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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาท่ีเกิดขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้
มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

1.2 วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

1.3 เป้ำหมำย    
เชิงผลผลิต (Output)   
1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการคุ้มครองจากการประสบอุบัติเหตุ  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนและบุคลากรได้รับสวัสดิการคุ้มครองและดูแลจากการประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 

90 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่อกำรปิดช่องว่ำงของเป้ำหมำย (project's contribution to 

targetgap)**   
1. นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการความคุ้มครองจากการประสบอุบัติเหตุ 

 ผลที่คำดว่ำจะเกิด 
1. นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการความคุ้มครองจากการประสบอุบัติเหตุ  

 
1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้โครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน 
 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกนัชีวิตนักเรียน 
2. ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 



2 

บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับกำรประเมินโครงกำร 
 1. ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำร 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมิน โครงการว่าเป็น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และควรท่ีจะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ ลี  (2558 : 9) ได้ ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ี
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ี
พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
 
 2. ควำมมุ่งหมำยของกำรประเมินโครงกำร 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน
จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการท่ีก าหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตาม
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วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง 
แก้ไข การด าเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการตัดสินใจว่า 
ลักษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและ
ข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณา
ประสิทธิผลของโครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของกำรประเมินโครงกำร 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 
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4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อท่ีท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดี
เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่า
จะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือการยุติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำร 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันชีวิตนกัเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2563  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน
ดังนี ้

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนกำรร่วมกันวำงแผน (P: Plan) 
ขัน้ตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก

คน 
1.2 จัดท าโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน เสนอผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี พาหนะในการเดินทาง 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนกำรร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกนัชีวิตนักเรียน ในระหว่างภาค

เรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุก
คน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1 เก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

3.  ขั้นตอนกำรร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกัน

ชีวิตนักเรียน โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย  

(X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
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     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (X) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนกำรร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 
ผลกำรด ำเนินกำรและวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2
ประจ าปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรร่วมกันวำงแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนกำรร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการบริหารงาน ท่ัวไป ในระหว่างภาคเรียน ท่ี  2 ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน 
นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจมากท่ีสุด 

ขั้นตอนกำรร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันชีวิต

นักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก

แบบสอบถาม โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) 
ดังนี ้

     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
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  ข้อที่ รำยกำร (X) (S.D.) ระดับควำม
พึงพอใจ 

1 การเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน มีความสะดวก 
รวดเร็ว 

4.22 0.76 มำก 

2 การให้ค าแนะน าในการเบิกเงินค่าสินไหมเมื่อ
ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 

4.32 0.77 
มำก 

3 บริษัทท่ีรับประกัน (บริษัท สยามสไมล์โปรกเกอร์ 
จ ากัด) ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ได้
ครอบคลุม 

4.40 0.74 
มำก 

4 ความสะดวกต่อการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล กรณี 
เกิดอุบัติเหตุ 

4.41 0.65 
มำก 

5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการประกัน 
อุบัติเหตุ 

4.31 0.82 
มำก 

เฉลี่ย 4.33 0.75 มำก 

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อย
ท่ีสุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดความสะดวกต่อการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล 
กรณี เกิดอุบัติเหตุ ( X= 4.41 ,SD = 0.65 ) รองลงมาคือบริษัทท่ีรับประกัน (บริษัท สยามสไมล์โปรก
เกอร์ จ ากัด) ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ได้ครอบคลุม ( X= 4.40 ,SD = 0.74) น้อยท่ีสุด คือ
การเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน มีความสะดวก รวดเร็ว ( X= 4.22  ,SD = 0.76 ) ตามล าดับ 

ขั้นตอนกำรร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  

อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการง านให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน ได้ผลสรุป
ดังนี ้ 
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

เป้ำหมำย    
เชิงผลผลิต (Output)   
1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการคุ้มครองจากการประสบอุบัติเหตุ  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนและบุคลากรได้รับสวัสดิการคุ้มครองและดูแลจากการประสบอุบัติเหตุ ร้อยละ 

90 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรม ภายใต้โครงการบริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน 
คณะครู  ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร ( สรุปตำมวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ภายใต้
โครงการโดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารท้ังส้ิน จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม/กิจกรรม
กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน ท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการบริหารงานท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 2  ปี



10 

การศึกษา 2563  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด  

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าใหก้ารประชาสัมพนัธ์ การติดตามนักเรียน

ไม่ครอบคลุมและนักเรียนบางส่วนไม่เข้าถึงการประชาสัมพันธ์ 
2. นักเรียนบางส่วนไม่ท าประกนัเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วง

สถานการณ์โควิด 19 
 
หมำยเหตุ  แต่ละหัวข้อสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรม 
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ภำคผนวก 

       - โครงการ  
  - ค าส่ัง 
  - แผนขออนุมัติโครงการ                  

        - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
        - เอกสารประกอบอื่นๆ 
        - ภาพกิจกรรม 
        - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
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สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองต่อกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร/กิจกรรม 

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
ผู้ตอบแบบสอบถำม  นักเรียน.....350...คน   ครู......-.........คน  รวมจ านวน   350  คน 

 

ข้อ ข้อความ 
ร้อยละระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รำยข้อ 5 4 3 2 1 
1 การเบิกเคลมค่าสินไหมทดแทน มีความสะดวก รวดเร็ว 150 130 70     4.22 
2 การให้ค าแนะน าในการเบิกเงินค่าสินไหมเมื่อได้รับ

บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
180 103 67    

4.32 
3 บริษัทท่ีรับประกัน (บริษัท สยามสไมล์โปรกเกอร์ 

จ ากัด) ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้ครอบคลุม 
194 102 54     

4.40 
4 ความสะดวกต่อการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล กรณี เกิด

อุบัติเหตุ 
176 142 32    

4.41 
5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการประกัน 

อุบัติเหตุ 
191 79 80     

4.31 
ค่ำเฉลี่ย 4.33 
ร้อยละ 86.57 

 
ข้อเสนอแนะ   1. เมื่อภาวะของลูกหลานมีแนวโน้มเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไม่ดี ขอให้ทางอาจารย์                                 
ติดต่อผู้ปกครองโดยด่วน เมื่อผู้ปกครองมาโรงเรียน 
                     2. อยากให้ครูท่ีปรึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิจากประกันอุบัติให้ครอบคลุม 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการมีค่าเฉล่ีย 4.33  คิดเป็นร้อยละ  86.57 อยู่ในระดับ
คุณภาพ มาก 
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ควำมคิดเห็นของฝ่ำยบริหำร 
 

ควำมเห็นหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ............................................................... 

                                                                      (นายอ านวย มาคงกุล) 
 

ควำมเห็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
                                                                              (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
            รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
                                                                               (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

- ให้วางแผนการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2564 ให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงสถานการณ์เควิด 19




