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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  รายงานการประเมินโครงการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ

นักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินด้าน

สภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ผลการ

ปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประยกุตรู์ปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP-Model) มาใชใ้นการ

ประเมิน 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินประกอบดว้ยนกัเรียน จ านวน 389 คน  ครู จ  านวน 

40 คน ผูป้กครอง จ านวน 300 คน และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งส้ิน  6  ฉบบั ประกอบดว้ย แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  5   ระดบั จ านวน 5 ฉบบั ทุกฉบบัผา่นการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัระหว่าง  .941 - .988   และแบบบนัทึกขอ้มูลตามสภาพจริงเก่ียวกบั

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินพบว่า 

1. ผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม (Context) ของโครงการการป้องกนัและแกไ้ข 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียนโดยใช้ เครือข่าย การมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู  ปี
การศึกษา 2559  ตามความคิดเห็นของ ครูและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ  ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  
เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบวา่  ปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  (X ,=3.84, S.D. = 0.76) มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวม  ได้คะแนน 15  ผ่าน
เกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน และรองลงมาคือ ครู  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั



มาก  (X ,= 3.77, S.D. = 0.71 ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15  ผา่นเกณฑ์  ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั
ท่ีประเมิน 

2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ของโครงการโครงการการป้องกนัและแกไ้ข 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนโดยใชเ้ครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 
2559   ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมได้คะแนนเฉล่ีย 15  ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็น
ตวัช้ีวดั 

3. ผลประเมินดา้นกระบวนการ (Process)  ของโครงการการป้องกนั  และแกไ้ข 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียนโดยใช้ เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู   ปี
การศึกษา  2559   ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครูและผูป้กครอง พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ี
ประเมิน ได้คะแนนรวมเฉล่ีย  20  ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน เม่ือ
พิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบวา่ กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.76, S.D. = 075 ) 
ไดค้ะแนน  20  ผ่านเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  รองลงมาคือ  กลุ่มผูป้กครอง มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.71, S.D. = 0.75) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย  20  ผา่นเกณฑ์ภาพรวมทุก
ประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  ส่วนกลุ่มนกัเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 3.70, S.D. = 0.75) อยูใ่นระดบั
มาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย  20  ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

4. ดา้นผลผลิต (Product) ในการด าเนินโครงการ จ าแนกเป็น 
  4.1 สรุปผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้องของโครงการการ
ป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนโดยใชเ้ครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียน
อนุบาลละงู  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย  20  ผา่นเกณฑ์
การประเมิน   เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.80, S.D. =0.75) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
รองลงมาคือ กลุ่มนกัเรียน อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.72,S.D. = 0.76) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20  ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70,S.D. = 0.68) ไดค้ะแนน
รวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
          4.2  สรุปผลการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู  
ทั้งพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีไม่รุนแรง และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรง โดยรวม ปี
การศึกษา 2558  จ  านวนนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  จ  านวน 678  คน คิดเป็นร้อยละ 
59.44  ปีการศึกษา 2559  จ  านวนนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์จ านวน 673   คน  คิดเป็น
ร้อยละ   30.16   ลดลง 200 คน คิดเป็น ร้อยละ  29.28   และ เม่ือพิจารณาแต่ละพฤติกรรมพบว่า 
พฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย ลดลงมากท่ีสุด  ร้อยละ 2.93   รองลงมาคือ พฤติกรรมการไม่มีสัมมา
คารวะ ลดลงร้อยละ  2.35  ส่วนพฤติกรรม โดดเรียนลดลงนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ  0.88  



        4 .3    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเ รียน ครู  ผู ้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการด าเนินโครงการ   การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ของนกัเรียนโดยใช้ เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู   ปีการศึกษา 2559 
โดยรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑ์การประเมิน   เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผู ้
ประเมินพบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.83, S.D. =0.66) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่นเกณฑ์    การประเมิน รองลงมาคือ นกัเรียน และ ครู  
อยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.70,S.D. = 0.75)   และ(X = 3.70,S.D. = 0.63)  ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผา่น
เกณฑ์การประเมิน  ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.65 ,S.D. = 0.71 ) 
ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอเพื่อน าผลการประเมินไปใช ้

1.1 โรงเรียนควรจดัโครงการการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง 
นกัเรียน  อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 ควรส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อร่วมกนัพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.3 ควรยกยอ่ง  เชิดชูเกียรติ ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ผลงานท่ีประสบความส าเร็จใน
การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม  
โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2559  ของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก่อให้เกิดพลงัใน
การท างานเพิ่มข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินและวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนของโรงเรียนในรูปแบบวิธีการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากรูปแบบ
ซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 
  2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการการป้องกันและ
แกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนตามบริบทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการวางแผนพฒันาการด าเนินงานตามโครงการต่อไป 
  2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่                    
พึงประสงค์ของนักเรียนในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกอนัจะเป็นประโยชน์ต่องานพฒันา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
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