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บทคดัย่อ 

งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินบริบทของโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 3) ประเมินกระบวนการการด าเนินงานของโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียน

มาตรฐานของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 19 คน นักเรียน 189 คน 

ผู้ปกครอง 189 คน ของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ รวม 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สรุปประเดน็ส าคัญ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินด้านบริบท อยู่

ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.90 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.13 

รองลงมา คือ ครูผู้สอนมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.95 นักเรียนมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.90 

และผู้ปกครองมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.74 ตามล าดับ  2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกับ

การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.95 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเหน็อยู่ใน

ระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมา คือ นักเรียนมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.95 ครูผู้สอนมี

ความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.77 และผู้ปกครองมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.74 ตามล าดับ  3) กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการประเมินด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก  

ที่ค่าเฉล่ีย 3.99 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเหน็อยู่ในระดับระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.37 

รองลงมา คือ นักเรียนมีความคิดเห็นที่ค่าเฉล่ีย 3.89 และครูผู้สอนมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 

3.73 ตามล าดับ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิต อยู่ในระดับ

มาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.06 กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเหน็อยู่ในระดับระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 4.56 

รองลงมา คือ ครูผู้สอนมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.92 นักเรียนมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.97 

และผู้ปกครองมีความคิดเหน็ที่ค่าเฉล่ีย 3.80 ตามล าดับ   

                                                           
1
  นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัย
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2
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 
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ผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เกี่ยวกับ

การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า ผ่านทุกด้าน 

 

ค าส าคญั: โรงเรียนมาตรฐานสากล, การประเมินโครงการ  

 

บทน า 

การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเร่ืองที่ส าคัญย่ิง โดยเฉพาะประเทศ

ไทยที่ต้องการพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศในทุกๆด้าน และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนจึงได้มุ่งจัดการศึกษาที่เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ การบูรณา

การ ให้ผู้เรียนใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดระบบการศึกษา แนว

ทางการจัดการศึกษา ระบบครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ ทรัพยากร

ทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

เอกภาพ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย และสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาที่จะเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน การศึกษาของประเทศไทยจึงต้องแข่งขัน ด้วยคุณภาพ การบริการด้าน

การศึกษาที่หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งคุณสมบัติด้านภาษาที่ถูกเรียกร้องเม่ือประเทศไทยเป็น

ประเทศที่เปิดเสรีทางการค้า ท าให้คนไทยต้องมีความรู้ด้านภาษาเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศที่ส าคัญเร่งด่วนประการหน่ึงที่ทางกระทรวงศึกษาให้ความส าคัญ

คือ การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

สนัติวิธี จิตสาธารณะและจิตส านึกความรับผิดชอบให้แก่คนไทย ซ่ึงกค็ือคุณสมบัติหน่ึงของความ

เป็น “พลเมือง” ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสงัคมในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

โรงเรียนเป็นองค์กรหน่ึงที่มีบทบาทที่ส าคัญในการผลิตบุคลากร ซ่ึงเป็นเยาวชนให้เป็น

พลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคใหม่ โดยการเปล่ียนแปลงของ

โรงเรียนสิ่งส าคัญคือ มีระบบการบริหารและจัดการที่ดีเป้าหมายส าคัญเพ่ือการท าให้การศึกษามี

คุณภาพมาตรฐาน และประสิทธิผลที่จะน าไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้ น เพ่ือ

เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับนานาชาติ ดังน้ันโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ทั้งระบบ โดยที่โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการ

เรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่

มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากรุงเทพ มัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 เร่ิมจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลต้ังแต่ปีการศึกษา 

2556 โดยได้พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีความพยายามด าเนินการบริหารโรงเรียนตาม

แนวคิดและมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่การด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณยังไม่

ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อาจด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น สภาวะแวดล้อม 

งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร หลักสตูรที่ไม่เอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอน ด้วยความ

สนใจปัญหาและสภาพที่เกิดข้ึนของทางโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐาน

โรงเรียนมาตรฐานสากลน้ี ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนและเป็นครูโรงเรียน

วัดน้อยนพคุณ มีความสนใจศึกษาการประเมินโดยใช้รูปแบบจ าลอง ซิปป์ (CIPP Model) มาเป็น

กรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2554) กล่าวว่า

รูปแบบวิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินโครงการที่ด าเนินไปได้แล้วระยะหน่ึง เพราะเป็นการ

ประเมินที่ มีการวางแผนการประเมินและวิธีด าเนินการอย่างชัดเจน รัดกุม และเป็นระบบ 

สนับสนุนการใช้เคร่ืองมือได้มาตรฐานในการรวบรวมข้อมูล มีการควบคุมสถานการณ์และตัวแปร

แทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมิน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผลตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก  าหนดไว้ล่วงหน้า ผู้วิจัยจึงคาดว่า ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะให้ข้อค้นพบรายละเอียดด้าน

สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบ้ืองต้น กระบวนการด าเนินงานและผลผลิตของโครงการ สามารถใช้เป็น

ข้อสรุปที่มีคุณค่าทางด้านการวิจัยเชิงประเมินและเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาโครงการในด้านการบริหารตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากลให้

มีประสทิธภิาพได้ดีย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัด         

น้อยนพคุณ 

2. เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัด  

น้อยนพคุณ 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัด 

น้อยนพคุณ 

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนมาตรฐานของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล วิธทีี่เหมาะสมกบัการประเมินโครงการน้ี

คือ การประเมินโครงการใช้แนวคิดของสตัฟเฟิล หรือ CIPP Model เน่ืองจากการประเมินแบบน้ี

สามารถที่จะประเมินได้ทั้งก่อนท าโครงการ ระหว่างการท าโครงการ และหลังจากที่จบการท าการ

โครงการเรียบร้อยแล้ว ท าให้เห็นการเปล่ียนแปลง การพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถ

เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ กิรณา สังข์เสวก (2554) ได้ท าการประเมิน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยใช้การประเมินแบบ 
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CIPP Model ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า การประเมินด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า การ

ประเมินด้านกระบวนการการด าเนินงาน และการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเหน็ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงด้านบริบท มีความ

คิดเห็นว่าโครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน 

เน่ืองจากโครงการมีความชัดเจนในเร่ืองของ วัตถุประสงค์และสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนิน

ชีวิตได้ ด้านปัจจัยน าเข้า มีความคิดเหน็ว่า การด าเนินโครงการเร่ืองของหลักสูตร/เน้ือหาวิชาที่มี

ความเหมาะสม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความถนัดส่วนบุคคล และมีนักเรียนที่มี

คุณสมบัติพร้อม ด้านกระบวนการ มีความคิดเหน็ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละวิชา หรือ

กจิกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล 4 สาระส าคัญล้วนแล้วแต่เหมาะสมที่จะเป็นตัวช่วยพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนให้ดีย่ิงขึ้น โดยผ่านการปฏบัิติมาจากประสบการณ์จริง และด้านผลผลิต มีความคิดเหน็

ว่า เป้าหมายของโครงการมีประโยชน์และเป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียนทั้งด้านความคิด การอ่าน การเขียน และการลงมือปฏิบัติ รวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพ 

รวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพของครูให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546 : 

56) ได้อธิบายสาระส าคัญ ทฤษฎีและแนวคิดโมเดลซิปป์ ในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam’s CIPP Model) ว่าแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม มีลักษณะที่จะแบ่งแยกบทบาทของการ

ท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกมาจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมี

หน้าที่ระบุจัดหาและน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดหา และน า

ผลการประเมินที่ได้น้ันไปใช้ประกอบการตัดสนิใจเพ่ือด าเนินกจิกรรมใด 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนวัด

น้อยนพคุณ  

มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยรวม 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินการวิจัย 1) ศึกษาโครงการเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ  หลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล  กรณีศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก

ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) สร้าง

เคร่ืองมือโดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก 5) ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญและ

ปรับปรุงเคร่ืองมือตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6) เกบ็

รวบรวมข้อมูล 7) วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล และ 8) สรุปผลและเขียนรายงานวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนวัด 

น้อยนพคุณ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากประชากร
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ทั้งหมด 4 กลุ่มคือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน 2) ครูผู้สอน จ านวน 19 คน จาก

จ านวนทั้งหมด 44 คน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยเลือกจากครูที่สอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษกลุ่มสาระฯ ละ 3 คน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นครูที่สอน

ห้องที่เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาองักฤษจ านวน 3 คน และกลุ่มสาระอื่นอีกกลุ่มสาระฯ 

ละ 2 คน โดยเลือกครูที่สอนห้องที่เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3) นักเรียน 

จ านวน 189 คน เลือกจากนักเรียนห้องที่เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 4) 

ผู้ปกครอง จ านวน 189 คน เลือกจากผู้ปกครองนักเรียนที่เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็น

ภาษาองักฤษ รวมกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  

ข้ันตอนที่ 3 การเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประเภทของเคร่ืองมือการวิจัยคร้ังน้ีมี 

2 ประเภท คือ  

1) แบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น

ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน และนักเรียน จ านวน 30 ข้อ และของผู้ปกครอง ซ่ึงจะไม่มีด้านกระบวนการ จ านวน 20 

ข้อ โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด  

และ 2) แบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูผู้สอน จ านวน 10 ข้อ ของนักเรียน จ านวน 9 ข้อ และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 

6 ข้อ และผลของการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ พบว่า แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร อยู่ใน

ระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.36 ค่าความเช่ือมั่น   0.825 แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน อยู่ใน

ระดับมากที่สดุ ที่ค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าความเช่ือมั่น   0.812 แบบสอบถามส าหรับนักเรียนอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าความเช่ือมั่น   0.852 และแบบสอบถามส าหรับ

ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.46 ค่าความเช่ือมั่น   0.845 

ข้ันตอนที่ 4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมิน กลุ่มผู้บริหาร ครูผู้สอน 

นักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ปีการศึกษา 2558 และผู้ปกครองของนักเรียนที่

ก  าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  ปีการศึกษา  2558 

ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ ความถี่ และร้อยละ จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดับความคิดเหน็การด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตโดยหา ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จ าแนกตามกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวิจยั 

การวิจัยเร่ืองการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนวัดน้อย

นพคุณ  

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพ

คุณ เพ่ือประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์ของโรงเรียน พบว่า ความคิดเหน็เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านปัจจัยบริบท

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยเรียงล าดับจากมาก

ไปน้อย ผู้บริหาร ( X = 4.13, S.D. = 0.72) ครูผู้สอน ( X = 3.95, S.D. = 0.73) นักเรียน 

( X = 3.90, S.D. = 0.96) และผู้ปกครอง ( X = 3.63, S.D. = 0.96) 

2. เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อย

นพคุณ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการ ความเหมาะสมของครูและนักเรียน ความ

เหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน

มาตรฐานสากล ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาราย

ข้อ พบว่าโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ผู้บริหาร ( X = 4.33, S.D. = 0.67) นักเรียน ( X = 

3.95, S.D. = 0.97) ครูผู้สอน ( X = 3.77, S.D. = 1.00) และผู้ปกครอง ( X = 3.74, S.D. 

= 0.93) 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณเพ่ือประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผล พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านกระบวนการการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าโดยเรียงล าดับ

จากมากไปน้อย ผู้บริหาร ( X = 4.37, S.D. = 0.72) นักเรียน ( X = 3.89, S.D. = 1.01) 

และครูผู้สอน ( X = 3.73, S.D. = 1.01)  

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนมาตรฐานของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  

เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน

มาตรฐานสากล ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่าโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ผู้บริหาร ( X = 4.56, S.D. = 0.66) นักเรียน ( X = 

3.97, S.D. = 1.03) ครูผู้สอน ( X = 3.92, S.D. = 0.84) และผู้ปกครอง ( X = 3.80, S.D. 

= 0.96) 
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อภิปรายผล 

การประเมินผลด้านบริบท  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการจากการเกบ็รวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามพบว่าผู้ประเมินทุกกลุ่มมีความคิดเหน็สอดคล้องกันว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าประสงค์ของโรงเรียนกับวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกันมากโดยเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง อาจ

เป็นเพราะโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1.พัฒนาผู้เรียน  2. ยกระดับ

การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล  3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏรูิปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือต้องการ

ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น 3 เร่ืองหลักน้ี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่

เป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ

การศึกษา ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่กับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนอกจากน้ีความต้องการจ าเป็นที่ส าคัญอีกอย่างคือ โรงเรียนต้องมี

หน้าที่สร้างความเป็นระเบียบ อบรมบ่มนิสัย ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทุกๆด้าน เพ่ือ

จะได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ทั้งน้ีประเดน็ที่น่าสังเกต 

คือวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีผลไม่

แตกต่างกัน น่ันคือในแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินโครงการในด้าน

บริบทอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  นอกจากน้ีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารได้ข้อสรุปว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน เน่ืองจาก

โครงการมีความชัดเจนในเร่ืองของวัตถุประสงค์ และสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิต 

เช่นเดียวกบักลุ่มครูผู้สอนมีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั และโครงการมีผลส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

โรงเรียนเป็นไปในทางที่ดีและตรงกบัความต้องการของตนเอง  กลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนเหน็ว่า

โรงเรียนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารงานตามโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก ส าหรับกลุ่มนักเรียนมีความเหน็ในประเดน็น้ี อยู่ในระดับมากแต่

จากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงถึง 1.016 แสดงว่านักเรียนมีความคิดเหน็ที่แตกต่างกันทั้งเหน็

ด้วยและไม่เหน็ด้วย ถ้ามองอีกแง่มุมหน่ึงคือครูผู้สอนมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนหรือผลักดันให้

นักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายของโครงการที่ด าเนินการอยู่ได้ ซ่ึงมีมุมมองที่คล้ายกับกลุ่ม

ผู้ปกครองในแง่ที่ว่า โครงการที่ทางโรงเรียนได้ด าเนินการอยู่มีความชัดเจนและเหมาะสมที่จะช่วย

ให้บุตรหลานมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ของโครงการหรือของโรงเรียน ดังน้ันการประเมิน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในด้านบริบทของโครงการ ถ้ามอง

ในภาพรวมโดยจ าแนกผลตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สามารถสรุปได้ว่ามุมมองของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการ
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ด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านบริหารที่ตรงกบั สอดคล้องกันคือ วิสัยทศัน์ พันธ

กจิ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนมีความสอดคล้องกนั มีความชัดเจน เหมาะสม 

การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าผู้ประเมินทุกกลุ่ม

มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าปัจจัยน าเข้าทุกด้านมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีด้าน

งบประมาณมีความเหมาะสม แต่กยั็งไม่เพียงพอเท่าที่ควร แต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องซ่ึงทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับการจัดสรร

งบประมาณจ านวนจ ากัดและมีความจ าเป็นต้องใช้ในงานหรือกิจกรรมอื่นๆด้วย เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ  จากงบประมาณที่มีจ ากดัน้ัน ด้านสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงทุกกลุ่มมีความเหน็อยู่ในระดับมาก 

เน่ืองมาจากทางโรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่ทนัสมัย มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อความต้องการของครูผู้สอนเพ่ือการพัฒนานักเรียนให้บุคคลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านอาคารสถานที่มีอยู่ในจ านวนที่พอพียง 

เน่ืองจากโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัด

จ านวนนักเรียนที่เหมาะสมกับห้องเรียน จัดหนังสือต าราเรียนที่มีคุณภาพ จัดท าระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตครอบคลุม มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการพร้อม

อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมัย และมีห้องศูนย์การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระฯ รวมไปถึงสถานที่ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งน้ีเพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ใช้สถานที่ที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่าง

คุ้มค่า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  (Quality System 

Management) ทั้ง 4 ด้าน ในประเดน็ด้านที่ 3 คือ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพด้าน

ปัจจัยพ้ืนฐาน ประเดน็ที่น่าสังเกต คือ กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเหน็ว่าโครงการมีความเหมาะสม

ส าหรับครูและนักเรียนอยู่ในระดับมาก ส่วนเร่ืองงบประมาณ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ สถานที่ที่เพียงพออยู่ในระดับมาก ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีสื่อ วัสดุ

อุปกรณ์ ที่เอื้ อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีคุณภาพและเหมาะสม 

รวมถึงสถานที่เอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบกับด้านอื่น

ประเดน็น้ีอยู่ในระดับน้อยสุด ซ่ึงความคิดเหน็ของครูผู้สอนขัดแย้งกับนักเรียนเพราะ นักเรียนมี

ความคิดเหน็ว่าโรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้ อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ทันสมัยมีคุณภาพ  รวมถึงสถานที่เอื้ อต่อการจัดการเรียนเพียงพอและเหมาะสม ดังน้ันการ

ประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

สรุปได้ว่า มุมมองของกลุ่มผู้ให้ทั้งกลุ่มบริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง มีความเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านปัจจัยน าเข้าไม่แตกต่างกัน ปัจจัย

น าเข้าทุกด้านของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

การประเมินผลด้านกระบวนการ โดยผู้ประเมินทุกกลุ่มมีความเหน็สอดคล้องกันว่ามีการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนได้มี

896



9 
 

การวางแผนการบริหารงาน ตลอดจนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการด าเนินงานเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพวิชาการ โดยการ

ปรับลดเน้ือหาเพ่ิมความเข้มข้นของเน้ือหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล คือ  ทฤษฎีองค์ความรู้ 

(Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended – Essay) กิจกรรมโครงงานเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ (Creativity, Actions, Service) และเน้ือหากิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ที่จะ

ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศลดเวลาสอน เพ่ิมเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียน โรงเรียนใช้หนังสือ 

ต าราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนคุณภาพและใช้

ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 

โครงงาน ด้านคุณภาพครูด าเนินการโดยมีครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะ

การสอนนักเรียน โดยใช้สื่อที่มีความทนัสมัยมีคุณภาพ  ใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการ

เรียนการสอน ท าการวิจัย สร้างสื่อหรือนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ด้านคือ 

ด้านวิชาการ ด้านภาษา   ด้านความคิด ด้านการท างาน และด้านการรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า  

โรงเรียนต้องเร่งส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในสาระการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองให้ชัดเจนย่ิงขึ้ น เปิดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  น่ันกแ็สดงว่าการท างานถ้ามีการวางแผนที่ดีต้ังแต่ต้นและมีการ

ด าเนินการตามแผนที่ก  าหนดไว้ทุกข้ันตอนจะท าให้งานประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทุกประการ 

การประเมินผลด้านผลผลิต จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มผู้ประเมินทุกกลุ่ม

มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านผลผลิตสอดคล้องกันว่า

ผลผลิตทุกด้านมีผลอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธ์ของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.89 ของ

นักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 2.50 ขึ้ นไป ร้อยละ 75  โดยผู้บริหารกับ

ครูผู้สอนมีความเห็นตรงกันว่าครูผู้สอนมีการจัดการสอนทุกรายวิชาโดยใช้สื่อและผลิตสื่อ

นวัตกรรมที่เหมาะส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ช่วยส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพเป็น

พลโลกได้โดยเฉพาะด้านความคิด นักเรียนสามารถที่จะเข้าห้องสมุดเพ่ือค้นหาความรู้ทั้งจาก

หนังสอืและจากการใช้คอมพิวเตอร์หาข้อมูล ซ่ึงกลุ่มนักเรียนกย็อมรับว่าตนเองเกิดการพัฒนาใน

ด้านความคิด มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้อินเตอร์เน็ต และผู้ปกครองก็มี

ความเห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาด้านความคิด ใช้เวลาในการทบทวนต าราเรียนมากขึ้ น ช่วย

ท างานบ้านมากขึ้น สอดคล้องกับ พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557) การสังเคราะห์ข้อมูล

จากการส ารวจ และชีวิตจริงเพ่ือระบุปัญหาและการแก้ไขการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน

มาตรฐานสากล  การจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูด าเนินการแล้วมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 

โดยเฉพาะในสาระการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เน่ืองจากครูมีความเข้าใจในการเร่ืองการ

น าหลักสูตรไปใช้ในระดับช้ันเรียน แต่มีความเข้าใจในเร่ืองเน้ือหาสาระการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองไม่ชัดเจน แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนต้องเร่งส่งเสริมให้ครู

ได้รับการอบรมเพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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เปิดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้อง

กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ความล า้หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคม 

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

ในด้านผลผลิตของโครงการ ถ้ามองในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ผลที่ทางโรงเรียนได้รับจากการ

ด าเนินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ัน สามารถท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านภาษา 

คือนักเรียนสามารถฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้ น ส่วนภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถฟัง

สื่อสารกบัเจ้าของภาษาได้บางส่วน การพัฒนาด้านความคิด คือนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์มากขึ้ นโดยการเข้าห้องสมุดเพ่ืออ่านหนังสือ ท าการบ้าน หรือค้นคว้าข้อมูลโดยใช้

อินเตอร์เน็ต กล้าคิด กล้าแสดงออก เวลาเรียนสามารถตั้งค าถามเมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน มี

จิตส านึกในการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น แม้ว่าด้านวิชาการยังไม่โดดเด่นเมื่อเทยีบกับโรงเรียนอื่น

นักเรียนกม็ีผลการเรียนที่ดีข้ึน   

 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

1. ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุน แนะน า และกระตุ้นให้ครูเกดิการพัฒนาตนเองโดย

การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ

จัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการผลิตสื่อ 

2. ครูผู้สอนควรมีการจัดกระบวนการสอนโดยคิดค้นนวัตกรรมที่เหมาะกับศักยภาพ

ของนักเรียน มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
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