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บทคัดย่ อ
รายงานผลการประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้ างคุ ณภาพผูเ้ รี ยน
วิทยาลัยนาฏศิ ลปนครศรี ธรรมราช มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมิ นโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อ
เสริ มสร้ างคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ในองค์ประกอบ ด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิตของโครงการ การประเมินโครงการครั้งนี้ ผูป้ ระเมินใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งประเมินโดย
อาศัยแนวคิดของซิ ปป์ (CIPP Model) เป็ นกรอบแนวคิดในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย นักเรี ยน จํานวน 214 คน ครู จํานวน 56 คน และผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 214
คน รวม 484 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 6 ฉบับ แบบทดสอบ 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ 3
ฉบับ และแบบบันทึก 4 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า
ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพผูเ้ รี ยนวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรี ธรรมราช ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้ านบริบท
ผลการประเมิ นความเหมาะสมด้านบริ บทของโครงการ โดยครู พบว่า การประเมิ นใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่า ทุ กตัวชี้ วดั มีความ
เหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก และผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ น เรี ย งตามลําดับ จากมากไปหาน้อย คื อ
ความเหมาะสมของวัตถุ ประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมของความต้องการจําเป็ นของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
2. ด้ านปัจจัยเบื้องต้ น
ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยครู และนักเรี ยน พบว่า
การประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่า ทุก
ตัวชี้วดั มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรี ยงตามลําดับจากมากไปหา
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น้อย คือ ระดับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน ระดับความเหมาะสมของ
วัสดุอุปกรณ์ ระดับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
3. ด้ านกระบวนการ
ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่า ทุกตัวชี้วดั มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรม
การนิ เทศติ ดตามโครงการ กิ จกรรมการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ ตามลําดับ
4. ด้ านผลผลิต
ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ตของการดําเนิ นงานโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่า ตัวชี้ วดั แหล่งเรี ยนรู ้ ที่ ได้รับ การ
พัฒนา คิดเป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านหน่วยงานที่ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อย
ละ 100 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนด้านความรู ้ศิลปวัฒนธรรม
คิดเป็ นร้อยละ 93.60 อยูใ่ นระดับมากที่สุด แหล่งเรี ยนรู ้ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 90 อยู่
ในระดับมากที่สุด นักเรี ยนที่ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 89.53 อยู่ในระดับมาก
สําหรับผลการประเมิ นตัวชี้ วดั ความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ซึ่ งมีผลการประเมินตัวชี้วดั ย่อย สรุ ปได้ ดังนี้
4.1 ความพึงพอใจของครู พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ครู ทุกคนได้รับการ
พัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี รองลงมา คือ การมีส่วนร่ วมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ส่ วน
รายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และดูแลผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ซึ่ งไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
4.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและ
ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ น เมื่ อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด คื อ การใช้ห้อง
ปฏิ บตั ิตามสาขาวิชา รองลงมา คือ การใช้สื่อการสอนที่ นกั เรี ยนจัดทําขึ้นเอง ส่ วนรายการที่ มี
ค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช
ซึ่ งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ความพึ งพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน พบว่า โดยภาพรวมมี ความพึ งพอใจอยู่ใน
ระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คื อ
แหล่งเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน รองลงมา คือ บุตร/หลาน
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ของท่านมีส่ วนร่ วมในการรั กษาความสะอาดและอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อม ส่ วนรายการที่ มี ค่าเฉลี่ ย
ตํ่าสุ ด คือ ท่านมีส่วนร่ วมจัดทําแหล่งเรี ยนรู ้ ร่ วมกับครู และนักเรี ยน ซึ่ งทุกรายการผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
จากการศึ กษา การประเมิ นโครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช ในด้านบริ บท ด้านปั จจัยเบื้ องต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิ ตของการดําเนิ นงานโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุ กประเด็น เพื่อให้การดําเนิ น
โครงการมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น จึงควรดําเนิ นการและนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง
พัฒนา ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ ห าร ควรนําข้อมู ล สารสนเทศที่ ไ ด้จากการประเมิ น โครงการในครั้ งนี้ ไป
กําหนดวัตถุ ประสงค์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริ บทของสถานศึกษาให้มากขึ้นเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องอย่าง
แท้จริ ง
1.2 ผูบ้ ริ หาร ควรส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถทักษะ
เฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสมํ่าเสมอ
1.3 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู นักเรี ยนพัฒนาการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอและเกิดประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทําการประเมินครั้งต่อไป
2.1 ควรทําการประเมิ นโครงการพัฒ นาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น
วิทยาลัยนาฏศิลป อย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรศึ กษา ความต้องการของผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายในการดําเนิ นงานตามโครงการ
เพื่อจะได้ทราบความต้องการในการดําเนิ นงานของบุคลาการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและตรงประเด็น
มากยิง่ ขึ้น
2.3 ควรใช้รูป แบบการประเมิ น แบบอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากซิ ป ป์ (CIPP Model) เช่ น
การประเมินแบบมีส่วนร่ วม Mixed model เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่หลากหลาย มีคุณค่าในมิติ
อื่นๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

