
ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ผู้รายงาน นายกิตติคุณ อินทนนท์  
ปีท่ีศึกษา 2564 

 
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2564” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้รายงานน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
   ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือประเมินบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
  2. เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
  3. เพ่ือประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
  4. เพ่ือประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

 
วิธีด ำเนินกำรประเมินโครงกำร 
ขอบเขตของการประเมิน  

รูปแบบการประเมิน 
 การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  ตามแนวคิด
ของของสตัฟเฟิลบีม (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2562) ดังนี้ 
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C)  

มุ่งประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษา สภาพ 
ปัญหาบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
 2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) 

มุ่งประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่  
และระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 
 



 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
มุ่งประเมินวิธีการและติดตามการด าเนินงานโครงการ 

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 
มุ่งประเมินผลผลิตจากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

           ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15 คน  ครูผู้สอน  จ านวน 
60 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 968 คนและนักเรียน จ านวน 968 คน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบาง
กระทุ่มพิทยาคม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15 คน  ครูผู้สอน  
จ านวน 60 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 242 คนและนักเรียน จ านวน 242 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) และก าหนดสัดส่วนตามระดับชั้นเรียน และสุ่มนักเรียนแบบอย่างง่าย โดยใช้
การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 ,หน้า 40) 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมิน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เริ่ม
ด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 และในการประเมิน
โครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) และการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: 
I) ผู้ประเมินด าเนินการประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2564 
 2. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ผู้ประเมินด าเนินการประเมินระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการและการท ากิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 1 
กุมภาพันธ์ 2565 
 3. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ผู้ประเมินด าเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2565 
 จากขอบเขตของการประเมิน ผู้ประเมินจึงได้ออกแบบการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน 
 1. บริบทของโครงการ 
 2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
 3. กระบวนการด าเนินงานโครงการ 
 4. ผลผลิตของโครงการ 
 
 
       



 4.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  ฉบับท่ี 1 แบบประเมินบริบท (Context) และ ปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการพัฒนา 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ และสถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่ม 
พิทยาคมปีการศึกษา 2564 ด้านบริบท (Context) จ านวน 12 ข้อ และด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
ของโครงการ จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ฉบับท่ี 2 แบบประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ และสถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่ม 
พิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ จ านวน 18 ข้อ มีลักษณะเป็น 
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ฉบับท่ี 3 แบบประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ และสถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่ม 
พิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิต (Product) ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จ านวน 12 ข้อ มี 
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
    ตอนที่ 3 พฤติกรรมนักเรียนที่เกิดข้ึนหลังการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 6 ด้าน จ านวน 32 ข้อ มี 
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ประเมิน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 1. แจกแบบประเมิน ฉบับที่ 1 การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) และ 
การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) ผู้ประเมินด าเนินการประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2564 กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครแูละบุคลากรที่ปฏิบัติการ
สอน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
      2. แจกแบบประเมิน ฉบับที่ 2 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ผู้ 
ประเมินด าเนินการประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการและการท ากิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน 
โครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และครูและบุคลากรที่ปฏิบัติการสอน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

3. แจกแบบประเมิน ฉบับที่ 3 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ผู้ประเมิน 
ด าเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 กับ 
ครแูละบุคลากรที่ปฏิบัติการสอน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมที่ 
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการประเมินทุกขั้นตอน ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ 
ได้รับแบบประเมินกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกข้ันตอน 
 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ และร้อยละ 
  2. ข้อมูลการประเมินบริบท (Context Evaluation: C) และการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation: I) จากแบบประเมินฉบับที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. ข้อมูลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) จากแบบประเมินฉบับที่ 2 วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4. ข้อมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จากแบบประเมินฉบับที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  โ ดยผู้ ป ร ะ เมิ น ก า หนด เ กณฑ์ ก า ร แปลผลค่ า เ ฉลี่ ย  (X ) ดั งนี้  ( บุญชม  ศรี ส ะอาด ,  2556,  

หน้า 103) 
  4.50 - 5.00 หมายถึง  มีสอดคล้อง/ เหมาะสม/ การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีสอดคล้อง/ เหมาะสม/ การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก     
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีสอดคล้อง/ เหมาะสม/ การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีสอดคล้อง/ เหมาะสม/ การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย     
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีสอดคล้อง/ เหมาะสม/ การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
  ทั้งนี้ เกณฑ์ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  ในการพิจารณารายการข้อค าถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ถือ
ว่ า มี ค ว ามสอดคล้ อ ง /  เหมาะสม/  กา รปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า น เ กณฑ์  (เ ก ริ ก  ท่ ว มกลา ง  และจิ นตน า  
ท่วมกลาง, 2555, หน้า 271)  แต่ถ้ารายการในข้อค าถามใดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.50 แสดงว่ารายการตามข้อ
ค าถามข้อนั้น ๆ ไม่เหมาะสม ต้องท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 



  
สรุปผล 
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปี
การศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ครั้งนี้ ผู้รายงานสรุปผลการศึกษา
ที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 ในภาพรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.25, SD.=0.59) ถือว่าผ่านการ
ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( X =4.56, SD.=0.49) รองลงมา 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( X

=4.54, SD.=0.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ คณะครูมีความพร้อมในการด าเนินงานในโครงการ มีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( X =3.80, SD.=0.69) ถือว่าผ่านการประเมินทุกข้อ 

2. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.20, SD.=0.71) ถือว่าผ่านการประเมิน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการมีความ
เหมาะสมกับกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.68, SD.=0.46) รองลงมา ได้แก่ บุคลากร
มีเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการร่วมกันให้เกิดความส าเร็จ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X

=4.44, SD.=0.64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมอบหมายงานในการด าเนินงานโครงการที่มีความ
ชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =3.73, SD.=0.77) ถือว่าผ่านการประเมินทุกข้อ 

3. ผลการประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.11, 
SD.=0.73) ถือว่าผ่านการประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ใระดับมากที่สุด       
( X =4.66, SD.=0.47) รองลงมา ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.44, SD.=0.52) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การก าหนด
กิจกรรมในโครงการเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก         
( X =3.68, SD.=0.87) โดยถือว่าผ่านการประเมินทุกข้อ 

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product) ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.27, SD.=0.61) ถือว่าผ่านการประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.71, SD.=0.47) 
รองลงมา ได้แก่ เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.44, SD.=0.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ครูที่ปรึกษาและนักเรียนสร้างความคุ้นเคย



กัน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, SD.=0.66) โดยถือว่าผ่านการประเมินทุกข้อผลการประเมิน
ผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปี
การศึกษา 2564  ในภาพรวม มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ( X =4.33, SD.=0.63) ถือว่าผ่านการประเมิน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ( X =4.40, SD.=0.62) รองลงมา กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว มี
พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, SD.=0.64) ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ กิจกรรมที่ 1กิจกรรม
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก( X =4.21, SD.=0.64) ถือว่าผ่านการประเมินทุก
กิจกรรม 
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