออกจากโครงการฯ ผลการ 
วิจัย พบว่า การประเมินโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในแต่ละด้าน ตามความเห็นของคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยในการประเมินผลด้านบริบท อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ 
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก และตามความเหมาะสมของนักศึกษาในโครงการฯ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ และนักศึกษาที่พ้นสภาพและลาออกจากโครงการฯ ในภาพ 
รวมอยู่ในระดับปานกลางโดยในการประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ข้อเสนอแนะตามความเห็นของนักศึกษาในโครงการฯ บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโครงการฯ และนักศึกษาที่พ้นสภาพและลาออกจากโครงการฯ เห็นว่า เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ผู้ฝึกสอนกีฬา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาไม่เพียงพอ สถานที่ฝึกซ้อมไม่เพียงพอ 
นักกีฬาขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ควรมีการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้กับนักกีฬาตามล าดับ
และข้อเสนอแนะตามความเห็นของคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการฯ เห็นว่า ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในแผนงานประจ าปี ควรมีการก าหนดนโยบายในการรับนักศึกษา
ในโครงการฯ ให้มีความชัดเจน และเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ควรมีหน่วยงานหรือคณะวิชารองรับนักศึกษา 
ในโครงการฯ และกองกิจการนักศึกษาควรเป็นผู้ประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ อย่างจริงจัง 
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 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ 
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที ่1 วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผล
ของโครงการ พสวท. ตลอดจนศึกษารูปแบบของการด าเนินโครงการ พสวท. ในระยะที่ 2 ผู้ตอบแบบ 
สอบถามประกอบด้วย นักเรียนโครงการ พสวท. นิสิตนักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาศูนยม์หาวิทยาลัย ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ 
พสวท. ผู้ปกครองนิสิตนักศึกษาโครงการพสวท. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สละสิทธิ์เข้าโครงการ 
พสวท. ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี 1) ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ พสวท.ใน 
ช่วง 5 ปีแรกของระยะที ่1 การรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาเข้าโครงการเพ่ือศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณร้อยละ 81, 92, 75 และ 33 ตามล าดับ อัตรา
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการ พสวท. พบว่า ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของโครงการ พสวท.
ร้อยละ 85 ของจ านวนนักเรียนที่รับเข้า เป้าหมายของโครงการ พสวท. เพ่ือสร้างนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูง ผลการประเมินด้านศักยภาพ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาและ
คะแนนรายวิชาเกือบทุกวิชาไม่แตกต่างกัน 2) ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ พสวท. ในช่วง 
5 ปีแรกของระยะท่ี 1 ผลการประเมินการบริหารโครงการ พสวท. ด้านการวางแผนและการด าเนินงาน 
โครงการที่ผ่านมามีความเหมาะสมผล การประเมินด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ พสวท. มีการประชา 
สัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้านการคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการ โครงการ พสวท.
มีโอกาสเลือกผู้สมัครเข้าโครงการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาผลการประเมินวิธีการ 
คัดเลือกและคุณภาพของเครื่องมือ มีวิธีการคัดเลือกนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าโครงการเหมาะสมดีแล้ว 
ผลการประเมินการเรียนการสอนตามโครงการ พสวท. ด้านการจัดการสอน พบว่า อาจารย์จัดการเรียน 
การสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพิเศษ โดยให้ผู้เรียนฝึกท างานวิจัย ให้ค้นคว้าแก้ปัญหาด้วย 
ตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าให้ก าลังใจ ด้านกระบวนการเรียนตามความคิดเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา 
พบว่า นักเรียนในโครงการ พสวท. ใช้เวลาเรียนมากกว่านักเรียนนอกโครงการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนนอกโครงการ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลใน
การสละสิทธิ์เข้าโครงการ พสวท. ผู้สละสิทธิ์คิดว่าโครงการ พสวท. มีส่วนดี คือ สนับสนุนให้มีการผลิต
บุคคลที่มีสามารถด้านวิทยาศาสตร์ไปช่วยพัฒนาประเทศ สนับสนุนผู้มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียน
ต่อในระดับสูง แต่ส่วนที่โครงการควรมีการปรับปรุงมากที่สุด คือไม่ควรมีข้อผูกมัดผู้เข้าโครงการมาก
เกินไป เพราะท าให้รู้สึกว่าขาดอิสรภาพ ด้านการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง มีความก้าวหน้าช้ากว่าเพ่ือนร่วมงานในระดับเดียวกันที่ไม่ได้เป็น
ผู้รับทุนการศึกษาโครงการ พสวท. งานที่ท าไม่ค่อยเหมาะสม ไม่ตรงกับความสามารถและความรู้ที่เรียน 
มาในระดับปริญญาโทน ามาใช้น้อยมาก 3) รูปแบบของโครงการ พสวท. ในระยะที่ 2 ผลการคาดคะเน 
ความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความขาดแคลนเป็นจ านวนมาก รูปแบบของโครงการ 
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พสวท. ระยะที่ 2 อาจด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ การจัดชั้นเรียนพิเศษหรือรูปแบบการจัดแบบเข้ม 
มีศูนย์โครงการ พสวท. ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพียงระดับละ 1 ศูนย์ รูปแบบที่ 
2 คือ รูปแบบการจัดโปรแกรมเสริมให้ใช้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งโดยไม่มีทุนการศึกษาให้ 
รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ด าเนินโครงการในระยะที่ 1 

 วัฒนา จินดาพล (2551, บทคัดย่อ) ได้ประเมินประสิทธิผลโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยา 
ศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินงานตามโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินงานตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และเพ่ือประเมินผล การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยา 
ศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผลการประเมินพบว่า ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ภาพรวมด้านผลผลิต อยู่ในระดับความพึงพอใจพอสมควร ด้านกระบวนการ 
และด้านปัจจัย อยู่ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุดตามล าดับ สรุปปัญหาของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีปัญหาด้านกระบวนการมากที่สุด ผลสรุปการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการจากระดับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ในระดับปานกลาง 

 สุธี เดชะภิญโญ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิชาปฏิบัติการทางวิทยา 
ศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโดยศึกษากับคณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน คณะกรรมการร่างหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนใน
โครงการ พบว่า (1) ด้านบริบทของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ยกเว้นในเรื่องความ
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และหลักการของหลักสูตรที่เน้นการท าและน าเสนอโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเหมาะสมระดับปานกลางส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมระดับน้อย (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรโดยรวม ความพร้อมของนักเรียน ความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์และสื่อความพร้อมของอาคารสถานที่ และความพร้อมของงบประมาณมีความเหมาะสม
ระดับมาก ยกเว้นในเรื่องโครงสร้างของหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนประเมินว่า มีความเหมาะสม ระดับ
น้อย ส่วนเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรและความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
(3) ด้านกระบวนการใช้หลักสูตรโดยรวม กิจกรรมการเรียน-การสอนมีความเหมาะสมระดับมาก ยกเว้น
ในเรื่องการวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนประเมินว่า มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง และ (4) ด้านผลผลิตของหลักสูตรพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
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โครงการก าหนดไว้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 สุคนธ์ เทพณรงค์ (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษ โรงเรียน
ดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยภาพรวมของกลุ่มผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มที่ 1) และผู้เรียน (กลุ่มที่ 2) 
พบว่า มีการปฏิบัติระดับมาก 2) ผลการประเมินโครงการจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านบริบทแวดล้อม 
ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ มีการปฏิบัติระดับมาก ยกเว้นด้านปัจจัยน าเข้าของกลุ่มผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติระดับปานกลาง ผลการประเมินด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของผู้เรียน 
(กลุ่มที ่2) มีการปฏิบัติระดับมากโดยมีความสอดคล้องกับผลการประเมินของกลุ่มที่ 1 และ 3) แนวทาง 
การพัฒนาโครงการด้านบริบทแวดล้อม ชุมชนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการในการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยโรงเรียนต้องสร้างความศรัทธาให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นจุดเด่นของโครงการ
ที่เหนือกว่าโรงเรียนทั่วไปและให้เห็นความส าเร็จ ความก้าวหน้าของนักเรียนในโครงการในการสอบเข้า
ศึกษาต่อ ด้านปัจจัยน าเข้าควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านงบประมาณ ด้านการ 
บริหารโครงการและด้านวัสดุอุปกรณ์ และควรได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรมีการนิเทศการด าเนินงานของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

 ปิญาวดี รักษาแก้ว (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการประเมินโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ด้วยรูปแบบการประเมินแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริภาพัณณวดี ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ผลการประเมินด้าน
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรความ
พร้อมคุณลักษณะของผู้บริหาร ครู นักเรียน ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ แต่มีรายการประเมินที่ควรปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือพัฒนาโครงการ ให้มีการด าเนินงานที่ดีและเกิดผลประโยชน์ในครั้งต่อไป คือปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอนของโครงการในเรื่องอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องประกอบการ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แม้ว่าผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร่วมกันก าหนดไว้ จึงควรได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
2) ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการสอนการ 
วัดและประเมินผล การบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ แต่มีรายการ
ประเมินที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
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 อมรรัตน์ ประทัศน์ (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

  2. ความเหมาะสมของบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และงบประมาณในการ 
ด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

  3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ด้านกิจกรรมการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 

  4. ทักษะกระบวนการของนักเรียนในโครงการ มีทักษะกระบวนการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกรายการ 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงการสภาพด าเนินงาน และได้รับความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบในการประเมินโครงการ รวมถึงแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและผลของการวิจัย
จากโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีโครงการคล้ายคลึงกัน 
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2.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว  ผู้วิจัยได้ตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP MODEL) ในการวิจัยครั้งนี้โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน 
ได้แก่ ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ  
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

กลุ่มผู้ประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ  
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. ครูผู้สอน 
2. นักเรียน 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. C : Context 
ด้านบริบทแวดล้อม 
2. I : Input 
ด้านปัจจัยน าเข้า 
3. P : Process 
ด้านกระบวนการ 
4. P : Product 
ด้านผลผลิต 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

รายงานต่อฝ่ายบริหารและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตา

วิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จ านวน 20 คน และ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ จ านวน 120 คน ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 140 คน 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ในปีการศึกษา 

2557 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ านวนทั้งสิ้น 111 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 
อ้างใน สุรศักดิ์ อมรรัตน์ศักดิ ์และคณะ, 2545 หน้า 129) เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ตามที่ก าหนดไว้ จ านวน 111 คน แล้วท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ ครูผู้สอน และนักเรียน ให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ของแต่ละกลุ่ม ดังตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ครูผู้สอน 
นักเรียน 

20 
120 

19 
92 

รวม 140 111 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 - ส าหรับครูผู้สอน ได้แก ่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอนเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 - ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ เพศ และระดับชั้นเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียน
เมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ส าหรับครูผู้สอน และนักเรียน โดยแบ่งแบบสอบถามออก เป็น 4 ด้าน จ านวน 26 ข้อ ดังนี้ 

    1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation - C)   จ านวน 5 ข้อ 
    2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation - I)  จ านวน 8 ข้อ 

    3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation - P)  จ านวน 5 ข้อ 
              4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation - P)  จ านวน 8 ข้อ 
  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ 

  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพ่ือสอบถามปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอ 
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารจังหวัดมหาสารคาม 
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3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1 ผู้วิจัยท าการศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
 3.3.2 ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่พึงพอใจทราบ เพ่ือจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม   

ในแบบสอบถาม 
 3.3.3 สร้างแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบประเด็น   

ต่าง ๆ  ตลอดจนความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
 3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหา 
และส านวนภาษา  
 3.3.5 น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ของแบบสอบถาม โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ Rovinelli และ Hambleton (1978 อ้างถึงใน พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, 2540, หน้า 117) 
   สูตร  IOC   =   

N
R  

   เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
     R      แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
     N แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   โดยที่  
     +1 แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
        0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
     -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
  1) ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง  
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด   
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
  2) นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 
     ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วุฒิการศึกษา ค.บ. (อุตสาหกรรม
ศิลป์), กศม.(การบริหารการศึกษา)  
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       3) นายตรีวิเศษ  ทัพไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิต ิ
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม วุฒิการศึกษา กศ.บ.(สังคมศึกษา), 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)         
   3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปวิเคราะห์ค่า IOC จากการหาค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน    
2 ข้อ และค่า IOC เท่ากับ 1 จ านวน 58 ข้อ ดังนั้น ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00   
 3.3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรง
เรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูจ านวน 25 คน 
และนักเรียน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (รัตนะ บัวสนธ์, 2540, หน้า 
17 - 18)  ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.94 
 3.3.7 แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1 ขอหนังสือ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.2 น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมด้วยแบบ 
สอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลที่โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 3.4.3 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือพร้อมแบบสอบถามให้ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ และ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง และหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืน 
ด้วยตนเอง ได้รับกลับคืนมา 111 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม 
 3.4.4 การจัดกระท าข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามความมุ่งหมาย ของการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เท่านั้นมาใช้วิเคราะห์

ข้อมูล น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักแต่ละข้อ บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
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 3.5.3 ข้อมูลที่ได้จากการตอบค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าใช้การหาค่าเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1) แจกแจงความถี่ของแต่ละระดับ และก าหนดน้ าหนักมาตราส่วนของข้อค าถาม ดังนี้ 
   5   หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
   4   หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
   3   หมายถึง  ปฏิบัติปานกลาง 
   2   หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
   1   หมายถึง  ปฏิบัติน้อยที่สุด 
  2) หาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยถือเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติน้อยที่สุด 

 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
  1) การหาค่า IOC (Item objective Congruence Index) 

   2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 3.6.2 สถิติที่พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

  1) ค่าความถี่ (Frequency) 
   2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
          3) ค่าเฉลี่ย ( ) 
   4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมือง
เตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

4.2 ล าดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมือง

เตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับหัวข้อรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP) ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

โรงเรียนเมอืงเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหก์ารประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียน  
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
 



55 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครูผู้สอน          
         1. เพศ 

              - ชาย  
              - หญิง  
                รวม 

         2. อายุ 
              - ต่ ากว่า 30 ปี  
              - 30 - 39 ปี  
              - 40 - 49 ปี  
              - 50  ปีขึ้นไป  
                รวม 

         3. วุฒิทางการศึกษา 
                  - ปริญญาตรี  

              - ปริญญาโท 
                รวม 

          4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน 
               - คณิตศาสตร์ 
               - ภาษาไทย 
               - วิทยาศาสตร์ 
               - สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
               - ภาษาต่างประเทศ 
               - อ่ืน ๆ 
                 รวม 

 

 
 

5 
14 
19 
 
1 
14 
1 
3 
19 
 

17 
2 
19 
 
4 
4 
4 
4 
3 
- 

19 

 
 

26.32 
73.68 
100.00 

 
5.26 
73.68 
5.26 
15.79 
100.00 

 
89.47 
10.53 
100.00 

 
21.05 
21.05 
21.05 
21.05 
15.80 
0.00 

100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน           
          1. เพศ 

               - ชาย  
               - หญิง  
                 รวม 

          2. ระดับชั้นเรียน 
               - มัธยมศึกษาปีที่ 1 
               - มัธยมศึกษาปีที่ 2 
               - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
               - มัธยมศึกษาปีที่ 4 
               - มัธยมศึกษาปีที่ 5 
               - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
                 รวม 

 
 

39 
53 
92 
 

15 
15 
16 
15 
15 
16 
92 

 
 

42.39 
57.61 
100.00 

 
16.30 
16.30 
17.40 
16.30 
16.30 
17.40 
100.00 

รวมทั้งหมด 111 - 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครูผู้สอน จ านวน 19 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.68 อายุ 
31 - 40 ปี ร้อยละ 73.68 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 89.47 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน คือ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 21.05 และภาษา 
อังกฤษ ร้อยละ 15.80 และนักเรียน จ านวน 92 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.61 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 ร้อยละ 16.30 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ร้อยละ 17.40 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน 
โดยรวมและรายด้าน (n = 19) 

 

การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
ด้านบริบท 4.01 0.87 4 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 4.22 0.60 1 มาก 
ด้านกระบวนการ 4.17 0.54 3 มาก 
ด้านผลผลิต 4.21 0.68 2 มาก 

โดยรวม 4.15 0.67 - มาก 
     

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับปฏิบัติของครูผู้สอนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้าน
กระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบริบท 
 
ตารางท่ี4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน 

พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน 
ด้านบริบท (n = 19) 

 

ข้อ ด้านบริบท 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน

พิเศษมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
เมืองเตาวิทยาคม 4.26 0.81 1 มาก 

2. ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน          
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 4.11 0.94 2 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านบริบท 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
3. วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 3.95  0.78 4 มาก 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ                

มีเป้าหมายที่ชัดเจน 3.68 0.89 5 มาก 
5. เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 4.05 0.91 3 มาก 
เฉลี่ย 4.01 0.87 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับปฏิบัติของครูผู้สอนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมรองลงมา คือ ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการพัฒนา 
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษมีเป้าหมายที่ชัดเจน   
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน

พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (n = 19) 

 

ข้อ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 4.16 0.50 7 มาก 

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 4.47 0.51 1 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 4.47 0.51 1 มาก 

3. เวลาเรียน 1.30 ชั่วโมง/วัน ทีก่ าหนดให้แต่ละกลุ่ม
สาระมีความเหมาะสมกับในการจัดการเรียนการสอน 4.21 0.54 5 มาก 

4. เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.37 0.76 3 มาก 

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษได้ตอบสนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 3.79 0.42 8 มาก 

6. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมัย 4.32 0.58 4 มาก 
7. สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการจัดกิจกรรม   

การเรียนการสอน 4.05 0.78 6 มาก 
8. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 4.42 0.69 2 มาก 

เฉลี่ย 4.22 0.60 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับปฏิบัติของครูผู้สอนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้อง 
กับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รองลงมา คือ จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้ตอบ 
สนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน 
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน 
ด้านกระบวนการ (n = 19) 

 

ข้อ ด้านกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญ 4.37 0.50 1 มาก 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิค           

อย่างหลากหลาย และเหมาะสม 4.32 0.58 2 มาก 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนสามารถน า

ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.21 0.42 3 มาก 
4. โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 4.11 0.81 4 มาก 
5. โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน 3.84 0.38 5 มาก 

เฉลี่ย 4.17 0.54 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับปฏิบัติของครูผู้สอนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ รองลงมา คือ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิคอย่างหลากหลาย และเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียน
มีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน 
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของครูผู้สอน 
ด้านผลผลิต (n = 19) 

 

ข้อ ด้านผลผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

ในการเรียนรู้ 4.16 0.67 6 มาก 
2. นักเรียนมีโครงงานที่สร้างสรรค์มีคุณภาพ 4.37 0.60 2 มาก 
3. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน          

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 4.11 0.81 7 มาก 
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 4.21 0.54 5 มาก 
5. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย 4.26 0.87 4 มาก 
6. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3.79 0.42 8 มาก 
7. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          

ด้วยความรอบคอบ 4.32 0.82 3 มาก 
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4.42 0.69 1 มาก 

เฉลี่ย 4.21 0.68 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับปฏิบัติของครูผู้สอนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีโครงงานที่สร้างสรรค์มี
คุณภาพส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียน 
 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน 
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียน 
โดยรวมและรายด้าน (n = 92) 

 

การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
ด้านบริบท 3.92 0.80 4 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น 4.05 0.64 3 มาก 
ด้านกระบวนการ 4.15 0.57 1 มาก 
ด้านผลผลิต 4.12 0.64 2 มาก 

โดยรวม 4.06 0.66 - มาก 
     

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับปฏิบัติของนักเรียนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ 
รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบริบท 
 
ตารางท่ี4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน

พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียน 
ด้านบริบท (n = 92) 

 

ข้อ ด้านบริบท 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน

พิเศษมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
เมืองเตาวิทยาคม 3.90 0.84 3 มาก 

2. ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน          
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 3.86 0.83 4 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านบริบท 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
3. วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 3.79 0.76 5 มาก 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ                

มีเป้าหมายที่ชัดเจน 4.16 0.86 1 มาก 
5. เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 3.91 0.71 2 มาก 
เฉลี่ย 3.92 0.80 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับปฏิบัติของนักเรียนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีเป้าหมายที่ชัดเจน รองลงมา คือ 
เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน

พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของ
นักเรียน ด้านปัจจัย (n = 92) 

 

ข้อ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 3.84 0.45 7 มาก 

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 4.37 0.55 1 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

ข้อ ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 3.84 0.45 7 มาก 

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 4.37 0.55 1 มาก 

3. เวลาเรียน 1.30 ชั่วโมง/วัน ทีก่ าหนดให้แต่ละกลุ่ม
สาระมีความเหมาะสมกับในการจัดการเรียนการสอน 4.10 0.59 4 มาก 

4. เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.12 0.71 3 มาก 

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษได้ตอบสนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 3.83 0.46 8 มาก 

6 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมัย 4.16 0.82 2  
7 สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการจัดกิจกรรม   

การเรียนการสอน 3.91 0.83 6  
8 จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 4.08 0.72 5  

เฉลี่ย 4.05 0.64 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับปฏิบัติของนักเรียนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รองลงมา คือ สื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
และทันสมัย ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้
ตอบสนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียน 
ด้านกระบวนการ (n = 92) 

 

ข้อ ด้านกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 4.17 0.55 3 มาก 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิค           

อย่างหลากหลาย และเหมาะสม 4.32 0.59 1 มาก 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนสามารถน า

ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.14 0.51 4 มาก 
4. โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 4.23 0.76 2 มาก 
5. โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน 3.90 0.45 5 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.57 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับปฏิบัติของนักเรียนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิคอย่างหลากหลาย และเหมาะสม 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน 
พิเศษ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียน 
ด้านผลผลิต (n = 92) 

 

ข้อ ด้านผลผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

ในการเรียนรู้ 4.09 0.61 4 มาก 
2. นักเรียนมีโครงงานที่สร้างสรรค์มีคุณภาพ 4.02 0.70 6 มาก 
3. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน          

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 4.05 0.75 5 มาก 
4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 4.29 0.60 2 มาก 
5. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย 3.98 0.83 7 มาก 
6. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3.86 0.48 8 มาก 
7. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          

ด้วยความรอบคอบ 4.23 0.63 3 มาก 
8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4.45 0.50 1 มาก 

เฉลี่ย 4.12 0.64 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับปฏิบัติของนักเรียนในการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้รียนห้องเรียนพเิศษ โรงเรยีนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านบริบท โรงเรียนควรตั้งวัตถุประสงค์ที่จ าเพาะเจาะจงและมีความชัดเจน เพ่ือให้บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตตุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และความต้องการในปัจจุบัน  
 3) ด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนควรวางแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษจากหลายฝ่าย ควรมีกิจกรรมเสริมจากหลักสูตร  
 4) ด้านผลผลิต ควรส่งเสริมให้นักเรียนไปแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 ผลการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมือง

เตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม           
มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 20 คน และนักเรียน จ านวน 120 คน 
รวมทั้งสิ้น 140 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเคร็จซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 19 คน และนักเรียน จ านวน 
92 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ผู้วิจัยใช้ลักษณะ
ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับโดยใช้หลักของ Rating scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open–ended Questionnaires) โดยใช้ แบบสอบถาม
การประเมินโครงการฉบับที่ 1 (กลุ่มครูผู้สอน) แบบสอบถามการประเมินโครงการฉบับที่ 2 (กลุ่ม
นักเรียน)  จ านวน 26 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 สรุปผล 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ในการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยจะสรุปตามล าดับ ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
  ผลการวิจัยพบว่า ระดับปฏิบัติของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
บริบท ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
   1) ด้านบริบท ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมรองลงมา คือ ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีเป้าหมายที่ชัดเจน      
   2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
จดุประสงค ์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รองลงมา คือ จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้ตอบสนองต่อความสนใจ
ความถนัดของนักเรียน 
   3) ด้านกระบวนการ ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิคอย่างหลากหลาย และเหมาะสม ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
   4) ด้านผลผลิต ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีโครงงานที่
สร้างสรรค์มีคุณภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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  ผลการวิจัยพบว่า ระดับปฏิบัติของนักเรียนที่มีต่อการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ 
รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบริบท เมื่อพิจารณา
รายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
   1) ด้านบริบท ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
รองลงมา คือ เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง  
   2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 รองลงมา คือ สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมัย 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้ตอบสนอง
ต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 
  3) ด้านกระบวนการ ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิคอย่างหลากหลาย 
และเหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรียนมโีครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
   4) ด้านผลผลิต ระดับปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
  1) ด้านบริบท โรงเรียนควรตั้งวัตถุประสงค์ที่จ าเพาะเจาะจงและมีความชัดเจน เพ่ือให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตตุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและความต้องการในปัจจุบัน 
  3) ด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนควรวางแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษจากหลายฝ่าย ควรมีกิจกรรมเสริมจากหลักสูตร  
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  4) ด้านผลผลิต ควรส่งเสริมให้นักเรียนไปแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียน
เมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ครั้งนี้มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ระดับปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีจุดประสงค์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่
น่าพอใจ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ได้ก าหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งใน
เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ ทางการศึกษาท่ีก าหนดให้การศึกษาต้องจัดให้ บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ เทพณรงค์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการหลักสูตร
พิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงการ โดยภาพ 
รวมของกลุ่มผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มท่ี 1) และผู้เรียน (กลุ่มท่ี 2) พบว่า มีการปฏิบัติ ระดับมาก  
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 1) ด้านบริบท จากการวิจัยพบว่า บริบทของโครงการระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงได้
ด าเนินพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน จนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น
ด้านศูนย์การเรียนรู้ และเป็นสถานศึกษาโครงการน าร่องทางการศึกษาหลักสูตรใหม่ โดยได้จัดโครงการ
น าร่องทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจ านวนมากโดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งมีการประสาน
แนวความคิดและข้อเสนอแนะระหว่างโรงเรียนกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองซึ่งต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใกล้บ้านและสอดคล้องนโยบายของรัฐในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ เพ่ือขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ประทัศน์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผลการ 
วิจัยพบว่า ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ของโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุคนธ์ เทพณรงค์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษ โรงเรียน
ดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ด้านบริบทแวดล้อม โดยภาพรวมของกลุ่มผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่มที่ 
1) และผู้เรียน (กลุ่มท่ี 2) พบว่า มีการปฏิบัติระดับมาก 
 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น จากการวิจัยพบว่า ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียน
เมืองเตาวิทยาคม ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นครูใน
โครงการ สควค. (โครงการผลิตส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ) 
ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนหลักสูตร 5 ปี วิชาเอกฟิสิกส์ เคม ีและชีววิทยา ท าให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีพอเพียง สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จึงท าให้จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 
จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษอย่างอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ สมชาย บุญรักษา (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการค่ายดาราศาสตร์
โรงเรียนเมืองถลาง ครั้งที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต ผลการประเมิน พบว่า การประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงนภัส บุญเหลือ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยให้ CIPP Model ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า 
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พบว่า คุณสมบัติของผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้บริหาร สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานที่และ
เวลาเรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 3) ด้านกระบวนการ จากผลการวิจัยพบว่า ระดับปฏิบัติกระบวนการอยู่ในระดับมาก เนื่อง 
จากโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถาน 
ศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความสนใจ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
โดยการเชิญวิทยาการภายนอกมาให้ความรู้ และการสอนเสริมในช่วงปิดภาคเรียน และการจัดกิจกรรม/
โครงการน านักเรียนไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ และมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากสอดคล้อง 
งานวิจัยของ ปิญาวดี รักษาแก้ว (2555) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ด้วยรูปแบบการประเมินแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริภาพัณณวดี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศการสอน การวัดและประเมินผล การบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ เทพณรงค์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการหลักสูตร 
พิเศษ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโครงการหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
 4) ด้านผลผลิต จากการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม ไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยความ
รอบคอบ มีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กับนักเรียนสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สอดคล้องกับ นงนภัส 
บุญเหลือ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยให้ CIPP Model ผลการวิจัยพบว่า ด้านผงผลิต พบว่า ผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คุณลักษณะอังพึงประสงค์และความพึงพอใจต่อผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสม 
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธี เดชะภิญโญ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการ-สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านผลผลิตของหลักสูตรพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการก าหนดไว้ 



 
 

74 
 

นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 ข้อมูลที่ได้จากการค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจใน
งานด้านการประเมินโครงการเป็นอย่างยิ่ง 
  1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษอย่างเหมาะสมและชัดเจน และให้บุคลากรทีมีส่วนเกี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมในการวางแผน อีกทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมโครงการ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษอย่างต่อเนื่อง  
  2) ด้านบริบท ผู้บริหารโรงเรียนควรเห็นความส าคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม และควรมีการจัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติการงาน
ของโครงการอย่างชัดเจน 
  3) ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรประสานงานกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกทั้ง
ก่อนเริ่มด าเนินการโครงการและระหว่างการด าเนินโครงการ  
  4) ด้านผลผลิต ควรมีการทดสอบความรู้อย่างเข้มทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรศึกษาวิธีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรของโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  
  2) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม  
  3) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ระหว่าง
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

1) ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน  
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา   ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ),  

   ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
2) นายวิชัยมงคล  แปลกสินธุ์ 
        ต าแหน่ง  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
        วุฒิการศึกษา  คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
3) นายตรีวิเศษ  ทัพไทย  
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา 
       อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
       วุฒิการศึกษา  กศ.บ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ 1) 
เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ                   

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

......................................... 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ส าหรับครูผู้สอน) 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
 

2. อายุ    ต่ ากว่า 30 ปี   30-39 ปี 
     40-49 ปี    50 ปีขึ้นไป 
 

3. วุฒิทางการศึกษา 
     ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
    

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระ)  
    คณิตศาสตร์     ภาษาไทย 
    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ภาษาต่างประเทศ    อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมือง
เตาวิทยาคม 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย ลงในช่องแสดงความคิดเห็นตรงกับสภาพตามความเป็นจริง โดย 
  ถ้าท่านตอบ 5 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ มากที่สุด 
  ถ้าท่านตอบ 4 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ มาก 
  ถ้าท่านตอบ 3 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ ปานกลาง 
  ถ้าท่านตอบ 2 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ น้อย 
  ถ้าท่านตอบ 1 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบริบท/สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)      
1. หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม 

     

2. ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

     

3. วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง      
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ          
มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

     

5. เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)      
1. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความต้องการ        
ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

     

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

     

3. เวลาเรียน 1.30 ชั่วโมง/วัน ที่ก าหนดให้แต่ละกลุ่มสาระ
มีความเหมาะสมกับในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษไดต้อบสนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 

     

6. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมัย      
7. สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน 

     

8. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)      
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ      
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิค           
อย่างหลากหลาย และเหมาะสม 

     

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนสามารถ         
น าความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

4. โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

     

5. โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน 

     

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)      
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี            
ในการเรียนรู้ 

     

2. นักเรียนมีโครงงานที่สร้างสรรค์มีคุณภาพ      
3. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน          
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

     

4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์      
5. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย      
6. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ      
7. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
ด้วยความรอบคอบ 

     

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แบบสอบถาม เพ่ือการวิจัย(ฉบับที่ 2) 
เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ                    

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

......................................... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ส าหรับนักเรียน) 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
 
2. ระดับชั้นเรียน     มัธยมศึกษาปีที่ 1    มัธยมศึกษาปีที่ 2 
      มัธยมศึกษาปีที่ 3    มัธยมศึกษาปีที่ 4 

  มัธยมศึกษาปีที่ 5    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  
ตอนที่ 2  แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

  ถ้านักเรียนตอบ 5 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ มากทีสุ่ด 
  ถ้านักเรียนตอบ 4 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ มาก 
  ถ้านักเรียนตอบ 3 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ ปานกลาง 
  ถ้านักเรียนตอบ 2 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ น้อย 
  ถ้านักเรียนตอบ 1 หมายถึง  ปฏิบัติ/เห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบริบท/สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)      
1. หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียน
พิเศษมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม 

     

2. ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

     

3. วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง      
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ       
มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

     

5. เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)      
1. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความต้องการ        
ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

     

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

     

3. มีความเหมาะสมกับเวลา 1.30 น. ที่ก าหนดให้แต่ละ
กลุ่มสาระในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
ไดต้อบสนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 

     

6. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมัย      
7. สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

     

8. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)      
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ      
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิคอย่าง
หลากหลาย 

     

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

4. โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ 

     

5. โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 

     

ด้านผลผลิต (Product Evaluation)      
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี            
ในการเรียนรู้ 

     

2. นักเรียนมีโครงงานที่สร้างสรรค์มีคุณภาพ      
3. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน          
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

     

4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์      
5. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย      
6. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ      
7. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
ด้วยความรอบคอบ 

     

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 45 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

 

Reliability StatistIOCs 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.944 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม  

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item objective Congruence Index) มีเกณฑ์ ดังนี้ 
  +1     หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
  -1  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นหรือข้อความนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

 
 

รายการประเมิน 

การพิจารณา ค่า 
IOC 

R  

N 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านบริบท/สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
1. หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนเมืองเตา
วิทยาคม 

+1 +1 +1 1 

2. ผู้ปกครองหรือชุมชนให้ความร่วมมือกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

+1 +1 +1 1 

3. วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง +1 +1 +1 1 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ          
มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 1 

5. เป้าหมายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 1 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
1. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับความต้องการ        
ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

+1 +1 +1 1 

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 1 
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รายการประเมิน 

การพิจารณา ค่า 
IOC 

R  

N 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

3. มีความเหมาะสมกับเวลา 1.30 น. ที่ก าหนดให้ 
แต่ละกลุ่มสาระในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1 

2. จุดประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

+1 +1 +1 1 

4. เนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา มีความสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 0 +1 0.67 

5. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษไดต้อบสนองต่อความสนใจความถนัดของนักเรียน 

+1 +1 +1 1 

6. สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมและทันสมัย +1 +1 +1 1 

7. สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการจัดกิจกรรม           
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1 

8. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน +1 +1 +1 1 

ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ +1 0 +1 0.67 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดรูปแบบและเทคนิค           
อย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 1 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้นักเรียนสามารถ         
น าความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

+1 0 +1 0.67 

4. โรงเรียนมีโครงการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

+1 +1 +1 1 

5. โรงเรียนมีการวางแผนนิเทศการใช้หลักสูตรโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 1 
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รายการประเมิน 

การพิจารณา ค่า 
IOC 

R  

N 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
1. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี            
ในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 

2. นักเรียนมีโครงงานที่สร้างสรรค์มีคุณภาพ +1 +1 +1 1 

3. นักเรียนมีความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน          
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

+1 +1 +1 1 

4. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ +1 +1 +1 1 

5. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย +1 +1 +1 1 

6. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ +1 +1 +1 1 

7. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย
ความรอบคอบ 

+1 +1 +1 1 

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  +1 +1 +1 1 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่ม 

ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตัว 
อย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 

150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 

 

108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 

460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1 ,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 

 

210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 
291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 

 

2,200 
2,400 
2,600 
2,800 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 
75,000 
10,0000 

 

327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 



ประวัติของผู้วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวเหมวรรณ  ศรีบุญเรือง 
วันเดือนปีเกิด   18 เมษายน 2518 
ที่อยู่ปัจจุบัน   121 หมู่ที่ 6 บ้านหัวช้าง ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์  
     จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2550 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม       
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

พ.ศ. 2552  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง     
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย       
จังหวัดมหาสารคาม   

วุฒิการศึกษา 
พ.ศ. 2545 ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย สถาบันราชภัฏ

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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