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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การประเมินโครงการพัฒนาครู ประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิหรื อวิชาเอก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาแพร่ เขต 2 ครั้งนี้ เป็ นการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิ นแบบ
ซิ ปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model: CIPP) ของแดเนี ยล แอล สตัฟเฟิ ลบีม
(Daneil L. Stufflebeam) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการดังกล่าวในด้านบริ บท (Context)
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการดาเนินงาน (Process) และด้านผลการดาเนินงาน (Product)
รวมทั้ง ศึ ก ษาข้อเสนอแนะการพัฒนา และความพึ งพอใจที่ มีต่อโครงการ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการ
ประเมินโครงการ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการ จานวน 35
คน และกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 162 คน รวมทั้งหมด 197 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามจ านวน 4 ฉบับ ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถามเพื่ อ การประเมิ น โครงการส าหรั บ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ 2) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการสาหรับผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเนื้ อหา
ครอบคลุ มรู ปแบบการประเมิ นแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริ บท
(Context) ด้านปั จจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการดาเนิ นงาน (Process) และด้านผลการ
ดาเนินงาน (Product) 3) แบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ มคณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.43 มี อายุ ระหว่า ง 41–45 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 37.14 ส่ วนใหญ่ เป็ นบุ ค ลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาแพร่ เขต 2 คิดเป็ นร้ อยละ 45.72 และมีวุฒิการศึกษา
สู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 74.29
2. ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.46
มีอายุระหว่าง 41–45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.48 ดารงตาแหน่งครู คศ.3 คิดเป็ นร้อยละ 41.36 มีวุฒิการศึกษา
สู งสุ ดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 84.57 และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่สอนคือ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 27.15
3. ผลการประเมิ นโครงการพัฒนาครู ป ระจาการที่ สอนไม่ตรงวุฒิหรื อวิช าเอก สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า คณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการและ
ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อโครงการในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และมี ค วามคิ ด เห็ น
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สอดคล้องกันว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านบริ บท รองลงมา คือ ด้านกระบวนการดาเนิ นงาน
ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านผลการดาเนินงาน ตามลาดับ
4. ผลการประเมินโครงการด้านบริ บท ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการดาเนิ นงาน และด้าน
ผลการดาเนิ นงาน พบว่า คณะกรรมการด าเนิ นงานโครงการ และผูเ้ ข้ารั บการอบรมมี ความคิ ดเห็ น
ต่ อโครงการพัฒนาครู ประจาการที่ สอนไม่ ตรงวุฒิ หรื อวิชาเอก สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
5. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบความรู ้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมในภาพรวมของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาครู ประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิหรื อวิชาเอก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการอบรมเท่ากับ10.38 คะแนน หลังเข้า
รับการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.35 คะแนน
6. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาครู ประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิหรื อ
วิชาเอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับมาก ซึ่ งผลการประเมินแสดงว่าผ่านเกณฑ์การตัดสิ น

