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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบา้นโคกมะขาม ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โรงเรียนบา้นโคกมะขาม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  กลุ่ม

ตวัอย่างประกอบด้วย ครู จ  านวน 10 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่รวมผูอ้  านวยการ

โรงเรียนและตัวแทนครู) จ านวน 7 คน  ตัวแทนผูป้กครอง จ านวน 85 คน และนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 85 คน รวม 187 คน ของปีการศึกษา 2563ไดม้าโดยการเลือกแบบ

เจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 1) แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั ฉบบัท่ี 1 ส าหรับครู กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง สอบถามดา้นบริบทและดา้นปัจจยั

น าเขา้ของโครงการ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.805 ฉบบัท่ี 2 ส าหรับครู กรรมการสถานศึกษา 

ผูป้กครองและนักเรียน สอบถามด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.800 

ฉบบัท่ี 3 ส าหรับครู กรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง สอบถามดา้นผลผลิต การประเมินผล

กระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความย ัง่ยนื การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ มีค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ 0.826  และการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ ส าหรับครู กรรมการ

สถานศึกษา ผูป้กครองและนกัเรียน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.901 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmatic mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ผลการศึกษาพบว่า  1) ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกดา้น  2)  ผลการประเมินบริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้3) ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของ



โครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้4) การ
ประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้5) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้6) การประเมินดา้นผลกระทบ
ของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด
ไว ้7) การประเมินด้านประสิทธิผลของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไว ้8) การประเมินดา้นความย ัง่ยืนของโครงการ โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว ้9) การประเมินดา้นการ
ถ่ายทอดส่งต่อของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินท่ีก าหนดไว ้ 10. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to evaluate the enhance learning 
achievement by using the Active Learning process at Bankokmakham School, Nakhon 
Si Thammarat Primary Education Service Area Office 2. 2) to evaluate the satisfaction 
for the enhance learning achievement by using the Active Learning process at 
Bankokmakham School, Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 
2. This research was a mixed research. Both quantitative and qualitative data were 
collected from a sample group, total 187 people, consisting of 10 teachers, 7 school 
committees (excluding director and teacher representatives), 85 parents’ 
representatives, and 85 grade 4-6 students of the academic year 2020 was obtained 
by purposive sampling. 

 The research instruments were 1) the reliability of 5-level estimation scale 
questionnaire No. 1 for teachers, school committees and parents asking about the 
context and inputs of the project was 0.805 The reliability of the questionnaire No.2 
for teachers, school committees, parents and students asking about the process of 
the project was 0.800 The reliability of the questionnaire No.3 for teachers, school 
committees, parents and students asking about the productivity, impact, 
effectiveness , sustainability, transfer was 0.826 The reliability of the satisfaction 
evaluation with the project for teachers, school committees, parents and students 
was 0.901  analyzed the data by using percentage, arithmetic mean, and standard 
deviation. 



 The results of the study showed that 1) the overall project evaluation was at 
the highest level. All aspects of evaluation were passed. 2) The overall 
appropriateness for the project’s context evaluation was at the highest level. All 
aspects of specified evaluation were passed. 3) The overall appropriateness for the 
project's inputs evaluation was at high level. All aspects of specified evaluation were 
passed. 4) The overall appropriateness for the project’s process evaluation was at 
the highest level. All aspects of specified evaluation were passed. 5) The overall 
appropriateness for the project's productivity evaluation was at the highest level. All 
aspects of specified evaluation were passed. 6) The overall appropriateness for the 
project’s impact evaluation was at the highest level. All aspects of specified 
evaluation were passed. 7) The overall appropriateness for the project’s 
effectiveness evaluation was at the highest level. All aspects of specified evaluation 
were passed. 8) The overall appropriateness for the sustainability evaluation was at 
the highest level. All aspects of specified evaluation were passed. 9) The overall 
appropriateness for the project’s transfer evaluation was at the highest level. All 
aspects of specified evaluation were passed. 10) The overall project’s satisfaction 
evaluation was at the highest level. 

 

 

 


