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บทคดัย่อ 
 การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของสภาวะ
แวดล้อม ประเมินความพร้อมของปัจจยัเบ้ืองต้น ประเมินการมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้าน
กระบวนการและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน โดยใชก้าร
ประเมินรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Evaluation Model) การประเมิน 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
(Context) ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลผลิต (Product) ในโครงการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลควนกุน ซ่ึงมีกิจกรรมในโครงการ ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้รักการอ่าน กิจกรรมพฒันา
ครูผูส้อนใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสอดแทรกกิจกรรมการ
เรียนการสอนมุ่งสู่อาเซียน กิจกรรมพฒันาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพฒันาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
และกิจกรรมพฒันาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการประเมิน
โครงการคร้ังน้ี  ประกอบด้วย  คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลควนกุน  เจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู รวมจ านวน 26 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลควนกุน จ านวน 13 คน  และกลุ่มตวัอย่างนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบล      
ควนกุน ในระดบัอนุบาล3 และระดบัชั้นประถมศึกษา รวมทั้งส้ิน จ านวน 252 คน ส่วนการคดัเลือก
กลุ่มตวัอย่างได้ด าเนินการดังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกเจาะจง (purposive Samping)ได้แก่ 1)  คณะ
ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลควนกุน  เจา้หนา้ท่ีกองการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู รวมจ านวน   
26 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  จ านวน 13 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกเจาะจง 
(purposive Samping) 3) กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) นกัเรียนระดบัอนุบาล 3 ถึงระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน จ านวน 163 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

ก 



Sampling )และการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane,1973 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล,2552) 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกนัคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน 
ของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลควนกุน เจา้หน้าท่ีกองการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา (ในภาพรวม) พบว่าระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบั มาก ระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการโครงการฯ ของนกัเรียน (ในภาพรวม) พบวา่ระดบัความคิดเห็น อยูใ่น
ระดบั มาก เช่นกนั โดยแยกตามรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Evaluation Model) 4 ดา้น ดงัน้ี  

 1. การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลควนกุน ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (C:Context Evaluation)โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น
ดงัน้ี ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความ
เหมาะสมและสอดคล้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความ
เหมาะสมและในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 

 2. การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน ดา้นปัจจยัน าเขา้ (I:Input Evaluation) โดย
แยกสรุปตามความคิดเห็นดงัน้ี ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา พบวา่ความพร้อมในการด าเนินโครงการฯดา้นปัจจยัน าเขา้ อยูใ่นระดบั มากและ ความ
คิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ความพร้อมในการด าเนินโครงการฯอยูใ่นระดบั มาก 

 3. การประเมินโครงการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน ดา้นกระบวนการ (P:ProcessEvaluation) 
โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดงัน้ี ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯดา้นกระบวนการ)อยู่ในระดบั มาก และ
ความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบั 
มาก  

 4. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน ดา้นผลผลิต (P:Product Evaluation)โดย
แยกสรุปตามความคิดเห็นดงัน้ี ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการฯดา้นผลผลิต อยู่ในระดบั มากและ
ความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการฯในระดบั มากท่ีสุด   
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ท่ีให้ความกรุณา เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้ รวมทั้งด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้ความ และขั้นตอนต่าง ๆ จึงท าให้การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ด าเนินไปจนเกิดความส าเร็จ
เรียบร้อยดว้ยดี 

     ขอขอบพระคุณคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน ทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ขอ้มูล
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
 คุณค่าและคุณประโยชน์ของรายงานฉบบัน้ี  ผูร้ายงานขออุทิศเพื่อบูชาคุณบิดามารดา   
และบูรพาจารย ์ท่ีใหก้ารอบรมสั่งสอนใหมี้สติปัญญา มีคุณธรรม อนัเป็นเคร่ืองมือช้ีน าความส าเร็จใน
ชีวิต  ผูร้ายงานถือว่าเป็นคุณูปการของท่านทั้งหลายดงัไดก้ล่าวถึงขา้งตน้  จึงขอขอบพระคุณไว ้ ณ  
โอกาสน้ี  และขอใหทุ้กท่านประสบแต่ความสุข  ความเจริญตลอดไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม           
ในการศึกษาผลนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุล 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ควนกุน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ต่อการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน
ประชากร คือ นกัเรียนระดบัอนุบาลปีท่ี 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2562 จ  านวน 
252 คน ผูป้กครอง 240 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน บุคลากรและครู 26 คน รวมทั้งส้ิน 
533 คน กลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ห้ขอ้มูลมี 348 คน เป็นผูป้กครอง 148 คน นักเรียน 162 คน กรรมการ
สถานศึกษา 12 คน ผูบ้ริหาร บุคลากรและครู 26 คน  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย1) กลุ่มผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยั มีผูป้กครอง 24 คน คดัเลือกแบบเจาะจงจากตวัแทนเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนประจ า
ห้องเรียน 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 12 คน  คดัเลือกแบบเจาะจง
จากกรรมการสถานศึกษาท่ีไม่ใช่บุคลากรโรงเรียน  ผูบ้ริหาร บุคลากรและครูโรงเรียน 26 คน รวม
ทั้งส้ิน 62 คน  2) เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 11 ฉบบั ประกอบดว้ย (1) แบบสัมภาษณ์ 7 ฉบบั  
(2) แบบสอบถาม  2 ฉบบั  (3) แบบบนัทึก  1 ฉบบั และ (4) แบบสังเกต 1 ฉบบั  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบั
วตัถุประสงค ์หรือ เน้ือหา (Index  of Item Objective Congruence หรือ IOC) ไดค้่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.6 – 1.0 และตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) หรือหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่าอลัฟ่าทั้งฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.807 
- 0.954  เม่ือเก็บขอ้มูลมาแลว้ไดต้รวจสอบคุณภาพขอ้มูล โดยวิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า
(Triangulation Technique) สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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ผลการวจิยัพบวา่ 
1) รูปแบบการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research : PAR) ประกอบดว้ยขั้นตอนการวางแผน (Planning)  การปฏิบติั (Action)  การ
สังเกตตรวจสอบ (Observation ) และการสะทอ้นผล (Reflection) จ านวน 2 วงรอบ  โดย การพฒันา
ในวงจรรอบท่ี 1 เม่ือด าเนินการปฎิบติัครบทุกกิจกรรมแลว้ พบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ
เขา้ใจแต่ยงัมีปัญหาท่ีจะตอ้งพฒันาเพิ่มเติม คือ (1) อบรมเชิงปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (2) อบรมเชิงปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (3) อบรมเชิง
ปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน (4) อบรมเชิงปฏิบติัการการวดัผลประเมินผลท่ีเนน้เรียนเป็นส าคญั 
(5) ประชุมปฏิบติัการนิเทศสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงไดน้ าผลสะทอ้นการปฏิบติัดงักล่าวไปสู่
การพฒันาในวงรอบท่ี 2 โดยเม่ือพฒันาเสร็จแล้วพบว่า การด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน ทุกดา้นบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม  

 2) การศึกษาผลของการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีผลการด าเนินงานรายดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ผลการจดักระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก (2) ดา้นส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้  มีการพฒันาการใชส่ื้อการสอนและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการนิเทศการจดัการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก  (3) ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ ผลปรากฏวา่ครูท าการประเมินผล
ตามแนวทางการนิเทศการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (4) ดา้นการสร้างและการพฒันาหลกัสูตร 
มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของสังคมและทอ้งถ่ิน สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา โรงเรียนไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (6) ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ในโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก  (7) ดา้นการพฒันาบุคลากร  มีการพฒันาครูผูส้อนอย่างหลากหลาย
และต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน  พบวา่ มีความ       
พึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน ในดา้นการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน รวม 7 ดา้น 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 

 

 

 

 

 

 



 
ค 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาผลของการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ฉบบัน้ี ส าเร็จได้ดว้ยความกรุณา 
และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก จาก  ดร.วีรวรรณ  จงจิตร อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ผศ ถนอม  เลขาพนัธ์  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช  ผศ สมพร  เรืองอ่อน อาจารยป์ระจ าคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช นายวฒันชัย  ละอองศิริวงษ์  ผูอ้  านวย การสถานศีกษา วิทยฐานะผูอ้  านวย 
เช่ียวชาญ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบูรณ์  นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข  ผูอ้  านวยการสถานศีกษา 
วทิยฐานะผูอ้  านวย เช่ียวชาญ โรงเรียนรรีสอร์ทอนุบาล  ท่ีให้ความกรุณา เสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ข
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบขอ้ความ และขั้นตอนต่าง ๆ จึงท าให้
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ด าเนินไปจนเกิดความส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 

     ขอขอบพระคุณคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้
ขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
 คุณค่าและคุณประโยชน์ของรายงานฉบบัน้ี  ผูร้ายงานขออุทิศเพื่อบูชาคุณบิดามารดา   
และบูรพาจารย ์ท่ีให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา มีคุณธรรม อนัเป็นเคร่ืองมือช้ีน าความส าเร็จ
ในชีวิต  ผูร้ายงานถือวา่เป็นคุณูปการของท่านทั้งหลายดงัไดก้ล่าวถึงขา้งตน้  จึงขอขอบพระคุณไว ้ 
ณ  โอกาสน้ี  และขอใหทุ้กท่านประสบแต่ความสุข  ความเจริญตลอดไป 
 
         โสภิตพงษ ์ ช่วยสกุล  
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