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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรี สุพรรณของโรงเรี ยนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม
(context) ของโครงการ ประเมินปัจจัย (Input) ประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ (Process) และ
ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินของ CIPP Model กลุ่มประชากร
มีจานวน 525 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครู ผสู้ อน จานวน 39 คน นักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สามารถอ่านและเข้าใจข้อคาถาม จานวน
474 คน และผูเ้ กี่ยวข้อง 9 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และ
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์และบันทึก
พฤติกรรม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์
เนื้ อหา แปลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ และการวิเคราะห์ความเรี ยงจากแบบสัมภาษณ์
ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านสภาพแวดล้อม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู้ อน ประเมินด้านสภาพแวดล้อม
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.09, σ = 0.38) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ ความจาเป็ นและความคาดหวังและ
ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และนักเรี ยนประเมินด้านสภาพแวดล้อม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.11 , σ = 0.43) เมื่อพิจารณาประเด็น พบว่า นักเรี ยนต้องการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ด้านปั จจัยเบื้องต้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู้ อน ประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.09, σ = 0.39) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ความพร้อม
ของงบประมาณ ความพร้อมของสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และความพร้อมของบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ และนักเรี ยนประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.11 , σ = 0.45)
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า นักเรี ยนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สาหรับกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ

โครงการเพียงพอ และให้ความสนใจโครงการเป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านกระบวนการดาเนินงาน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู้ อน ประเมินด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.08 , σ = 0.40) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
ด้านการวางแผน การประเมินผล การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
เช่นกัน และสาหรับนักเรี ยนประเมินด้านกระบวนการดาเนินงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
(µ = 4.11 , σ = 0.45) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า นักเรี ยนมีการใช้เทคนิคในการฝึ กปฏิบตั ิ
อย่างหลากหลาย ยังเป็ นแกนนาได้แสดงออก และช่วยเผยแพร่ โครงการไปยังชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านผลผลิตของโครงการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู้ อน ประเมินด้านผลผลิต
ของโครงการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.07 , σ = 0.39) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
พัฒนาการของนักเรี ยน และความก้าวหน้าของโครงการอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนนักเรี ยนประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.11, σ = 0.45) เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า นักเรี ยนให้การเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริ ยอ์ ยูใ่ นระดับมาก และนักเรี ยนส่ วนใหญ่
มีพฒั นาการในทุกรายการอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะทีส่ าคัญ
ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ควรเข้ามามีบทบาท โดยการให้การสนับสนุน
โครงการด้านงบประมาณ สื่ อ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้มีการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่ อง
และบูรณาการโครงการให้เข้ากับการจัดการเรี ยนการสอน มีการเชิดชูนกั เรี ยนที่มีประพฤติกรรมดี
และสามารถปฏิบตั ิตนได้ตามคุณลักษณะ ทั้ง 11 ประการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูดา้ น
คุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั นักเรี ยนและควรดาเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็ นโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และก่อให้เกิดผลดีเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนต่อจังหวัดสุ พรรณบุรี

