
(1) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
ชื่อรายงานโครงการ การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง 
   อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
ผูประเมิน   นางภมร  นฤภัย 
ปการศึกษา   2552 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินดานสภาวะแวดลอมของโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง  2) เพ่ือประเมินดานปจจัยเบ้ืองตนของโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง  3) เพ่ือประเมินดานกระบวนการของโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง  4) เพ่ือประเมินดานผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง 5) เพ่ือประเมินดานผลกระทบของโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPPI Model) 
กลุมตัวอยางไดจากการเปดตาราง เครซ่ีแอนดมอรแกน (1970) จํานวน 473 คน แบงเปน ผูบริหาร  
จํานวน  1  คน  คร ู จํานวน 26 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  12  คน  ผูปกครอง
นักเรียน จํานวน  217 คน และนักเรียน จํานวน 217 คน สุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามในการประเมินจํานวน 4  ฉบับ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก 
รอยละ คาเฉล่ีย (, X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (,S.D.)โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
 
ผลการประเมิน 
 ผลการประเมินพบวา ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ
ผานเกณฑการประเมินท้ังหมด คือ 

ดานสภาวะแวดลอม 
1. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/ครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน  
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก วัตถุประสงคของโครงการนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และชุมชน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันในโครงการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
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2. การดําเนินงานโครงการ ตาม ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยโครงการมี
ความสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสรางนิสัยการรักษาสุขภาพแกนักเรียน แกครูและชุมชน  และชุมชนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมรวมกันในโครงการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

ดานปจจัยเบื้องตน 
1. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/ครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยความเพียงพอของงบประมาณในการ
ดําเนินงานโครงการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก งบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ
มีความเหมาะสมและผูดําเนินงานแตละระดับมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงการ            
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

2. การดําเนินงานโครงการ ตาม ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณา 
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการ
และวิธีการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก ผูดําเนินงานแตละ
ระดับมีความรู ความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงการ และผูปกครอง มีความรูความเขาใจในหลักการ
และวิธีดําเนินโครงการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

ดานกระบวนการ 
1. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/ครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยมีนโยบายการจัดการเรียนการสอน           
ท่ีสอดคลองกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด         
รองลงมาไดแกมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและมีขอมูล  
สารสนเทศดานการสรางเสริมสุขภาวะในโรงเรียนจากองคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

2. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยสรางความ
ตระหนักและความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับความตองการของโรงเรียนในการสมัครเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน และรวมกับชุมชนในการ
พัฒนาความรูในเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
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3. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูปกครองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยการจัดบริเวณโรงเรียนสําหรับเปนท่ี
พักผอนหยอนใจ เหมาะสมกับการสรางเสริมสุขภาพของผูเรียนและประชาชนในชุมชน มีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหนักเรียนไดลงมือ
ศึกษาและปฏิบัติดวยตนเอง และมีการจัดประชุมผูปกครอง  เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด   

4. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก                   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยความรูท่ีไดจากการรวมกิจกรรมโครงการ
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก การรักษาความ
สะอาดในโรงเรียน  และมีการจัดอุปกรณเสริมการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรู ท้ังภายในและนอก
หองเรียน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

ดานผลผลิต  
1. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/ครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพอยางหลากหลายและตอเนื่อง มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การสังเกตและประเมิน
พัฒนาการนักเรียนอยางตอเนื่อง  และการใชส่ือการสอนเพ่ือฝกใหนักเรียนแกปญหาและคนพบ
ความรู มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

2. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยการให
นักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินดําเนินกิจกรรมตามโครงการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก มี
การจัดกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางหลากหลายและตอเนื่อง และมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

3. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูปกครองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยใหการสนับสนุนในการสรางเสริม
สุขภาพของนักเรียน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแกมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน และมีความ
เขาใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

4. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการสงเสริมการ
ออกกําลังกายภายในโรงเรียนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก นักเรียนไดรับการฝกทักษะใน
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เรือ่งการกินอาหารท่ีมีอันตรายจากครูหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข และไดรับขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย
เกี่ยวกับการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด   

ดานผลกระทบ 
1. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร/ครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเม่ือมีผูเรียนเกิดอิสระทางความคิดในการ
จัดการใหตนเองมีสุขภาวะ จึงทําใหมีพัฒนาการดานการเรียนรูท่ีหลากหลายมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก สามารถเลือกตัดสินใจ/แกปญหาตางๆ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของตนเอง และมีการ
เช่ือมโยงประสบการณการเรียนรูกับชีวิตจริงในการพัฒนาสุขภาวะมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

2. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเม่ือมีผูเรียน
เกิดอิสระทางความคิดในการจัดการใหตนเองมีสุขภาวะจึงทําใหมีพัฒนาการดานการเรียนรูท่ี
หลากหลาย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก เปนตนแบบใหกับโครงการในเชิงการสรางเสริมสุข
ภาวะ และคนพบความสามารถของตนเองในแงมุมท่ีหลากหลายจากบทเรียน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

3. การดําเนินงานโครงการ ตามความคิดเห็นของผูปกครองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของนักเรียน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก นักเรียนมีพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  และนักเรียนแนะนําบุคคลอ่ืนใหตระหนักถึงการมีสุขภาวะท่ีดีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการประเมินไปใช 
  1.  ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน  ควรนําผลการประเมินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพไปปรับแผนพัฒนาหรือแผนกกลยุทธในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานดานผูเรียน 
  2.  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียน 
        2.1  ควรสงเสริมอํานวยความสะดวกในดานการจัดสรรงบประมาณอาคาร
สถานท่ี  การใชวัสดุอุปกรณ  และการบํารุงรักษาในการดําเนินโครงการ 
         2.2  เปนท่ีปรึกษา หรือใหคําแนะนําใหความรูตลอดจนสงเสริมในการจัด
กิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่องและสรางขวัญกําลังใจแกบุคคล มีความยุติธรรม มีความเปนกลาง
เปนท่ียอมรับตลอดการดําเนินโครงการ 
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          2.3  มีการนิเทศ  ติดตาม  กํากับดูแล  ชวยเหลือและการประเมินผล เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามโครงการท้ังเปนกลุมบริหารหัวหนากลุมสาระและเปนรายบุคคลแบบ
กัลยาณมิตรโดยเนนการมีสวนรวม 
  3.  ขอเสนอแนะสําหรับคร ู
        3.1 การจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมควรเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและชุมชน
ไดแกมีบุคลิกภาพในการแตงกายท่ีดีมีพฤติกรรมการเปนตัวอยางท่ีดีในการบริโภคและการออก
กําลังกาย  มีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย  เสียสละเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น  ควรตระหนักและใหความสนใจและระมัดระวังตัวเองอยูเสมอ 
        3.2  การจัดการเรียนการสอนตองมีแผนการจัดการเรียนรู  และสอดแทรก
ความรูตาง ๆ ดานสุขอนามัยท่ีดีในการสอนทุกครั้ง 
  4.  ขอเสนอแนะสําหรับผูปกครอง 
       ผูปกครองควรใหความรวมมือกับโรงเรียนในดานการประชาสัมพันธ  การ
ประชุมผูปกครองเพ่ือรับทราบแนวทางในการดําเนินงานของโครงการหรือการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  
และควรนําสรุปผลการดําเนินโครงการไปเผยแพร  ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการ
พัฒนาโครงการในลําดับตอไป 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคร้ังตอไป 
  1.  ควรมีการประเมินโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนในดานอ่ืน ๆ ไดแก
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม การอาน และการคิดวิเคราะห 

2.  ควรมีการประเมินโครงการเกี่ยวกับปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาดานสุขภาพของ
นักเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 
  3. ควรมีการประเมินโครงการและเปรียบเทียบความคิดเห็นกอนและหลังการ
ดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
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ช่ือโครงการ     การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง  อําเภอเมือง  
           จังหวัดกระบ่ี 
ผูประเมิน        นางภมร  นฤภัย 
ปการศึกษา      2552 
 
     บทคัดยอ 
 การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือประเมินดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยเบ้ืองตน  ดานกระบวนการ 
ดานผลผลิต ดานผลกระทบของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง รูปแบบ
การประเมินแบบซิปป  (CIPPI Model) กลุมตัวอยางไดจากการเปดตาราง เครซ่ีแอนดมอรแกน  (1970) 
จํานวน  473  คนสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  ในการประเมินจํานวน 4 ฉบับ 
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย (, X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(,S.D.)โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   
 ผลการวิจัย พบวาโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง               
ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก  ดานสภาวะแวดลอม  ดานปจจัยเบ้ืองจน ดานกระบวนการ 
ดานผลผลิต และดานผลกระทบอยูในระดับมาก   
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