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บทสรุ ปสำหรับผู้บริ หำร
การประเมินโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านต้นยาง
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านต้นยาง ปี การศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daniel
L. Stufflebeam ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ประเมินด้านสภาพบริ บท (Context Evaluation)
2)
ประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จานวน
91 คน ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 คน นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
จานวน 28 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 50 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 9
คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้อง/เหมาะสม/
ความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้อง/เหมาะสม/
ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
(  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สาหรับแบบประเมินฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรั บแบบประเมิ น
ฉบับที่ 3 ผลการประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ ำนสภำพบริบทของโครงกำร (Context)
ผลการประเมินด้านสภาพบริ บทของโครงการ โดยภาพรวมมีความสอดคล้องเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สุด คือ
โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนมี หลัก การการดาเนิ นการที่ สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดาเนินการตามโครงการฯ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
ระบบดูแลช่วยนักเรี ยนของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลได้ และข้อที่มีความพร้อม
ความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ กิจกรรมทุกกิ จกรรมที่ดาเนิ นการตามโครงการฯ เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ ม
ให้บุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการดูแลนักเรี ยน
ด้ ำนปัจจัยนำเข้ ำของโครงกำร (Input)
ผลการประเมิน ความคิด เห็ น ที่มีต่อ การดาเนิ น งานของครู แ ละบุค ลากร เกี่ ย วกับ
ความพร้อม/เหมาะสมของด้านปั จจัยนาเข้าของโครงการโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าข้อที่มีความพร้อม/เหมาะสม มากที่สุด คือ คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
มี

ข
ความเหมาะสม และความรั ก ความเอื้ อ อาทรและเข้า ใจนัก เรี ย น และข้อที่ มี ค วามพร้ อมความ
เหมาะสมน้อยที่สุด คือ งบประมาณที่โรงเรี ยนจัดให้
ด้ ำนกระบวนกำรดำเนินงำนของโครงกำร (Process)
ผลการประเมินความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนการดาเนิ นงานของ
โครงการโดยภาพรวม มี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ขั้นเตรี ยมการ รองลงมาคือขั้น
การประเมินผล สรุ ปผล และรายงาน ส่ วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือขั้นการดาเนินงานของ
โครงการ
ผลการประเมิ น ความพร้ อ ม/ความเหมาะสมเกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการ
ดาเนิ นงานตามด้านกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยภาพรวม มีความพร้อม/ความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มี ความพร้ อม/ความเหมาะสมมากที่สุ ด คื อ
การคัดกรองนักเรี ยน รองลงมา คือ การป้ องกัน ช่ วยเหลื อ และแก้ไข การส่ งต่อนักเรี ยน การรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีความพร้อม/ความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ
การ
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ด้ ำนผลผลิตของโครงกำร (Product)
ด้ ำนคุณภำพนักเรียน
ผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของครู แ ละบุ คลากร ต่ อ ด้า น
ผลผลิ ตของโครงการ ด้า นคุ ณภาพนักเรี ย น โดยภาพรวม มีความพึ งพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรี ยนมีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตและสุ ข
นิสัยที่ดี และข้อที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ นักเรี ยนรู ้จกั ตนเองและพึ่งตนเอง
ด้ ำนกระบวนกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
ผลการประเมิ นความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ความพึ ง พอใจของ ครู และบุ ค ลากรต่ อด้า น
ผลผลิ ตของโครงการ ด้านกระบวนการดาเนิ นงานตามกระบวนการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
โดยภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ดคื อ การรู ้ จ ัก นัก เรี ย นเป็ นรายบุ คคล และข้อ ที่ มี ความพึ งพอใจน้อ ยที่ สุ ด คื อ การส่ ง ต่ อ
นักเรี ยน
ด้ ำนบุคลำกร
ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรต่อด้านผลผลิตของโครงการ ด้าน
บุคลากร โดยภาพรวมครู และบุคลากรมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าข้อมีความพึงพอใจมากที่ สุด คื อ บุ คลากรมี ความรู ้ ความเข้าใจ มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งาน
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ระบบดู แลช่ วยเหลื อเพิ่มขึ้ น รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ า บริ หารจัดการระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบ บุคลากรได้รับการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผลและมีขวัญกาลังใจที่ดีใน
การปฏิบตั ิงาน และ บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น อยูใ่ นระดับมาก
ด้ ำนกำรมีส่วนร่ วม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ผู ้ปกครองนัก เรี ย นและ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานมี พฤติ กรรมความพึ งพอใจต่ อระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านต้นยาง โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดาเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ย นบ้า นต้นยาง ด้านปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดต่ อการดาเนิ นงาน โดยการจัด
หมวดหมู่ แ ละเรี ย งล าดับ ตามความถี่ สรุ ป ได้ว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ค วามถี่ สู ง สุ ด ต่ อ การ
ดาเนิ นงานคือ ครู มีภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบหลายด้านในโรงเรี ยน และต้องมารับผิดชอบในการ
กรอกเอกสารงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนเพิ่มภาระงานอีก รองลงมา คือการรายงานข้อมูลของ
นักเรี ยน ผูป้ กครองและครู บางครั้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ส่ วนแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ควรจะแก้ไขด้วยวิธีการที่เรี ยงลาดับตามความถี่ ดังนี้ แนวทางที่มีความถี่สูงสุ ด คือ จัดระบบเอกสารใน
การด าเนิ นงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นให้ ล ดการกรอกข้อ มู ล ที่ ซ้ า ซ้ อ นและ
มอบหมายงานในหน้า ที่ ใ ห้ เ หมาะสม รองลงมา คื อ ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย น
ผูป้ กครองนักเรี ยนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ตรงกัน ส่ วนข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนิ นงานระบบ
ดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เรี ยงตามลาดับความถี่
สู งสุ ด ดังนี้ ควรมีการประชุมชี้แจงและสร้างตระหนักให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้แก่ ครู ผูป้ กครอง
นักเรี ยนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับทราบข้อมูลและแนวทางการดาเนิ นงาน
รองลงมา คือให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิ นงานตามระบบอย่างเหมาะสมทั้งในส่ วน
ของการจัดทาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการออกเยี่ยมบ้านนักเรี ยนควรมีการนิ เทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน ตามระบบอย่างต่อเนื่อง

