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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรี
นคร ปการศึกษา 2564 เปนการวิจัยเชิงประเมิน ผูประเมินเลือกใชรูปแบบการประเมินโดยใชรูปแบบการ
ประเมิน CIPPIEST Model มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินโครงการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะตามแนวทางการ
พัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรีนคร ท้ัง 8 ดานดังนี้ ประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดาน
กระบวนการ(Process) ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact)  ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 
ดานความยั่งยืน (Sustainable) และดานการถายโยงความรู (Transportation) กลุมตัวอยาง จํานวน 605 คน 
ไดแก ผูประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 3 คน ครูผูสอน จํานวน 30 คน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 จํานวน 254 คนผูปกครองนักเรยีน จํานวน 254 คน 
เครือขายผูปกครอง 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 10 คน และชุมชนจํานวน 5 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครั้งนี้ มีเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน เปน
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 3 ฉบับ และแบบสัมภาษณจํานวน 
1 ฉบับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน ดังนี้ 
 ฉบับท่ี 1. แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มีเนื้อหา เก่ียวกับ คิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรีนคร 8 ดาน  

ฉบับท่ี 2. แบบสอบถามสําหรับนักเรียน มีเนื้อหา เก่ียวกับคิดเห็นเก่ียวกับโครงการโรงเรียนสรางเสริม
สุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรีนคร 3 ดาน 

ฉบับท่ี 3. แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ชุมชนมีเนื้อหา
เก่ียวกับคิดเห็นเก่ียวกับโครงการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรีนคร 
5 ดาน 

แบบสัมภาษณ สําหรับผูประสานงานโครงการ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง( Structured 
Interview) ท่ีผูประเมินสรางข้ึน โดยมีประเด็นสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการโรงเรียนสรางเสริมสุข
ภาวะตามแนวทางการพัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรีนคร 

แบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแตละฉบับ ดังนี้  

 ฉบับท่ี  1 มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.86 

 ฉบับท่ี  2 มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.71 

 ฉบับท่ี  3 มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.81 
 วิเคราะหขอมูลในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดาน
ประสิทธิผล ดานความยั่งยืน และการถายโยงความรู ของโครงการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะตามแนวทางการ
พัฒนาท้ังระบบ โรงเรียนศรีนคร ปการศึกษา 2564 โดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

  



ผลการประเมิน พบวา 
 1) ผลการประเมิน ดาน บริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x =4.08,               
S.D.=0.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง               
( x =4.21, S.D.=0.29) รองลงมาคือ โครงการสอดคลองกับความตองการของผูเก่ียวของ ( x =4.15,          
S.D.=0.07) และโครงการมีความสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน ( x =4.10, S.D.=0.18) ตามลําดับ 
 2) ผลการประเมิน ดานปจจัยนําเขา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ( x =4.34, 
S.D.=0.24) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ วิทยากรแพธทูเฮลท เอาใจใสใหคําปรึกษา
อยางใกลชิด ใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ( x =4.51, S.D.=0.23) รองลงมาคือ เนื้อหา

และชวงเวลาในการจัดกิจกรรมของโครงการเหมาะสม  ( x =4.47, S.D. = 0.11) และผูบริหารเห็นความสําคัญ

ในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ ( x =4.31, S.D.=0.45) ตามลําดับ 

 3) ผลการประเมิน ดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ( x =4.42, 
S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนไดเรียนรูการปองกันโรคโควิด 19 
อยางหลากหลายรูปแบบ ท้ังในและนอกหองเรียนทุกคนทุกชั้น  ( x =4.82, S.D.=0.42) รองลงมาคือครอบครัว
มีความตระหนัก มีสวนในการดูแล เฝาระวัง มีการประสานงานการปองกันโรคโควิด 19 ( x =4. 75 ,                  
S.D.=0.13) และมีกระบวนการพัฒนาครูเรื่องสุขภาวะ ( x =4.54, S.D.=0.43) ตามลําดับ 
 4) ผลการประเมิน ดานผลผลิต องคประกอบผูเรียนเปนสุข  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก ( x =4.64, S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง ( x =4.75, S.D.=0.11)รองลงมาคือ มีทักษะในการปองกันตนเองจากโควิด 19 และสามารถปรับตัว
และเปลี่ยนสูชีวิตวิถีใหม( New Normal) ( x =4.52, S.D.=0.55) และนักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข             
( x =4.46, S.D.=0.42) ตามลําดับ 
 องคประกอบโรงเรียนเปนสุข  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ( x =4. 41 ,             
S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนโรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนการสอนและการสรางเสริมสุขภาวะในการปองกันโควิด 19 ( x =4.75, S.D.=0.11) 
รองลงมาคือ โรงเรียน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางครูผูสอน มีการติ ดตามประเมินผล ภายใน
โรงเรียนและเครือขายอยางตอเนื่อง ( x =4.33, S.D.=0.32) และโรงเรียนมีการกิจกรรม แหลงเรียนรู บูรณาการ
กระบวนการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ การปองกันโรคโควิด 19 โดยสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ( x =
4.21, S.D.=0.14) ตามลําดับ 
 องคประกอบสภาพแวดลอมเปนสุข  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด                
( x =4.52, S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือโรงเรียนมีบรรยากาศ หองเรียน
และสภาพแวดลอมมีความรมรื่น ปลอดภัย เอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาวะ  การปองกันโควิด 19 สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน  ( x =4.62, S.D.=0.32) รองลงมาคือโรงเรียนมีระบบปองกันภัยและมีการตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอ  ( x =4.45, S.D.=0.03) และโรงเรียนมีการบริหารจัดการสภาวะโภชนาการ เชน โรงอาหาร 
ผูประกอบการรานคาสวัสดิการ ในการปองกันโรคโควิด 19 อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน ( x =4.15, 
S.D.=0.32) ตามลําดับ 
 องคประกอบครอบครัวเปนสุข  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.57 ,   
S.D.=0.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
และดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีสุขภาวการณปองกันโรคโควิด 19 มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ชองทางตางๆ ( x =4.64, S.D.=0.08) รองลงมาคือ ครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว สามารถปรับ



และเปลี่ยนสูชีวิตวิถีใหม ( New Normal) ( x =4.60, S.D.=0.12) และครอบครัวมีระบบเฝาระวัง ปองกัน
ปญหาโรคโควิด 19 และปญหาอ่ืนๆรวมกับทางโรงเรียน ( x =4.59, S.D.=0.04) ตามลําดับ 
 

 องคประกอบชุมชนเปนสุข  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ( x =4.45 ,                      
S.D.=0.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของนักเรียนและการปองกันตนเองจากโรคโควิด 19 ( x =4.54 ,                    
S.D.=0.12) รองลงมาคือ ชุมชนมี แหลงเรียนรูในการ สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะของ
นักเรียน ( x =4.47, S.D.=0.21) และชุมชนใหความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาดานตางๆ  
( x =4.42, S.D.=0.42) ตามลําดับ 
 

   5) ผลการประเมิน ดานผลกระทบ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก ท่ีสุด ( x =4.41,          
S.D.=0.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีเครือขายรวมพัฒนาระหวาง
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ โรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะ  ( x =4.72, S.D.=0.11) รองลงมาคือผูเก่ียวของมีความ
พึงพอใจตอการดําเนิน การโครงการโรงเรียนสรางเสริมสุขภาวะ  ( x = 4.65, S.D. = 0.42) และโรงเรียนไดรับ
การยอมรับและเชื่อม่ันในการจัดการศึกษา ( x = 4.02, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
 

 6) ผลการประเมิน ดานประสิทธิผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ( x =4.24, 
S.D.=0.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโครงการสงเสริมใหชุมชน  เครือขายภาครัฐ 
และเอกชน เขามามีสวนรวม  สงเสริม สนับสนุน พรอมรวมแกปญหา ใน การจัดการเรียนรูของนักเรียนให
ปลอดภัยจากโรคโควิด19 ( x  =4.51, S.D. =0.15) รองลงมาคือโรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
สรางเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาท้ังระบบท่ีชัดเจน ( x =4.30, S.D.=0.32) และโครงการสรางเสริมให
นักเรียน รูวิธีและมีทักษะ ท่ีจําเปนและสามารถปรับเปลี่ยนสูชีวิตวิถีใหม( New Normal)  ( x =4.21, 
S.D.=0.30) ตามลําดับ 
 7) ผลการประเมิน ดานความยั่งยืน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x =4.14, 
S.D.=0.31) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เครือขายผูปกครองมีสวนรวมกับโรงเรียนใน
การสงเสริม สนับสนุนและแกไขปญหาของนักเรียน  ( x =78, S.D.=0.71) รองลงมา คือครูสามารถปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการสุขภาวะกับรายวิชาในสาระการเรียนรูของตนเองได ( x =4.21, 
S.D.=0.14) และชุมชนและหนวยงานภายนอก มีความพรอมและสนับสนุน การเสริมสรางสุขภาวะของนักเรียน 
( x =4.17, S.D.=0.12) ตามลําดับ 
  8) ผลการประเมิน ดานการถายโยงความรู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด            
( x =4.61, S.D.=0.12) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูสอนสามารถขยายผลการ
จัดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับโรคโควิด 19 และสุขภาวะอ่ืนๆได( x =4.81, S.D.=0.32)รองลงมาคือ การ
สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมกับบุคลากรในชุมชน  ในการสรางเสริมสุขภาวะไปยังชุมชนใกลเคียง( x =4.57, 
S.D.=0.08) และนักเรียนสามารถถายทอดกิจกรรมตางๆเก่ียวกับการปองกันโรคโควิด 19 ใหผูอ่ืนรับรูและ
เขาใจได ( x =4.52, S.D.=0.14) ตามลําดับ 

 
 

 
 

 


