
ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุ

เคราะห์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนา
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 2) ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
พัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 3) ประเมินการปฏิบัติงานด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 4) ประเมินผลผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด   5) ประเมินผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกจิกรรมยุวกาชาด  และ 6) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ 
CIPP Model กลุ่มเป้าหมายของการประเมินโครงการครั้งน้ีแบ่งเป็นสองส่วนคือข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ รองผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมยุวกาชาด และ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมยุวกาชาด  โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ปีการศึกษา 2562  
จํานวน 502 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด และผู้ปกครองนักเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม
จํานวน 3 ฉบับ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  และแบบสัมภาษณ์จํานวน 1 ฉบับ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยผู้ประเมินเก็บรวบรวบด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

ผลการประเมิน   
ผลการประเมิน พบว่า ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ ท้ังหมดมี 

ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกิจกรรมของโครงการช่วยให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวัตถุประสงค ์และวิธีดําเนินโครงการ 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ข้อ และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 13 ข้อ  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ
การจัดบรรยากาศมีความเหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม รองลงมาคือ สถานท่ีมีความพร้อมในการทํา
กิจกรรมตามโครงการ และวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในโครงการมีจํานวนเพียงพอส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยสุดคือผู้มีส่วนระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินทุกข้อ และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 20 ข้อ  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการนําสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินโครงการ รองลงมาคือ กิจกรรมการ
ส่งเสริมภาวะผู้นํามีความเหมาะสม และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดมีความเหมาะสม ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน ตามโครงการ   

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า 
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4.1 คุณลักษณะผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน  และเม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคืออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รองลงมา
คือ ความพอเพียง และความมีวินัย ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือความซ่ือสัตย์สุจริต   
 4.2  ความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกข้อ  และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตามท่ีโครงการกําหนดไว้ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นพ่ีเลี้ยง ฝึกฝน ยุวกาชาดรุ่นน้องใน
การทํากิจกรรมต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือผู้บริหารโรงเรียนและครูมีการทํางานด้วยความเป็นทีม  

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า 
 5.1 ผลการดําเนินงานด้านผลกระทบของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนท่ีจนถึงในระดับชาติ
เพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนในโรงเรียน และครูผู้สอนมี
ทักษะในการถ่ายทอดการสอนผ่านกิจกรรมยุวกาชาดได้ดีย่ิงขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือนักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมเพ่ิมขึ้น 

5.2 การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ของโรงเรียนบ้านบึง 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”ส่งผลให้โรงเรียนสามารถได้รับรางวัลในระดับชาติประกอบด้วย  

1) รางวัลโล่พระราชทาน ยุวกาชาดดีเด่นประเภทครูผู้สอนยุวกาชาดระดับ 4  
2) รางวัลโล่พระราชทาน กิจกรรมประกวดการเดินสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาดระดับ 4     
3) รางวัลโล่พระราชทาน กิจกรรมประกวดการเดินสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3   
4) รางวัลโล่พระราชทาน กิจกรรมประกวดการสร้างภาพโปสเตอร์เพ่ือจัดนิทรรศการ ของสมาชิกยุว

กาชาดระดับ 4 และ  
5) รางวัลโล่พระราชทาน กิจกรรมแข่งขันปฐมพยาบาล ของสมาชิกยุวกาชาดระดับ 4 
6. แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนบ้านบึง 

“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” พบว่า 
ด้านบริบทที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียน

ควรส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียน กิจกรรม ออนไลน์  โดยครูท่ีมีศักยภาพสามารถนําผลงานเผยแพร่ไปขึ้น
เว็บไซต์แบ่งปันข้อมูลให้แก่ครูท่ีไม่มีความพร้อมหรือโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษา
ต่างๆ ท่ีสามารถพัฒนาตนเอกจากการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เป็นการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ในปี
การศึกษาต่อๆ ไปควรมีการปรับปรุงโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในขณะน้ันและตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน เน่ืองจากสภาพสังคมและโลกมีการผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ชีวิต ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อม 

ด้านปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียน 
ควรที่จะเห็นความสําคัญของแผนการดําเนินงาน กิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนด้าน
งบประมาณซ่ึงโรงเรียนควรขอรับการส่งเสริมงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติมเช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี  เทศบาลเมืองบ้านบึง เพ่ือที่จะสามารถดําเนินการโครงการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซ่ึง
จะส่งผลต่อการดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
 



ค 
 

ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  
โรงเรียนควรท่ีจะเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการนิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานตามโครงการ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือท่ีทางสถานศึกษาจะได้ทราบว่ามีส่วนใดต้องปรับปรุง แก้ไข พัฒนาต่อไปในปีการศึกษา
หน้า  ในส่วนของการประชุม  การให้ความรู้  ช้ีแจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการสถานศึกษาควรมีปฏิทินที่ ชัดเจนเพ่ือจัดประชุม ทบทวนความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานอย่างชัดเจน จะทําให้การดําเนิน
กิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร  และควรมีการส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อท่ีใช้
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  รวมทั้งอาจจะมีการให้แรงจูงใจในการประกวด ให้รางวัล ให้เกียรติบัตร พร้อมทั้ง
คัดเลือกเป็นต้นแบบของสถานศึกษาอีกด้วย     

ด้านผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ใน 
อนาคตโรงเรียนจะต้องเสริมสร้างคุณลกัษณะผู้เรียนในด้านความเป็นพลเมืองดิจิตอลเพ่ิมเติมอีกด้วย เพราะใน
อนาคตดิจิตอลจะมีผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซ่ึงผู้เรียนจะต้องใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   และ
โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีดีทุกวัน เช่น กิจกรรมธนาคารความดี  กิจกรรม
วันน้ีคุณทําความดีแล้วหรือยัง  กิจกรรมชวนเพ่ือนทําความดี โดยเน้นให้นักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมยุวกาชาดได้
เป็นผู้นําในแต่ละกิจกรรม  และส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเป็นยุวกาชาดได้นําเสนอผลงานหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 1-2 
ครัง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลของการดําเนินกิจกรรม
อีกด้วย  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และอีกส่วนที่สําคัญคือการให้แนวทางการทํากิจกรรมกับผู้ปกครอง
นักเรียนที่จะสามารถส่งเสริมผู้เรียนที่บ้านได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
โรงเรียนอีกด้วย 

ด้านผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  
โรงเรียนควรพัฒนาโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองตลอดจนกิจกรรมท่ีทันต่อบริบทของสังคมหรือเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆ ด้าน  โดยมีการพัฒนาทั้งครูผู้สอนและนักเรียนให้ครบทุกด้านควบคู่กันไปด้วย 
เพ่ือจะได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนสามารถเป็นพลโลกได้อย่างสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะ   
จากการประเมิน มีประเด็นท่ีสําคัญที่ผู้ประเมินขอเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ต่อไปนี้ 
1.นําผลการประเมินโครงการที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขในการดําเนินงานโครงการใน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ค้นพบ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถทําได้ดีให้ดีย่ิงขึ้นไป  
2.โรงเรียนควรนาํกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ประสบความสําเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต  
3. ควรขยายโครงการให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรยีน และสามารถขยายไปสู่ชุมชนหรือ

ท้องถิ่นของนักเรียนแต่ละคน 
4. ควรประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบอ่ืน เช่น รูปแบบการประเมินของโรบอร์ต อี สเตค (Robert E. 

Stake) เป็นต้น เพ่ือสรุปผลการประเมินอย่างละเอียดและนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้
มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นไป 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยใช้รูปแบบการ
ประเมินประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีมและคณะจําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศกึษาและ
ประสบการณ์การสอนว่าแตกต่างกันอย่างไร 



ง 
 

6. ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โดยใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model โดยประเมินองค์ประกอบย่อยของผลผลิต 3 ข้อเพ่ิมเติม ได้แก่ การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืนของโครงการ(Sustainability Evaluation) และการ
ประเมินการขยายผล(Transportability Evaluation) 

 


