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บทสรุป 

  รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ปีการศึกษา 2563            
มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว              
2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 3. เพ่ือประเมินด้าน
กระบวนการด าเนินงานของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 4. เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว  ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
ด้านพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  ประชากรครู  จ านวน 6 คน นักเรียน โดยใช้นักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการ
อ่านสื่อความจากข้อค าถาม ได้ดีกว่านักเรียนชั้นอ่ืนๆ จ านวน 19 คน ผู้ปกครอง จ านวน 15 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล     
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผลการประเมิ นด้ านสภาพแวดล้ อม (Context) ของโครงการนิ เท ศภ ายใน โรง เรี ยน                 
บ้านควนสระแก้ว ปีการศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู      
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89 ,  = 0.45) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.10, S.D. = 0.49)  

2. ผลการประเมินด้ านปัจจัยน าเข้ า (Input) ของโครงการนิ เทศภายในโรงเรียนบ้ านควนสระแก้ว                 
ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมผ่านเกณฑ์
ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครูมีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.54 , = 0.36) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X  = 4.50, S.D. = 0.34) อยู่ในระดับมาก  

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการ (Process) ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน   
บ้านควนสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ทุกกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มนักเรียน 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55, S.D. = 0.40) กลุ่มครู มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (= 4.54,  = 0.31) กลุ่มผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.69,S.D. = 0.27) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.43)  

 
 



4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จ าแนกเป็น 
    4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X =4.52 , S.D.=0.39)  

     4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง พบว่า  ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
(= 4.47 , = 0.38) อยู่ในระดับอยู่มาก ส่วนผู้ปกครองมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (X = 4.45, S.D. = 0.31) 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน      
      4.3 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ต่อการด าเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทุกด้านที่
ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามด้านผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ     
มากที่สุด (X = 4.64 , S.D. = 0.24) กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  = 0.47) กลุ่มผู้ปกครอง   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.34) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ
มาก (X = 4.50, S.D. = 0.38)  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมความรู้
จากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนางานวิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  
 2. ควรสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์หรือครูแกนน ามีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาครูเพ่ือให้ทราบ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและกระบวนการของการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 

 


