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รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ประเมินปัจจัยนาเข้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) ประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ประเมินผลผลิตโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 5) ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ใช้รูป แบบการประเมินซิป ป์ (CIPP Model)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามขั้นตอนดังนี้ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัย
นาเข้า และการประเมินกระบวนการ ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ไม่นับรวมผู้รายงาน) ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู) จานวน
120 คน และการประเมินผลผลิตและความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้รายงาน) ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา และ
ตัวแทนครู) จานวน 120 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 ปีก ารศึก ษา 2564 จานวน 331 คน ได้จากการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 331 คน
รวมทั้งหมด 782 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวน 8 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยนาเข้า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ฉบับที่
3 แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อ
ประเมิ นผลผลิต ด้านผลส าเร็จ ที่ เ กิ ดขึ้นกั บ โรงเรียน มี ค่าความเชื่อมั่ น เท่ ากั บ 0.91 ฉบับ ที่ 5
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลผลิต ด้านผลสาเร็จที่ เกิดกับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97
ฉบับ ที ่ 6 แบบสอบถามความพึง พอใจตามความคิด เห็น ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู และ
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน มี ค่าความเชื่อมั่ น เท่ ากั บ 0.91 ฉบับ ที่ 7 แบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจต่อ โครงการพั ฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน โรงเรียนอยุธยานุ ส รณ์ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 และฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุส รณ์ ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.51
ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

ง
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมิ น สภาพแวดล้ อมโครงการพั ฒ นาระบบการดูแ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น
ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการพัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความจาเป็นต่อการพัฒนา
นักเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนส่งเสริมการทางานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เ กี่ ยวข้อง
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คื อ ด้านบุคลากร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผลการประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านดาเนินงานตามแผน รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการและวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ด้านการกากับ ติดตาม และประเมินผล
4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการประเมิน ผลผลิต โครงการพัฒ นาระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย น
ด้านผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับ โรงเรียน ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์การประเมิ น ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ครูที่ปรึก ษาสามารถดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ นัก เรียนที่ มี คุณภาพและมี ม าตรฐานสามารถตรวจสอบได้ และด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนได้เผยแพร่เอกสารและผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในระดับภาคและระดับชาติ
4.2 ผลการประเมิ น ผลผลิ ต โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ด้านผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ทุ ก ข้อ โดยข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ เมื่ อนัก เรียนมี ปัญ หาจะได้รับ การดูแล
ช่วยเหลือจากครูและโรงเรียนอย่างใกล้ชิดทันเวลาและตรงประเด็น รองลงมา คือ นักเรียนสามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีพฤติกกรมอันพึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของเยาวชนทั่วไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศาสนา
พัฒนาจิตใจ
5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุป
ได้ดังนี้
5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีเอกสาร

จ
พร้อมใช้งาน รองลงมา คือ มีการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโครงการตามความเหมาะสม และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูที่ปฏิบัติ
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวม มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุ กข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน
สามารถปรึกษาปัญหากับครูปรึกษาได้ทุกเมื่อ รองลงมา คือ เมื่อมีปัญหานักเรียนจะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากโรงเรียนทันที และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศาสนา
พัฒนาใจ
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ ผู้ปกครองพึงพอใจ
ต่อวิธีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้ปกครองพึง พอใจต่อ
กิจกรรมศาสนาพัฒนาใจ

