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บทคัดย่อ 
 

การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจดุมุ่งหมายเพื่อ 1. ประเมินโครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม 
(Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และ 2. ประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ปฏิบตัิงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 56 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 127 คน ครูผูส้อนในสังกดั จ านวน 320 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 127 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์เอกสาร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการมคีวามเหมาะสม   
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์โดยเรียงตามล าดับ คือด้านบรบิท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านผลผลิต และ   
ด้านกระบวนการ ตามล าดบั ส่วนกิจกรรมที่มคีะแนนความเหมาะสมสูงสดุ สามล าดับแรก ได้แก่ กิจกรรมนเิทศ 
100% กิจกรรมวาระการอ่าน เขียนและคิดค านวณ และกิจกรรมระบบประกันคณุภาพภายในเข้มแข็ง 
ตามล าดับ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบว่า มีคา่เฉลีย่พัฒนาการสูงขึ้น ส่วนผลการประเมินความ
พึงพอใจท่ีต่อโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ABSTRACT 
 

 Project evaluation aimed to 1. evaluate the educational quality development project for 
enhancement of  learning achievement of  Kamphaeng Phet Primary Education Service Area 
Office  2 on context, input, process and product and 2. evaluate satisfaction with the 
educational quality development project for enhancement of learning achievement of 
Kamphaeng Phet Primary Education Service Area Office 2 The sample group consisted of 56 
employees of Kamphaeng Phet Primary Education Service Area Office 2, 127 school 
executives, 320 teachers, and 127 basic education commission chairmen. Data were collected 
with questionnaires and document analysis.  Results of analyzing data found that 
environment, input, product, and process were considerably suitable. The activities with the 
highest scores on suitability were orientation activity (100%), reading, writing, calculating 
activity, and efficient internal quality assurance system activity, respectively. It was also found 
that mean of learning achievement improvement was higher. Results of evaluating satisfaction 
with the project were in the high level according to the specified criteria. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษามสี่วนส าคญัอย่างยิ่งที่จะสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามนโยบาย
ด้านการศึกษา โดยพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ   
จัดใหม้ีการพัฒนาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้กา้วหน้าทันการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 30)   
 “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” คือ วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง 
(พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งมีเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก
สามประการ ได้แก ่1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสตูร และเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ
ที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง ด ีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศทุกวัย 
มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจดัการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยูภ่ายนอกระบบการศึกษาด้วย ซึ่งมีกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ท่ีเป็นผูเ้อื้ออ านวยให้ 
ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูเ้ป็นวิชาชีพที่มคีุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่ง คนด ีและมีใจรัก ในวิชาชีพครมูาเป็นคร ู3) พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้สามารถเป็น



 

แหล่งเรียนรู้ที่มีคณุภาพและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย และ4) พัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการใหม่ทีมุ่่งเน้นการกระจายอ านาจสู่
สถานศกึษา เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนมรีะบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินการบรหิารจดัการปรับปรุง
พัฒนาการศึกษาให้เป็นระบบ เพือ่ให้เกิดความพร้อมและความสมบูรณ ์โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การผลิตและการใช้สื่อการเรยีนการสอน ที่ตรงกับเนื้อหาสาระรายวิชาการอ านวย
ความสะดวกในด้านความพร้อมและการค้นคว้าเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีความทรงจ า ในการ
เรียนรู้อย่างถาวร ตลอดจนความสามารถในการวิจยัแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมๆ 
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการในรูปแบบตา่งๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 22-23)  
 การบริหารราชการและการปฏบิัตหิน้าท่ีต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกดิความคุ้มค่า และมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอ จึงได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการบริหารราชการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรบัการบริหาร
กระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับกระบวนการบริหารลูกค้าผู้รบับริการ 
และ3) การเสริมสรา้งขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ จึงต้องเป็นระบบที่สร้าง
ความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบยีบ และต้องเป็นระบบท่ีเกื้อหนุนต่อการท างาน              
เชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ ในขณะเดยีวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และท าให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546, หน้า 4) 
 จากการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาลในระดับก่อนประถมศึกษา   
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ านวน 397,680.10 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า จ านวน 254,328.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.18 (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 23-28) ซึ่งสูงมากแตไ่มส่อดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาในรอบท่ี 2 ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกในด้าน
ผู้เรยีนส่วนใหญไ่มไ่ด้มาตรฐานโดยเฉพาะในมาตรฐานท่ี 4 การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มาตรฐานที่ 5 ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมาตรฐานที่ 6 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านครสู่วนใหญ่จะไม่ได้
มาตรฐานในมาตรฐานท่ี 9 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนมาตรฐาน
ด้านการบริหาร พบว่า ผู้บริหารสว่นใหญ่จะต้องพัฒนาในเรื่องงานวิชาการให้มากยิ่งข้ึน ดูจากผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 12 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา 2553 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เกือบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูม้ีผลการประเมินไม่ถึงร้อยละ 50 มีเพียง กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาที่มผีลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงกว่าร้อยละ 50 การจัดการศึกษาที่ใช้งบประมาณสูงแต่
คุณภาพของการจดัการศึกษายังไม่ได้คณุภาพตามที่ก าหนด ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนา              
ขีดความสามารถในการจัดการศึกษา ของทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานทางการศึกษาท้ังระบบ 



 

 การเร่งรดัการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ การขยายโอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชน   ให้กว้างขวางทั่วถึง เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรูสู้่สังคมคณุธรรม คณุภาพและ
ประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพการศึกษาเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.
2551-2555) ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาภายในปี 2555 ไว้ดังน้ี ข้อ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าร้อยละ 55 ข้อ 2 ผู้จบ การศกึษา
อาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาเปน็ท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานท าภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษามากกว่าร้อยละ 
90 ข้อ 3 สถานศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทได้มาตรฐานการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกว่าร้อยละ 50 และข้อ 4 อันดับความสามารถด้านการศึกษาของคนไทย
ในระดับนานาชาติ โดยสถาบันการจัดการระหวา่งประเทศ (IMD) ของไทย  ไม่เกินอันดับที ่40 ใน 60 ประเทศ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า จ)    
 ด้วยความตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตรด์ังกล่าว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จึงไดจ้ัดท าโครงการการพัฒนา คณุภาพการศึกษา   
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 และ  2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบโดยน ารูปแบบการประเมินซิปปโ์มเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, 1997, pp 261-265 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2541, หน้า 227-228) ซึ่งมีการประเมิน 4 
ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเขา้ (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้าน
ผลผลติ (Product) มาประเมินโครงการโดยผลที่ไดจ้ากการประเมินโครงการจะเป็นแนวทางส าหรับผูท้ีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 น าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านผลผลติ (Product) 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มตี่อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
 

วิธีด าเนินการ 
 วิธีการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610; อ้างถึงใน จิตราภา  กุณฑลบุตร, 
2550, หน้า 330) และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี ้



 

  1. 1กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Product) จ านวน 503 คน 
ประกอบด้วย 
   1.1.1 ผู้ปฏิบตัิงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
จ านวน 56 คน 
   1.1.2 ผู้บรหิารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรยีน และครูรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 127 คน 
   1.1.3 ครูผูส้อน ได้แก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 320 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 574 
คน ประกอบด้วย 
   1.2.1 ผู้บรหิารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรยีน และครูรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 127 คน 
   1.2.2 ครูผูส้อน ได้แก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 320 คน 
   1.2.3 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 127 คน 
 2.  แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการประเมนิโครงการ ได้แก่ เอกสารจากการประเมินสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2553-2554  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ 
เป็นแบบสอบถามทีผู่้ประเมินสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ 
               3.1 แบบสอบถามการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
               3.2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2   
  แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามวิธีการของลเิคอร์ท (Likert, 1967, pp. 16-24; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99-100)  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามจ านวนของ
กลุ่มตัวอย่าง และนัดหมายวันเวลาเก็บแบบสอบถามคืน ไดร้ับแบบสอบถามการประเมินโครงการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 503 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



 

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ านวน 574 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และรวบรวมเอกสารการประเมิน
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2553-2554  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ และวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และหาผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างปีการศกึษา 2553 กับปีการศึกษา 2554  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีดังนี ้
 1. ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ าแนกรายด้านไดด้ังนี้ 
  1.1 ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ซึ่งเป็นผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสิน โดยรายการที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีความชัดเจนเหมาะสม และ
สอดคล้องกัน และมีการจัดท าโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐาน ข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  
  1.2 ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) โดยรวมมีค่าเฉลีย่
ในระดับมาก ซึ่งเป็นผลการประเมนิแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสิน โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก 
ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จัดท าแผนการด าเนินโครงการไวอ้ย่าง
ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการไดเ้หมาะสมเพียงพอและชัดเจน และบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินโครงการ   
  1.3 ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากซึ่งเป็นผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสิน โดยรายการที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ จัดบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ จัดระบบข้อมลู
สารสนเทศครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการในการด าเนินโครงการ และมีการประเมิน ผลการด าเนิน
โครงการตามหลักวิชาการอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง  
  1.4 ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านผลผลิต (Product) ประกอบด้วย 
   1.4.1 ผลส าเร็จในการจดักิจกรรมตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยก ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยรวมมีคา่เฉลี่ยใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสิน โดยรายการทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก 
ได้แก่ กิจกรรมนิเทศ 100% มีส่วนช่วยในการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด กิจกรรม



 

วาระการอ่าน เขยีน และคดิค านวณ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านเป็น 
เขียนเป็น และคิดค านวณได้ และกิจกรรมระบบประกันคณุภาพภายในเข้มแข็งได้พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น  
   1.4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ปีการศึกษา 2553-2554 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลีย่
พัฒนาการสูงขึ้น ซึ่งผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
ปีการศึกษา 2553-2554 พบว่า มีค่าพัฒนาการเฉลี่ยทุกวิชาสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ส่วนใหญ่สูงขึ้น โดยกลุม่สาระการเรียนรู้ทีม่ีค่าพัฒนาการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
    2) ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
ปีการศึกษา 2553-2554 พบว่า มีค่าพัฒนาการเฉลี่ยทุกวิชาสูงขึ้น เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ส่วนใหญ่สูงขึ้น โดยกลุม่สาระการเรียนรู้ทีม่ีค่าพัฒนาการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยรวมมีค่า เฉลี่ยในระดับมาก
ซึ่งเป็นผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรก ได้แก ่        
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนเิทศ 100% ความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 และความพึงพอใจต่อกิจกรรมวาระการอ่าน 
เขียน และคดิค านวณ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 อภิปรายผลได้ ดังนี ้
 1. ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ดังนี้ 
     1.1 ผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า 
โดยรวมมีค่า เฉลี่ยในระดับมาก ซึง่ผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสินโดยผู้ตอบแบบสอบถามม ี  
ความคิดเห็นต่อโครงการว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 หลักการและเหตผุล วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน
เหมาะสมและสอดคล้องกัน และการจัดท าโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพ้ืนฐานข้อมูลการศึกษา 
วิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากก่อนการจัดท าโครงการ 
ได้มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการโดยมีการระดมความคดิเห็นของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมาประกอบในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 รวมทั้งจัดท าแนวทางการ
พัฒนาเพื่อบรรลตุามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งการมสี่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา น้ีสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ์ (2542, หน้า 149 -150) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การศึกษามีคณุภาพ



 

ประการส าคญั คือ การให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา นอกจากนี้  ลือชา  สาระคง (2547,  
หน้า 75-79) ได้ท าการศึกษากระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการประเมินสถานศกึษาเกณฑ์คณุภาพของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู ที่พบว่า กระบวนการบริหารการศึกษานั้นข้ันตอนแรกต้องศึกษาหาข้อมลูสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 จึงเป็นเหตุผลให้การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการทั้งในภาพรวมและตามความ
คิดเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  1.2 ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสนิ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
โครงการว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จัดท าแผนการด าเนินโครงการไว้อย่าง
ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการไดเ้หมาะสมเพียงพอและชัดเจน และบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินโครงการสอดคล้องไปในทิศทางเดยีวกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ให้ความส าคญักับการพัฒนาคณุภาพ การศึกษาโดย
ให้ความส าคญักับการวางแผน การด าเนินงาน การแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบและได้มีการประชุมช้ีแจง เพื่อท าความ
เข้าใจให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์  สินธุรเวชญ์ (2541, หน้า 12-18) ที่ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการวางแผนว่า  การวางแผนเป็นกระบวนการการพัฒนาความคิดน าไปสู่การปฏิบัติจริง
บนพ้ืนฐานความเป็นจริงและเป็นไปได้ โดยแผนงานท่ีดตี้องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาบนพ้ืนฐาน
ความเป็นจริง เช่น วิเคราะห์จดุออ่น จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคปัญหา และ ณัฐพล  ชุมวรฐายี (2545, หน้า 
18-35) ที่กล่าวถึงกระบวนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยขั้นตอนการศึกษาและเตรียมการ ได้แก่ 
การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด าเนินการ รวมทั้งทวี  พรมจันทร ์(2547, หน้า 51-54) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง และไดส้รุปแนวทาง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนท่ีส าคัญขั้นตอน หนึ่ง คือ ข้ันตอนการวางแผน (Plan) โดย
จัดท าเป็นโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมกับก าหนดงบประมาณ เวลาและคนรับผดิชอบไว้อย่างชัดเจน 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Akinsanya (1994, p. 6282-A) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการศึกษาของครูในประเทศไนจีเรียตามทัศนะของนักการมัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ครูควรมสี่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการวางแผนการศึกษาเพื่อเป็นตัวเช่ือมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
       1.3 ผลการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยรวมมี
ค่า เฉลี่ยในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตัดสนิ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
โครงการว่า กระบวนการจดับุคลากรรับผดิชอบกิจกรรมในโครงการได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความต้องการในการด าเนินโครงการ และการประเมินผล
การด าเนินโครงการตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ได้มีการพิจารณาวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับ



 

ความรู้ความสามารถ มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินโครงการ รวมทั้งมีการด าเนนิการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพล  ชุมวรฐายี (2545, หน้า 18-35) กล่าวถึง 
ขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้นมีหลายข้ันตอน หนึ่งในขั้นตอนท่ีส าคัญคือ  
การให้ความรู้แกค่รู บุคลากร และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด าเนินการ การจดัท าข้อมลูพื้นฐาน
และสารสนเทศ รวมทั้งการดูแล นเิทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
จันทรา  พรหมมานนท์ (2546, หน้า 64-67) กล่าวว่า ปัจจัยในการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาปัจจัยหนึ่งได้แก่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรยีนรู้ และจ าเนียร  สุขหลาย 
และคนอ่ืนๆ (2540, หน้า 208) ได้กล่าวว่า ในการประเมินนั้น ควรท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวฏัจักรใช้กับ
โครงการที่เป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพงศ์  วงละคร (2549, หน้า 79-80) ที่ได้ศกึษา
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูม่าตรฐานของการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานน้ันหน่วยงานทางการศึกษาต้องจัดให้มี
การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ จัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ จัดอบรม 
ประชุมสมัมนาเพื่อพัฒนา ครผููส้อน ปลุกจิตส านึกให้ครูเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้แก่
ผู้เรยีนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย รวมทัง้จัดให้มีระบบการก ากับ ตดิตามและประเมินคุณภาพผู้เรียนเชิงประจักษ์อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 1.4 ผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ด้านผลผลติ (Product) พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย       
ในระดับ มาก ซึ่งเป็นผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อ
โครงการว่า กิจกรรมนเิทศ 100 %  มีส่วนช่วยในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนในสังกัด 
กิจกรรมวาระการอ่าน เขียน และคิดค านวณ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขยีนคล่อง 
อ่านเป็น เขียนเป็น และคิดค านวณได ้และกิจกรรมระบบประกันคณุภาพภายในเข้มแข็งได้พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เข้มแข็งมากขึ้น สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้เนื่องจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ได้ให้ความส าคญักับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดย
ก าหนดเป็นนโยบาย แผนกลยุทธ์และแนวปฏิบตัิในการยกระดับคณุภาพการศึกษาโดยเฉพาะ ได้จดัท าโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และเป็นกิจกรรมทีส่่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาครู ผูเ้รียน ระบบ
บริหารจดัการ อันจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพผู้เรียนในที่สุด กิจกรรมดังกล่าวได้แก่ กิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  กิจกรรมวิจยัและพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัตเิพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน กิจกรรมวาระการอ่าน เขียน และคดิค านวณ กิจกรรม e–learning กิจกรรมระบบ ประกัน
คุณภาพภายในเข้มแข็ง และ กิจกรรมนเิทศ 100 % หลังจากด าเนินกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
โดยเมื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2553-2554 ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยพัฒนาการสูงขึ้น ซึ่งผ่านเกณฑ์การตดัสิน และเป็นไปตามเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จึงเป็นสิ่งท่ีแสดงให้ เห็นว่า การด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 4-7) สมศักดิ์  
สินธุระเวชญ์ (2542, หน้า 149-150) และจันทรา  พรหมมานนท์ (2546, หน้า 64-67) ที่ได้กล่าวถึงแนวทางใน



 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จไว้คล้ายคลึง กันว่า สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพให้แกผู่้เรยีน เอื้อต่อการพฒันาการศึกษาทุกด้าน พัฒนาบุคลากร ครูอาจารย์ และส่งเสริมใหผู้้สอนมี
คุณภาพ และอุทิศตนเพื่อการสอน ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน จัดระบบ
การประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนทุกด้าน ออกแบบการจดัแหลง่ เรียนรู้ในโรงเรียน ปรบัปรุงระบบการ
บริหารจดัการภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบ ระดม
ทรัพยากรในชุมชนมาร่วมจัดการศึกษาเตรยีมความพร้อมในการจดัระบบประกันคณุภาพ จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง จัดให้มีการแนะแนวและการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สมพงศ์  วงละคร (2549, หน้า 79-80) ที่ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูม่าตรฐานของการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ด้านผู้บริหาร  ควรปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้สอดรับกับตัววัดของแตล่ะมาตรฐาน ควรกระจายอ านาจการบรหิารจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้แก่สถานศึกษามากยิ่งขึ้นในทุกด้าน มีการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ จัดหา ผลิตและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ จัดรูปแบบ ระบบ วิธีการในการจัดการเรียนรู้ของสถานศกึษาที่มีครู
ไม่ครบช้ัน เพิ่มงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย รวมทั้งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษา ด้านครผูู้สอน ควรเพิ่มอัตราก าลังครูให้ครบช้ันเรียนและจัด
บุคลากรทางการศึกษาให้ไดต้ามเกณฑ์ จัดอบรม ประชุมสัมมนาเพือ่พัฒนาครูผู้สอน ปลุกจิตส านึกใหค้รูเป็นครู
มืออาชีพสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนด้วยวิธีท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งลด
ภาระงานเอกสารและงานธุรการของครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ให้มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีนเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้ปกครองนักเรยีน ชุมชนควรเข้ามา  มีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้แสดงออกและไดม้ีส่วนร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับมาตรฐานด้านผู้เรียนบางมาตรฐาน โดยก าหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน นอกจากน้ี
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมิธ (Smith, 1991, p. 2228-A) ที่ได้ศึกษาคณุลักษณะของโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยท าการวิจัย ณ มลรัฐจอเจยีร์ ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบท่ีมีส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน คือ โรงเรียนมีการประเมินงานอยูเ่สมอ มีระบบการด าเนินงานด้านวิชาการเข้มแข็งมีบรรยากาศ
ทางวิชาการ มีผู้น าองค์การที่เข้มแข็งและยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของทวี พรมจันทร์ (2547, หน้า 51-54) 
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  ของโรงเรยีนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง ได้สรปุ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) โดยก าหนด
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรยีน ด้านกระบวนการ ดา้นปัจจัย โดยจดัท าเป็น
โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าป ีแผนยุทธศาสตร์พร้อมกับก าหนดงบประมาณ เวลาและคนรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน การปฏิบตัิตามแผนร่วมกนั (Do) ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยจัดบุคคลที่มีความสามารถในการ
ท างาน จัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทีส่่งเสริมให้คนท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น และด าเนินพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ การตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยการวางกรอบ
การตรวจสอบ ประเมินผล จดัหาเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวม แลว้น าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์แปลความหมายของ
ข้อมูล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขต่อไป และการปรับปรุงงาน (Action) เป็นการน าเอาผลสรุปรายงานจากการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการปฏิบตัิงานปีต่อไป 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ซึ่งผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตดัสิน โดยผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผูส้อน และประธาน



 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนิเทศ 100 %  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนในสังกัด และกิจกรรมวาระการอ่าน เขียน และคิดค านวณ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้
เนื่องจากการจัดท าโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ครั้งนี้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้องหลายขั้นตอน      
ทัง้การศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการ การร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งจัดท าแนวทางการพัฒนาเพื่อ
บรรลตุามแผนกลยุทธ์ และร่วมประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ปีการศึกษา 2553-2554 ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ มีค่าพัฒนาการเฉลี่ยสูงขึ้น  
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จึงส่งผลใหผู้้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 125) ที่ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า การรับรู้ปัจจัยต่างๆมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท าให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการสร้างปัจจัยเหล่านั้นให้เกดิประโยชน์ต่อ
การท างาน นอกจากน้ี สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2545, หน้า 143-145) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความพึง
พอใจว่า ผลผลิตหรือการปฏิบัติงานนั้นจะแปรผันไปตามระดับความพึงพอใจของงาน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นิวไบ (Newby, 1998, p. 1492-A.) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารคุณภาพท้ังองค์กร (TQM) ใน
โรงเรียนประถมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ระบบ การบริหารคณุภาพทัง้องค์กรและโรงเรียนท่ีไม่ใช้ พบว่า โรงเรียนที่
ใช้ระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์กร (TQM) จะบริหารงานตามความตอ้งการ ความพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและ
นักเรียน บุคลากรทุกฝา่ย มีความร่วมมือกันจึงท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาควรให้ความส าคญัและท าความเข้าใจในการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมตามโครงการ โดยค านึงถึงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครผููส้อนควรไดร้ับการประชุมชี้แจงแนวด าเนินงานของโครงการ
และกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับการพจิารณาความดคีวามชอบเป็นกรณพีิเศษเมื่อมผีลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
  3. ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาควรน าข้อเสนอแนะจากผู้บรหิารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาปรับปรุงและทบทวนการด าเนินโครงการในปี
ต่อไป  
  4. ควรมีการก าหนดแนวปฏิบตัิหรอืหลักเกณฑ์ในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประเมินผลการประเมินโครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อ     
ยก ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 กับ
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน    
  2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
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