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บทสรุป 

          รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค์  
5 ลักษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2564   มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้าน
สภาพแวดลอ้มของโครงการ เก่ียวกับความตอ้งการจ าเป็น ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ความ
สอดคลอ้งกับนโยบายตน้สังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ของ
โครงการเก่ียวกบัความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ความเหมาะสม
อาคารสถานท่ี การบริหารจัดการ และหน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการ เก่ียวกับการวางแผน การด าเนินงาน ติดตามก ากับและประเมินผลน ามา
ปรับปรุงและพฒันา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบดว้ย 4.1) คุณภาพการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
ปีการศึกษา 2564 4.2) ความรับผิดชอบของนกัเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2564 
ได้แก่  ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน  
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีพลเมือง 4.3) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564  4.4) ความพึงพอใจ
ของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่าง
ครู จ านวน 48 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 274 คน กลุ่มตัวอย่างผูป้กครอง จ านวน 274 คน  
และกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลมี 2  ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั(Rating Scale)  
จ านวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ านวน 1 ฉบับ รวมทั้ งส้ิน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการ



ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18 ได้ค่าความเช่ือมั่นแต่ละฉบับอยู่
ระหวา่ง .928 - .979  

ผลการประเมินพบว่า 
 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ ความต้องการจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ความสอดคลอ้งของนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั และ
ความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนการด าเนินโครงการโดยภาพรวม พบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก ผา่นเกณฑก์ารประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่าน ้าหนกั และเกณฑก์ารประเมิน
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน ้ าหนักร้อยละ 15 ผลการประเมินเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตวัช้ีวดัมีค่าเฉล่ียสูงกว่า เกณฑท่ี์ก าหนด 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน โดยกลุ่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 
(X = 3.96, S.D. = .86) อยู่ในระดบัมาก และรองลงมาไดแ้ก่กลุ่มครู (X = 3.85, S.D. = .71)  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครูโดยประเมินใน            
5 ประเด็น คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี 
การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการ ก่อนการด าเนินโครงการโดยภาพรวม พบว่า  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.75, S.D. = .68)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน
ตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่าน ้ าหนกัและเกณฑก์ารประเมิน พบว่า ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ ค่าน ้ าหนกั 
ร้อยละ 15 ผลการประเมินเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู 
และผูป้กครอง โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การวางแผน การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตาม
ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง ประเมินระหว่างการด าเนินการ  โดยภาพรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑก์ารประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่าน ้ าหนัก 
และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ดา้นกระบวนการของโครงการ  ค่าน ้ าหนัก ร้อยละ 20 ผลการประเมิน 
เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน โดยกลุ่มครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.90, S.D. = .72) อยู่ในระดบั
มาก รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มผูป้กครอง (X = 3.78, S.D. = .60) อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ส่วนกลุ่มนักเรียนมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด(X = 3.70, S.D. = .66) อยูใ่นระดบัมาก 



 4. ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ โดยประเมินใน 4 ประเด็น ดงัน้ี 
 4.1 ระดบัคุณภาพการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค์  
5 ลกัษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และ
ผูป้กครอง โดยภาพรวม พบว่า ทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตวัช้ีวดัค่าน ้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านผลผลิตของ
โครงการเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์
5 ลกัษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2564 ค่าน ้ าหนัก ร้อยละ10 ผลการประเมิน 
เม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั พบว่า ทุกกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน  โดยกลุ่มผูป้กครองมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.92, S.D. = .67) 
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มครู (X = 3.75, S.D. = .68) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ส่วนกลุ่มนกัเรียน
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X = 3.70, S.D. = .67) อยูใ่นระดบัมาก 
  4.2 ความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ปีการศึกษา 2564   
ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง โดยประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ดา้นความรับผิดชอบต่อครอบครัว ดา้นความรับผิดชอบต่อเพื่อน ดา้นความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และ
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีพลเมือง โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวช้ีวดั ค่าน ้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า   
ด้านผลผลิตของโครงการเก่ียวกับความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์             
ปีการศึกษา 2564  ค่าน ้ าหนกั ร้อยละ 20  ผลการประเมินเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยภาพรวม และ 
ทุกประเด็นตวัช้ีวดั พบวา่ ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
โดยกลุ่มครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 3.73, S.D. = .65) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่กลุ่มผูป้กครอง  
(X =3.66, S.D. = .64)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 4.3 คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัษฎานุ-
ประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 ค่าน ้ าหนัก ร้อยละ10 ผลการประเมินคุณภาพเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.82 ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉล่ียร้อยละ สูงสุด ร้อยละ 98.24 รองลงมา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ ร้อยละ 97.66 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉล่ียร้อยละต ่าสุด ร้อยละ 92.31 
 4.4 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนกัเรียน โดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ใน



ระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวช้ีวดัค่าน ้ าหนักและเกณฑ ์
การประเมินพบว่าดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัความพึงพอใจในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์     
ปีการศึกษา 2564  ค่าน ้ าหนกั ร้อยละ 10 ผลการประเมินเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยภาพรวมและ
ทุกประเด็นตวัช้ีวดั พบว่า ทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
โดยกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.96, S.D. = .75) อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียน( X = 3.76, S.D. = .68) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส่วนกลุ่มผูป้กครอง 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X = 3.68, S.D. = .62 ) อยูใ่นระดบัมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
 1.1 ควรน าผลการประเมินโครงการท่ีได้เป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันากระบวนการ

ด าเนินงาน โดยปรับปรุงกิจกรรมท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัต ่า และส่งเสริมกิจกรรมท่ีอยู่ระดบัดีให้
ดียิง่ขึ้น 

 1.2 ผูบ้ริหาร และครู ควรมีวางแผนการด าเนินงานโครงการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ทราบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมสู่การปฏิบติัท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 1.3 โรงเรียนควรน าผลการประเมินโครงการรายงานหน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่อย่างวงกวา้ง และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบของนกัเรียน อยา่งต่อเน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการประเมินโครงการท่ีมีลกัษณะองคร์วมโดยประยุกตใ์ชรู้ปแบบการประเมินซิปป์ 
(CIPP  Model) และควรมีการประเมินโครงการโดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบอ่ืนๆ  
  2.2 ควรศึกษารูปแบบการพฒันาการบริหารท่ีเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน  
โดยใชก้ระบวนการท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางการน ากระบวนการสู่การปฏิบติั 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินโครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้  
การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     

 


