
ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน  
โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา  ปีการศึกษา 2564 

ผู้รายงาน นายเชษฐา เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564 
 

บทสรปุ 
 

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโดยใช้ 
ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา  ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท 
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงาน
แก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส  ของนักเรียน 2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ในการแก้ปัญหา
การติด 0 , ร , มส ของนักเรียน 3) จำนวนการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 
2564 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 5) ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  
ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส  
ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 ภายใต้รูปแบบซิปป์ (CIPP 
Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 320 คน ครูผู้สอน จำนวน73 
คน ผู้ปกครอง จำนวน 320 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน จำนวน 9 ฉบับ ประกอบไปด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 3 
ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ทุกฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 
0.890 – 0.986 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ 
ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดบัมาก 
ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวช้ีวัดท่ีประเมิน 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน 
โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 4.04, S.D. = .64) ได้คะแนนเฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน 
โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก  ได้คะแนน
รวมเฉล่ีย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวช้ีวัดท่ีประเมิน 

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดย
ใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำแนกเป็น  
  4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี ่ยวกับคุณภาพการดำเนินการแก้ปัญหาการติด 0 ,            
ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA  Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมท้ังสามกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้คะแนน
รวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวช้ีวัดท่ีประเมิน 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ในการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 
2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการท่ีประเมิน 
   4.3  ผลการวิเคราะห์การประเมินการติด 0 , ร , มส รายวิชา ตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผลระดับสถานศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปี
การศึกษา 2563 ร้อยละ 11.97 ได้คะแนนเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน  
  4.4  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2563 
มากกว่า ร้อยละ ๓ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน และ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 สูงกว่า
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2563 จำนวน ๑ ระดับช้ัน ได้คะแนนเฉล่ีย 5 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน 
  4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี ่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการการ
แก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้  ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564 
ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งส่ี
กลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการ
ท่ีประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 
1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเพื่อกำหนดเป็น

แนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ 
ESCoRA  Model ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



2. ควรนำขั้นตอนการดำเนินงานตาม ESCoRA Model  ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  ที่มีปัญหาการติด 0 
ร มส ของนักเรียน และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการติด 0 ร 
มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้
เทคนิคและรูปแบบอื่น ๆ 
  2. ควรศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการติด 0 ร มส ของนักเรียน 
  3. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนท้ังระบบ 
  4.  ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดย 
ประยุกต์ใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม 


