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บทสรุป 
 

รายงานการประเมินโครงการ “พัฒนาห้องสมุด 3 ดี พระครูฉันทวรากร โรงเรียนคลองแดนวิทยา 
จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ  โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการ
ประเมิน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ประชากรครู จ านวน 18 
คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน  จ านวน 123 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จ านวน 123 คน และกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 ฉบับ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อค าถามปลายเปิดทุกฉบับ มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.93 – 0.95 สถิติที่ใช้ในในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการประเมิน  พบว่า 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ “พัฒนาห้องสมุด  3 ดี พระครู
ฉันทวรากร” โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การ
ประเมิน ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน 
พบว่า  ครูมีความเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53,  =  
0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X  = 4.52,  
S.D. = 0.26)  ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด   
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ “พัฒนาห้องสมุด  3 ดี พระครู
ฉันทวรากร” โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน 
ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.63,  = 0.20) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด 
 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการโครงการ “พัฒนาห้องสมุด 3 ดี พระครูฉันทวรา
กร” โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์
การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมี
คุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.59, S.D. = 0.14) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( = 4.54,  = 0.13) ไดค้ะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และ 
 



ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมี คุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X  = 4.59, S.D. 
= 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด 
 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต  จ าแนกเป็น 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินโครงการ “พัฒนา
ห้องสมุด 3 ดี พระครูฉันทวรากร” โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก 
และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้
ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X  = 4.57, S.D. = 0.25) ได้คะแนนเฉลี่ย 
15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 
4.63,  = 0.24) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย (X  = 4.59, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน                  ทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด             มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.68, S.D. = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ประเด็นตัวชี้วัด 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การ
ประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 
กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.56, S.D. = 0.16) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด  ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.52, = 0.15) ได้คะแนน
เฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด  ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มี
ค่าเฉลี่ย (X =4.58, S.D. = 0.18) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วัด และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.53, S.D. = 0.17) ได้
คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด  

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการด าเนิน โครงการ “พัฒนาห้องสมุด 3 ดี พระครูฉันทวรากร” 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด  ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X =4.60, S.D. = 0.19) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.61, = 0.11) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 
คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
(X =4.58, S.D. = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.53, S.D. = 0.23) ได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด   

4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการด าเนินโครงการ “พัฒนาห้องสมุด 3 ดี พระครูฉันทวรากร” 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.60, S.D. = 0.19) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก 
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ประเด็นตัวชี้วัด  ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.60,  = 0.13) ได้
คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.64, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.51, S.D. = 0.28) 
ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการประเมินไปใช้ 

ข้อค้นพบจากการประเมิน 
1. คุณภาพการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี พระครูฉันทวรากร โรงเรียนคลองแดนวิทยา ปีการศึกษา 2562 ตาม

ความคิดของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าหลังการด าเนินโครงการทุกกลุ่ม
ที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่ากรอบกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ที่ส่งผลต่อ
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 3 
ด้านได้แก่ 1) หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี 2) การจัดบรรยากาศและสถานที่ดี 3) การจัดบริการและกิจกรรมส าหรับ
การเรียนรู้ดี สถานศึกษาอ่ืน ๆ ควรพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ หน่วยงานภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ พัฒนาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน                  
เพ่ือมุ่งเน้นพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

3. ควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินโครงการมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นทางเลือก

ของผู้บริหารในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมกับโครงการระดับต่าง ๆ  

2. ควรมีการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ของโรงเรียนทุก โครงการเพ่ือให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพ  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

3. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานห้องสมุดที่ประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 


