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บทสรุป 
 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy 
Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
(D.L.Stufflebeam’ s  CIPP Model) เป็นกรอบแนวคิดในการรประเมิน 4 ดา้น โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อประเมินดา้น
บริบทหรือสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตของโครงการ ประกอบดว้ย 1) ระดบั
คุณภาพการด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียน
สทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562   2) ระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข               
3) ระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  4) ระดบัคุณภาพการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักเรียน 5) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อการด าเนินโครงการ โดยศึกษาจาก              
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  จ านวน 90 คน กลุ่มตัวอย่าง ครู จ านวน 14 คน กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้กครอง จ านวน 90 คน และกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การประเมินรวมทั้งส้ิน 8 ฉบบั มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ ฉบบัที่ 1 
แบบสอบถามด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจยัน าเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถาม      
ด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิตเก่ียวกับระดับคุณภาพการด าเนินโครงการ ฉบับที่ 5 
แบบสอบถามด้านผลผลิตเก่ียวกับคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฉบับที่  6 
แบบสอบถามด้านผลผลิตเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข ฉบบัที่ 7 แบบสอบถามดา้นผลผลิตเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน และฉบบั
ที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งที่มีต่อการด าเนินโครงการ ทุกฉบบัมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง .888-980 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
สรุปผลการประมิน 
 1.  ผลการประเมินมาตรฐาน ผลการประเมินดา้นบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพฒันาโรงเรียน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562           
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด                     
อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.89, S.D. = 0.18) ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั  



เมื่อพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัพบว่า ตวัช้ีวดัความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ ( X = 4.07, S.D. = 0.28)  
ส่วนตวัช้ีวดัความเป็นไปไดข้องโครงการมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ( X = 3.64, S.D. = 0.38) อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยูใ่นระดบัมาก (= 4.22, = 0.17) ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็น
ตวัช้ีวดั 
  เมื่อพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัพบว่า ตวัช้ีวดัความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดบัมาก   
(= 4.28, = 0.44) รองลงมาคื อ  ความพอ เพี ยงของงบประมาณ  ( X = 4.26, S.D. = 0.37)  ส่วนตัวช้ีวัด               
ดา้นหน่วยงานที่สนบัสนุนโครงการมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (= 4.16,= 0.46) อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 3.  ผลประเมินดา้นกระบวนการ (Process) ของโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถมัภ์ ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยู่ในระดับมาก ( X ,= 4.45,                
S.D.,= 0.09) ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัที่ประเมิน 
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดบัมากที่สุด (= 4.51, = 
0.13) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู ้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.17) ส่วนกลุ่มนักเรียน                
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ( X = 4.41, S.D. = 0.24) อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
 4.  ดา้นผลิตของโครงการ จ าแนกเป็น 
 4.1  ผลการประเมินระดับคุณภาพการด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถมัภ ์ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยู่ในระดับมากที่ สุด ( , = 4.67, S.D., =0.04) ผ่านเกณฑ์การประเมิน           
ทั้งภาพรวมและ  ทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
อยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.70, S.D. =0.04) รองลงมาคือ กลุ่มครูอยู่ในระดับมากที่ สุด (= 4.69, = 0.07)         
ส่วนกลุ่มนกัเรียนมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด  (X = 4.61,S.D. = 0.13)  อยูใ่นระดบัมากที่สุด เช่นกนั 
 4.2  ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียน รู้อย่างมีความสุข (Happy 
Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่ม
ที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยู่ในระดบัมากที่สุด ( , = 4.51, S.D., =0.17) ผ่านเกณฑ์ภาพรวม
และทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.54, S.D. =0.18) รองลงมาคือ ผูป้กครองอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52,S.D. = 0.59) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก (= 4.47 , = 0.17) ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 



 4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียน รู้อย่างมี
ความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.17) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ
ทุกประเด็นตวัช้ีวดั  
  เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มผู ้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด          
(X = 4.65, S.D. =0.17) รองลงมาคือ กลุ่มนกัเรียน (X = 4.63,S.D. = 0.17) อยูใ่นระดบัมากที่สุด เช่นกนั 
   4.4 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนักเรียน จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน     
มีค่ าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.64,S.D. = 0.15) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและ               
ทุกประเด็นตวัช้ีวดัที่ประเมิน  
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด         
(X = 4.65, S.D. =0.17) รองลงมาคือ กลุ่มนกัเรียน (X = 4.63,S.D. = 0.17) อยูใ่นระดบัมากที่สุด เช่นกนั 

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถมัภ์ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่ม       
ผูป้ระเมิน พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด อยู่ในระดบัมาก (X ,= 4.50,   
S.D., =0.12) ผ่านเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัที่ประเมิน  

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.53, S.D. = 0.13) รองลงมาคือ กลุ่มครู อยู่ในระดบัมากที่สุด (= 4.52, = 0.12) ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.45,S.D. = 0.13)   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอเพื่อน าผลการประเมินไปใช้ 

1.1 โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy 
Workplace)  อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 ควรยกย่อง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความส าเร็จในการพฒันาโรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  แก่บุคลากร หน่วยงาน         
ที่เก่ียวขอ้งเพ่ือก่อให้เกิดพลงัในการท างานเพ่ิมขึ้น  
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Workplace) ในรูปแบบวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากรูปแบบ ซิปป์ หรือ (CIPP Model)   
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัที่มีส่งผลต่อพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

(Happy Workplace)  เพื่อใชเ้ป็นสารสนเทศในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  



2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
(Happy Workplace) ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 


