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 การประเมินโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์โมเด (CIPP MODEL )  
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3) 
เพื่อประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน  (Process) และ  4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต  
(Product) โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 237 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน13 คน (เลือกใช้วิธีการ เลือกแบบเจาะจง ) นักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 
จ านวน 350 คน (กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดสัดส่วนและสุ่มแบบจับสลาก ) และ
ผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้น ม.1 ถึง ม .6 จ านวน  350 คน (จากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6) รวม 950 คน เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ   (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการประเมิน ด้านบริบท พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา มีระดับความเห็นด้าน
บริบทอยู่ในระดับมาก (X  = 4.27) และคณะกรรมการสถานศึกษา มีระดับความเห็นด้านบริบทอยู่
ในระดับมาก (X  = 4.24) โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่า  ครูให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อยู่ในระดับมาก (X  =  4.42) ส่วนคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เห็นว่า โรงเรียนส ามารถก ากับ ติดตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก (X  = 4.46)   
 2. ผลการประเมิน ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา  มีระดับความเห็น
ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.20) และคณะกรรมการสถานศึกษา มีระดับความเห็น
ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับมาก (X = 4.18) โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่า บุคลากร
รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.26) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นว่า  ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 4.46) 
 3. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา  มีระดับความเห็น
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก  (X  = 4.17) และคณะกรรมการสถานศึกษา มีระดับความเห็น
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่า มีการ
นิเทศ  ติดตาม ผลการด าเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อยู่ในระดับมาก (X  = 



4.29) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นว่า จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนโดยให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (X  = 4.38) 
 4. ผลการประเมิน ด้านผลผลิต พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา มีระดับความเห็น ด้าน
ผลผลิต อยู่ในระดับมาก  (X  = 4.22) คณะกรรมการสถานศึกษา  มีระดับความเห็นด้านผลผลิต อยู่
ในระดับมาก (X  = 4.15) นักเรียน มีระดับความเห็นด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก  (X  = 4.25) 
และผู้ปกครองนักเรียน  มีระดับความเห็นด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก  (X  = 4.27) โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เห็นว่า นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด รวมทั้งแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด  
อยู่ในระดับมาก (X  = 4.30) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่าน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา  อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46) ส่วนนักเรียน 
เห็นว่า นักเรียนมีอารมณ์ดี และสุขภาพจิตที่ดี  อยู่ในระดับมาก (X  = 4.40) ส่วนผู้ปกครองนักเรียน 
เห็นว่า โรงเรียนให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  อยู่ในระดับมาก (X  = 
4.44) 
 ข้อเสนอแนะ พบว่า  1. ข้อเสนอแนะของครู บุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชนและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมีความร่วมมือกันเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งที่บ้าน โรงเรียน และใน
ชุมชน มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  ครูทุกคน ต้องร่วมมือกัน พัฒนานักเรียนให้
เข้าใจตนเองมีทักษะ ในการแก้ปัญหาเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  และต้องมี สารสนเทศ ที่
เพียงพอท าให้นักเรียนได้รับการ ดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  2. ข้อเสนอแนะของ บุคลากรทาง
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ การจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควร
มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  วัสดุ -ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน  การ ด าเนินงาน ต้องครบทุกกิจกรรมและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  และนักเรียนต้องรู้ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น จุด
ด้อยของตนเองพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  3.ข้อเสนอแนะของ นักเรียน ได้แก่ 
นักเรียน ต้องการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา  
4.ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ นักเรียนควรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 


