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การจดัการศึกษาโรงเรียนสะเดา"ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์"  ปีการศึกษา  
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     บทสรุป 

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดั

การศึกษาโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"  ปีการศึกษา   2559  ในคร้ัง น้ี                    

มีวตัถุประสงค์  เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านปัจจยันําเข้าของโครงการ       

ดา้นกระบวนการดาํเนินงานของโครงการ    และดา้นผลผลิตของโครงการ  โดยประยุกตรู์ปแบบ

การเมินแบบซิปป์  (CIPP  Model)  มาใชใ้นการประเมิน  โดยใชว้ิธีการประเมินสามลกัษณะ  คือ  

การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูร้ายงานไดส้ร้างข้ึน  ใชผ้ลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และใชผ้ลการประเมินจากแบบบนัทึกผลการระดมทรัพยากรตาม

สภาพจริง  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  ครู  จาํนวน  86  คน  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํนวน  13  คน  ผูป้กครอง  จาํนวน  327  คน  และนกัเรียน  จาํนวน  327  

คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประกอบด้วย  แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็น 

มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  และมีขอ้คาํถามปลายเปิดจาํนวน  6  ฉบบั       

ทุกฉบบัผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยมีค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง  0.92 - 0.93  แบบ

บนัทึกขอ้มูลตามสภาพจริงเก่ียวกบัปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากร  จาํนวน  4  ดา้น  

และแบบบนัทึกผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจาํปี

การศึกษา  2559  ของโรงเรียน  ใชบ้นัทึกผลการประเมินตามสภาพจริง  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรม  SPSS  

(Statistical  Package  for  Social  Sciences for  windows  version  16)  ผลการประเมินพบวา่ 

 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา               

เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะเดา     “ขรรคช์ยักมัพลานนท์อนุสรณ์”  ปีการศึกษา  2559  



ตามประเด็นตวัช้ีวดั  ค่านํ้ าหนกั  และเกณฑ์  ตามความคิดเห็นของครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  โดยรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนเฉล่ีย  15  คะแนน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน        

เม่ือพิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน  พบว่า  ความคิดเห็นของครู  มีความเหมาะสมในระดับมาก                     

มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 3.68, S.D. = .55)  ไดค้ะแนนเฉล่ีย  15  คะแนน  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็นตวัช้ีวดั  รองลงมาได้แก่ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความ

เหมาะสมในระดบัมาก   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.62, S.D. = .47)  ไดค้ะแนนเฉล่ีย  15  

คะแนน  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั 

2.    ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อยกระดบั

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกมัพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา  2559  ตามประเด็น

ตวัช้ีวดั  ค่านํ้ าหนกั  และเกณฑ์  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม พบวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

( X  = 3.63, S.D. = .63)  ไดค้ะแนนเฉล่ีย  15  คะแนน  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั   

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะเดา          “ขรรค์ชยักมัพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2559 

ตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่านํ้ าหนกั และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และผูป้กครอง โดยรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน  ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน เม่ือพิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ ความคิดเห็นของผูป้กครอง  มีความเหมาะสมในระดบั

มาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 3.64, S.D. = .61) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑ์การประเมิน     

ทุกประเด็นตวัช้ีวดั รองลงมาไดแ้ก่ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.60, S.D. = .63)       

ได้คะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกประเด็นตัวช้ีวดั ส่วนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( X  = 3.54, S.D. = 

.54)  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20  คะแนน  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั   

4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์”  ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงประกอบดว้ย 

5 ประเด็น ไดแ้ก่   

4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

  4.1.1 ด้านบุคคล โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับการ

สนบัสนุนทรัพยากรดา้นบุคคล ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ครู  ผูป้กครองนกัเรียน  ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  ปราชญช์าวบา้น  รวมถึงบุคคลฝ่ายต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ และสนบัสนุน

การจดัการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรคช์ยักมัพลานนท์อนุสรณ์”  อยา่งต่อเน่ือง โดยปีการศึกษา 2559 

ไดรั้บการสนบัสนุนจาํนวน 28 รายการ  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 



4.1.2 ดา้นงบประมาณ โรงเรียนสะเดา “ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์” ไดรั้บการ

สนบัสนุนทรัพยากรดา้นงบประมาณ  จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยปีการศึกษา 2559 ไดรั้บสนบัสนุน 

เป็นเงิน 2,678,262 บาท  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

4.1.3 ด้านวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โรงเรียนสะเดา 

“ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์” ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นวสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง จากผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ต้องการจาํเป็นของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยปีการศึกษา 2559 ได้รับการสนับสนุน จาํนวน 14 

รายการ คิดเป็นมูลค่า 707,600  บาท ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

4.1.4  ด้านการบริหารจดัการ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 

สามารถระดมทรัพยากรด้านการบริหารจัดการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และ

หน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจดัการสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทัว่ไป ของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 อยา่งต่อเน่ือง ผา่น

เกณฑก์ารประเมิน 

4.2 ผลการประเมินดา้นการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง  4  ดา้น

ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรค์

ชยักมัพลานนทอ์นุสรณ์”  ปีการศึกษา  2559 ตามประเด็นตวัช้ีวดั  ค่านํ้ าหนกั  และเกณฑ์การประเมิน  

ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครอง โดยรวมทั้งสามกลุ่มท่ี

ประเมินไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณารายกลุ่ม ผูป้ระเมิน พบว่า 

ความคิดเห็นของผูป้กครอง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 3.64, S.D. = .63) ได้

คะแนนเฉล่ีย  20 คะแนน  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั  รองลงมาไดแ้ก่  ครูมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.57, S.D. = .50)  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑ์การประเมิน

ทุกประเด็นตวัช้ีวดั  ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด  ( X  = 3.55, S.D. = .60) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น

ตวัช้ีวดั 

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาทั้ง 4 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ  

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล          และงานบริหารทัว่ไป  ของโครงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษา  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชยักมัพลานนทอ์นุสรณ์”  ปี

การศึกษา 2559  ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูป้กครอง 

ตามประเด็นตัวช้ีวดั  ค่านํ้ าหนัก  และเกณฑ์  โดยรวมทั้ งสามกลุ่มท่ีประเมินได้คะแนนเฉล่ีย                 

10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เม่ือพิจารณารายกลุ่มผูป้ระเมิน  พบว่า  ความคิดเห็นของ



ผูป้กครอง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X  = 3.71, S.D. = .67)  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 

10 คะแนน ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั  รองลงมาไดแ้ก่  ครู      มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 3.67, S.D. = .62) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็นตวัช้ีวดั ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( X  = 3.56, S.D. = .60) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็นตวัช้ีวดั 

4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชยักมัพลานนทอ์นุสรณ์”  ปีการศึกษา 2559 พบวา่ ทุกมาตรฐานมีคุณภาพ

อยูใ่นระดบัดีมากและดีเยีย่ม ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชยักมัพลานนท์อนุสรณ์”    ปีการศึกษา 2559 

ตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่านํ้ าหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครอง โดยรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ผา่น

เกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณารายกลุ่ม ผูป้ระเมิน พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง มีความ

เหมาะสมในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 3.66, S.D. = .62) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ผา่นเกณฑ์

การประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั  รองลงมาไดแ้ก่  ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ( X  = 3.63, 

S.D. = .59) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั  ส่วนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( X  = 3.53, S.D. = .59) ได้

คะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช้ 

 1.  โรงเรียนควรช้ีแจง  ทาํความเขา้ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และประชาสัมพนัธ์การ

ดาํเนินงานของโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

2.  โรงเรียนควรนาํผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น  จุดท่ีควรพฒันา  เพื่อ

กาํหนดรูปแบบ  และแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนตามความเหมาะสม 

3. โรงเรียนควรนาํรูปแบบ  วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ  ในโครงการไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ระดมทรัพยากรการศึกษา  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 

  

 



 ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมิน/วจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ใหมี้การประเมินผลการใชท้รัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ  เพื่อให้เกิดความคุม้ค่ากบั

การลงทุนทางการศึกษาของรัฐและเกิดความเสมอภาค 

 2. ให้มีการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายดา้นเพื่อเป็น

ขอ้มูลในการจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสมกบัขนาดของโรงเรียน 

 3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา  ตามบริบทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาการดาํเนินงาน

ตามโครงการต่อไป 

 
 


