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บทคัดย่อ 
 
  รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนคุณภาพ : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการห้องเรียนคุณภาพ : กรณีศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้ รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model 
แหล่งข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพ 
จ านวน 883 คน จ าแนกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 106 คน 
ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 119 คน และครูผู้สอนที่ส่งผลงานการด าเนินงานห้องเรียน
คุณภาพ จ านวน 658 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ ส าหรับผู้บริหาร 
ครูผู้สอนที่ส่งผลงานห้องเรียนคุณภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไป ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น และการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับ       
การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และแบบสัมภาษณ์ 
  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ด้านบริบท 
  ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผล      
การประเมินของผู้บริหารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ได้แก่ โครงการห้องเรียน
คุณภาพสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสม     
และสอดคล้องกัน เป็นอย่างดี  โดยมีความเห็นว่ าเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการนั้น                 
มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ปี พ.ศ. 2551 และโครงการห้องเรียนคุณภาพสามารถพัฒนาได้ทั้ง 5 องค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก              
โดยผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการห้องเรียนคุณภาพมีความพร้อม      
และศักยภาพในการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพ ส่วนครูผู้สอน ได้แก่ ผู้บริหารเห็นความส าคัญ       
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการห้องเรยีนคุณภาพ 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมและศักยภาพที่ดีพอ            
ในการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพ อีกทั้งผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของโครงการด้วย จึงท าให้ 
การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ด้านกระบวนการ 
 ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก            
โดยผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของผู้บริหาร ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนคุณภาพมีความเหมาะสม       
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ส่วนครูผู้สอน ได้แก่ มีการก ากับติดตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนคุณภาพ    
มีความชัดเจนเป็นระบบ อีกทั้งการก ากับติดตามและประเมินผลของครูผู้สอนเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้ครูมีความตืน่ตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา 
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 4. ด้านผลผลิต 
 ผลการประเมินด้ านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่า มี ความ เหมาะสมอยู่ ในระดับมาก               
โดยผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ                
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเจตคติที่ดีต่อการจัดโครงการ
หอ้งเรียนคุณภาพ 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสม       
และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของโครงการ
ห้องเรียนคุณภาพอย่างมีคุณภาพ โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้          
ด้านต่าง ๆ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อได้ด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพแล้ว มี เจตคติที่ ดี                  
ต่อการด าเนินโครงการ มีความสุขและสนุกสนานในการด าเนินโครงการ 
 4.1 ด้านผลกระทบ  
 ผลการประเมินด้านผลกระทบโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก             
โดยผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ            
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของผู้บริหาร ได้แก่ เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพที่ได้รับเป็นหลักประกันคุณภาพ      
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนครูผู้สอนมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนคุณภาพ  
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านผลกระทบของโครงการมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าโครงการห้องเรียนคุณภาพสามารถพัฒนาครูด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษาก าหนดได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพที่ได้รับ
เป็นหลักประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของห้องเรียน 
 4.2 ด้านประสิทธิผล  
 ผลการประเมินด้านประสิทธิผลโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด         
โดยผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของผู้บริหาร ได้แก่ โครงการห้องเรียนคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนพร้อมให้ความร่วมมือด าเนิน
โครงการห้องเรียนคุณภาพเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านประสิทธิผลของโครงการมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าโครงการห้องเรียนคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ และโครงการห้องเรียนคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ 
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  4.3 ด้านความย่ังยืน  
 ผลการประเมินด้านความยั่งยืนโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด             
โดยผลการประเมินของผู้บริหารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ได้แก่ โรงเรียน
พร้อมให้ความร่วมมือด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านความยั่งยืนของโครงการมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าโครงการห้องเรียนคุณภาพควรมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  
  4.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
 ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
โดยผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของผู้บริหาร ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนคุณภาพให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย และโครงการห้องเรียนคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างขยายผล          
ให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ ส่วนครูผู้สอน ได้แก่ โรงเรียนพร้อมให้ความร่วมมือด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพ    
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ในด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเห็นว่าโครงการห้องเรียนคุณภาพควรมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ห้องเรียนคุณภาพ, การประเมินโครงการ, CIPPIEST Model 
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กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนคุณภาพ : กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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