
ช่ือเร่ือง  รายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ 

คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ผู้รายงาน นางสาวลดัดา  แสงจนัทร์ 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา พทัลุง 

ปีทีร่ายงาน ปีการศึกษา 2564 

บทสรุป 

 รายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่คุณภาพ
ผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินสภาพแวดลอ้มโครงการ
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 
2564 2) ประเมินปัจจยัน าเขา้โครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่คุณภาพผูเ้รียน 
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 3) ประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 และ4) ประเมิน
ผลผลิตโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอม
พิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ดงัน้ี 4.1) ระดบัคุณภาพการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่
คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 4.2)ระดบัคุณภาพของบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 4.3) คุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษา และผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 และ 4.4) ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  
ผูป้กครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการด าเนินโครงการพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเป้าหมายท่ี
ใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี ประกอบดว้ยกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งครู จ านวน 40 คน กลุ่ม
ตวัอย่างนกัเรียน จ านวน 274 คน กลุ่มตวัอย่างผูป้กครอง จ านวน 274 คน และกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
และแบบบนัทึกขอ้มูล โดยแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 6 ฉบบั ทุก
ฉบบัมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18 ได้ค่าความเช่ือมัน่แต่ละ



ฉบับอยู่ระหว่าง 0.880 - 0.983 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการประเมินพบว่า 

1. ผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มของโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการ/ความจ าเป็น ดา้นความเหมาะสมของ
วตัถุประสงค์โครงการ ด้านความสอดคล้องกบันโยบาย  และดา้นความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวม  
พบวา่ ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.50, S.D.= .24 และX  = 4.59, S.D.= 
.22) ไดค้ะแนนรวม 15 คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

2. ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ของโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 
ดา้น คือ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี การบริหารจดัการ และหน่วยงานท่ี
สนบัสนุนโครงการ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.76, S.D.=.36) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 
คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
 3.  ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครูและ
ผูป้กครอง โดยประเมิน 4 ดา้น คือ การวางแผน (P) การด าเนินการจดักิจกรรม (D) การติดตามและประเมินผล 
(C) และการน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พฒันา (A) ภาพรวม พบว่า ทั้ งสามกลุ่มท่ีประเมิน  ปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  
 4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิต   

      4.1 ผลการประเมินดา้นผลผลิต คุณภาพการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบวา่ ทั้งสามกลุ่มท่ี

ประเมิน มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมิน  พบว่า  ความคิดเห็นของนกัเรียน

และผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.92, S.D.= .24,.25) ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 15 

คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน รองลงมา  คือ ครู  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ( X  = 4.86, S.D.= .27) ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวช้ีวดั            

ท่ีประเมิน  

 
 



 4.2. ผลการประเมินดา้นผลผลิต คุณภาพของบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า ทั้ งสามกลุ่มท่ี

ประเมิน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมิน  พบวา่  ความคิดเห็นของนกัเรียนมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.94, S.D.= .23) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผา่นเกณฑ์ภาพรวม

และทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน รองลงมา คือ ผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.93, S.D.= .24) และ ครู 

มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.90, S.D.= .23) ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์

ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  

  4.3 ผลการประเมินดา้นผลผลิตคุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 
2564 จ าแนกเป็น 
          4.3.1 ผลสัมฤทธ์ิระดบัสถานศึกษา พบวา่ คะแนนเฉล่ีย GPA ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดบัสถานศึกษา โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมค่าเฉล่ีย GPA เท่ากบั 
3.37 
     4.3.2 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 สูงกวา่ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 2.72 และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกวา่ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 15.88 

 4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนา

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่คุณภาพผูเ้รียน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครูผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ นกัเรียน ครู และ

ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.94, S.D.= .22, .19,) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 

คะแนน ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน รองลงมา คือ ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.84, S.D.= .32) ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผา่นเกณฑ์ภาพรวม 

และทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน   

ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้    

1. โรงเรียนควรน าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาเพื่อก าหนด
รูปแบบและแนวทางในการพฒันารายงานการประเมินโครงการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อ
การเรียนสู่คุณภาพผูเ้รียน  



2. โรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดและบริบทหรือสภาพแวดล้อมใกลเ้คียงกบัโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
ควรน ารูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพราะจะท าใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเกิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน    

3. ควรน าผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เช่น ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบเพื่อใหก้ารสนบัสนุน และเผยแพร่ อยา่งกวา้งขวาง   

ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินโครงการหรือวจัิยคร้ังต่อไป   
1. ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมการจดัการศึกษาของโรงเรียน โดยรูปแบบการ

ประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model)   
2.  ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดบังานหรือกลุ่มงานยอ่ยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการ

ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอ่ืนท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของขอ้มูล  และสารสนเทศท่ี
ตอ้งการค าตอบ   

3.  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนกับผลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 
 
 


