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บทคัดย่อ 
       การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้วิธีประเมินเชิงระบบบูรณาการกับวิธีเชิงธรรมชาติ เครื่องมือที่ใชใ้น
การประเมิน ได้แก่ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสัมภาษณ์ (3)  แบบบันทึกข้อมูลซึ ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติอย่ างง่าย 
ประกอบด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนำเสนอผลการประเมินในรูปแบบตารางและความเรียง 
       ผลการประเมนิพบว่า 

1) โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีความเหมาะสมโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้าน
ปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินพบว่ามีเพียงพอ เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ด้านกระบวนการ ผลการ
ประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 5) ด้านผลผลิต ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 6) ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) นักเรียน ได้รับ
การปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเรียนและการทำงาน ความมี
วินัย ความอดทน ตรงต่อเวลา มีความพากเพียร มีจิตสาธารณะ ได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถพิเศษ 
ได้แก่ วงดนตรีลูกทุ่ง วงดุริยางค์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนดีเด่น ผลงานการแข่งขันโครงงาน 8 
กลุ่มสาระ และนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (2) ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิด
ความรักความสามัคคี ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในองค์กรมากขึ้น 
ผู้บริหารได้แนวคิดในการบริหารที่เน้นผลงาน (3) ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนส่งผลให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมมากขึ้น (4) โรงเรียน
เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการศึกษา 
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คำสำคัญ: การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ, ประเมินโครงการ 

 
Abstact 
       The Objective of This Study Was to Evaluate the Students Improvement for Excellent Project 
at Huaytonpittayakhom School, Chaiyaphum Provincial Organization, Using Naturalistic Approach. 
The Research Instruments of This Study Were; 1) Questionnaires, 2) Interview Forms, and 3) Data 
Record Forms. The Researcher Analysed Qualitative Data by Content Analysis and Quantitative 
Data by Descriptive Statistics as Follows: Mean and Standard Deviation. The Result Was Presented 
as the Tables and Descriptive Paragraphs. 
       The Findings Were Indicated That; 
       1) The Students Improvement for Excellent Project at Huaytonpittayakhom School was 
Suitable at the Highest Level,  2) the Aspect of Context Was Accordant at the Highest Level, 3) the 
Aspect of Input was Enough and Suitable at the Highest Level, 4) the Aspect of Process was 
Efficiently at the Highest Level, 5) the Aspect of Output was Effectively at the Highest Level, 6) the 
Impacts of This Project Were as Following Aspects: (1) the Students Were: a) Instructed to be as 
Desirable Characteristics Such as; Being Keen on Studying, Industriousness, Discipline, Being patient, 
Being on Time, Persevere, Public Mind, b) Promoted to be Talented Namely; Thai Country Cand, 
School Orchestra, Royal Award students, Smart students, and Getting Awards From Joining 8 
Strands Department Project Work Competitions, and c) Able to Apply Knowledge for Higher 
Education or Further Careers, (2) the Teachers Were Supported for Working, Being United, Being 
Cooperated, and Being More Proud of the School, and Also the Administrators Got the Idea of 
Productive Approach (3) Aarents and Community Were Satisfied in School System so They Wanted 
Their Children to Ctudy at This school and Caused the Higher Number of new Students (4) the 
School was Accepted and Trusted by Parents, Community and Educational Affiliated Office. 
 
Keywords: Students Improvement for Excellent, Project Evaluation 

 

บทนำ 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถที่จะทำงานและ คิดวิเคราะห์ได้อย่าง
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ถูกต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
แข็งแรงประกอบอาชีพได้ (สุวิมล ติรกานนท์. 2543) อันเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา 
       อุดมการณ์ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับอุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษา
ตลอดชีวิตและทำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาสามารถทำงานที่มีคุณภาพ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ดังนั้นในการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยได้กำหนดมาตรฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียนและกำหนดประเด็นพิจารณาย่อยจำนวน 
2 ด้าน คือด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น. 2561)  
       คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถูกนำมากำหนดในมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนกับบริบทของสถานศึกษาของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สามารถดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
       โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของการศึกษาข้ันพื้นฐานและในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังกล่าว โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จึงกำหนดนโยบายของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และ
จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการในขอบข่าย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมค่ายวงดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้านและกิจกรรมแข่งขันทักษะ      
ทางวิชาการ 
       เมื ่อมีการวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ ในสถานศึกษาแล้วสิ ่งสำคัญที ่ต้องดำเนินการเพื ่อให้
สอดคล้องรองรับการประกันคุณภาพและการวางแผน ตามหลักการบริหารจัดการงบประมาณ ด้วยการพัฒนา
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับ (อุทัย บุญประเสริฐ. 2540 และกระทรวงศึกษาธิการ. 2546) จึงจำเป็น ต้องทำการ
ประเมินโครงการนั้นๆ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีหน้าที่
จะต้องทำการประเมินโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เพื ่อสรุปผลการดำเนินงานให้ได้ว่าโครงการมีความ
สอดคล้องเหมาะสม ความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดที่จะดำเนินการต่อไปหรือ
ยกเลิกจึงได้ทำการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อประเมินภาพรวมและส่วนอื่นๆ  ของ
โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่รองรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยา
คม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมีวัตถุประสงค์รอง ดังนี้ 
       1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       4. เพือ่ประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
       5. เพือ่ศึกษาผลกระทบ ของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
       1. ขอบเขตเนื้อหาใช้รูปแบบการประเมิน 
       ตัดสินคุณค่าเชิงธรรมชาติเป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการมีลักษณะเป็นแบบประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่นจุดด้อยของการดำเนินงาน 
เมื่อเสร็จส้ินการดำเนินงาน โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ 1) การประเมินภาพรวม  
2) การประเมินสภาวะแวดล้อม 3) การประเมินปัจจัยนำเข้า 4) การประเมินกระบวนการ  
5) การประเมินผลผลิต และ 6) การศึกษาผลกระทบ 
       2. ประชากร ในการประเมินครัง้นี้คือ 
นักเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนห้วยต้อนพทิยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 583 คน ดังนี้ 
       3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
              3.1 นักเรียน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จำนวน 225 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
              3.2 ผู้บริหารและครู จำนวน 43 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

รูปแบบ
ประเมิน 

ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์ที ่

ผู้ให้ข้อมูลหลัก เคร่ืองมือที่ใช้ 

โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความ 
เป็นเลิศ 

กิจกรรม 
ค่ายวิชาการ 

1.เพื่อสอนเสริมและเตรียม
สอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
ช้ัน ม.6 
2.เพื่อให้นักเรียนมีวินัย      
ใฝ่เรียนรู้และจิตอาสา 

1.ผู้บริหาร/ 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.นักเรียน 
4.ผู้ปกครอง 
5. บันทึกหลังกิจกรรม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
การศึกษาเอกสาร 

 กิจกรรมค่าย     
วงดนตรี
ลูกทุ่ง 

1.เพื่อให้นักเรียนแสดงวง
ดนตรีลูกทุ่งบริการชุมชนได ้
2.เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่
เรียนรู้และจิตอาสา 

1.ผู้บริหาร/ 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.นักเรียน 
4.ผู้ปกครอง 
5. บันทึกหลังกิจกรรม 
 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
การศึกษาเอกสาร 

 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียนรอบ
ด้าน 

1.เพื่อส่งนักเรียนเข้ารับการ
ประเมินเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
2. เพื่อส่งนักเรียนเข้ารับการ
ประเมินเยาวชนดีเด่น 
3.เพื่อส่งนักเรียนเข้ารับการ
ประเมินเยาวสตรีดีเด่น 
4. เพื่อส่งนักเรียนเข้ารับการ
ประเมินรางวัลผู้ประพฤติดี
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. เพื่อสอนเสริมและเตรียม
สอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
ช้ัน ม.6 

1.ผู้บริหาร/ 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.นักเรียน 
4.ผู้ปกครอง 
5. บันทึกหลังกิจกรรม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
การศึกษาเอกสาร 

 กิจกรรมแข่ง
ทักษะ
วิชาการ 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
2.เพื่อสอนเสริมและเตรียม
สอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
ช้ัน ม.6. 

1.ผู้บริหาร/ 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.นักเรียน 
4.ผู้ปกครอง 
5. บันทึกหลังกิจกรรม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
การศึกษาเอกสาร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นลักษณะแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 53 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนของคำถามแต่ละข้อตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท 
(Best & Kahn. 1993) และแบบสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       1. การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม 
              1.1 ศึกษาทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการประเมนิ คือแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
              1.2 สร้างแบบสอบถามโดยนำแนวคิด 
ทฤษฏีและข้อมูลที่ศึกษามาสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด จากนั้นหาคุณภาพของแบบสอบถาม ในการประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นการหาความเที่ยงตรง การ
ทดสอบค่าอำนาจจำแนกและความเช่ือมั่น ดังนี้ 
                     1.2.1 การหาความเที่ยงตรง ดำเนินการ ดังนี้ 
                            1) กำหนดกรอบและโครงสร้างคำถาม 
                            2) ร่างข้อคำถามและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพทิยาคม 
                            3) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขและปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 
                            4) คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.5–1.0 มาใช้เป็น
แบบสอบถาม สำหรับข้อที่บกพร่องนำมาปรับปรุงแก้ไขตามขอ้แนะนำของผู้เช่ียวชาญ 
                     1.2.2 การหาค่าอำนาจจำแนกและความเช่ือมั่นดำเนินการ ดังนี้ 
                            1) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
นักเรียนที่เคยประเมินเพือ่รับรางวัลพระราชทาน นักกีฬาเปตองและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการ ในปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน นำมาตรวจให้คะแนน แล้วนำมาวิเคราะห์
หาค่าอำนาจจำแนกโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (ไพ
รัตน์ วงษ์นาม. 2543) ผลปรากฏว่ามีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .21 - .78 
                            2) นำแบบสอบถามที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อยอมรับได้จากข้อ 1) หาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของคอนบาค (Cronbach. 1990) ผลปรากฏว่าได้ค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ.96  
              1.3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป 
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       2. การสร้างและการหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
              2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ คือ
แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง  
              2.2 จัดทำแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยกำหนดขอบเขตการสัมภาษณ์คือผลกระทบที่เกิด
จากการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ  
              2.3 นำแบบสัมภาษณ์ที่เสร็จแล้วเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพทิยาคม  
              2.4 ทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียน 
              2.5 นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจแก้ไขและปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความถูกต้องของเนือ้หา พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 
              2.6 นำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       นำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการ ดังนี ้
              1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 
              2. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโดยภาพรวม รายด้านและ รายข้อ โดยการ
คำนวณ หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลความหมายของคะแนน โดยผู้ประเมินได้กำหนด
เกณฑ์ความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตัวช้ีวัด โดยอาศัยแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) แล้วแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 
       ข้อมูลการประเมินโครงการแต่ละด้าน คือด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิตนำผลวิเคราะห์ไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
       4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพในระดับ มากที่สุด 
       3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพในระดับ มาก 
       2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพในระดับ ปานกลาง 
       2.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพในระดับ น้อย 
       1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพในระดับ น้อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
       1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ จากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ( ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง  
       2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์เนื้อหาและ
นำเสนอแบบความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
       1. การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินโดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย 3 อันดับแรก คือด้านผลผลิต( =4.89 , SD=.39) ด้านกระบวนการ ( =4.88 ,SD=.32) และด้าน
ปัจจัยนำเข้า ( =4.86 ,SD=.35) 
       2. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมพบว่ามีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ( =4.71 ,SD=.39) 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ( =4.98 ,SD=.14) หลักการและเหตุผล
ของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
=4.96 ,SD=.20) กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ด้านทักษะพื้นฐานด้านความรู้ ด้านกีฬาและอาชีพ ( =4.96 ,SD=.21)  
       3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( =4.86 ,SD=.35) ครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ ( =4.96 ,SD=.19)  
จำนวนบุคลากรที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ สำหรับการดำเนินโครงการ ( =4.93 ,SD=.26) 
และสถานที่สำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ  เป็นเลิศมีความเหมาะสมและเพียงพอ
( =4.91 ,SD=.30) 
       4. การประเมินด้านกระบวนการพบว่า มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด ( =4.88 ,SD=.32) การ
กำหนดขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีความชัดเจนเหมาะสม( =4.97 ,SD=.18)
สาระเนื้อหาตามองค์ประกอบของโครงการพฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีความชัดเจนปฏิบัติได้ ( =4.96,SD=.19)
และกิจกรรมในโครงการช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ( =4.95, SD=.22) 
       5. การประเมินด้านผลผลิตพบว่ามีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด ( =4.89 ,SD=.39) ผลการดำเนิน
กิจกรรมค่ายวิชาการทำให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ (
=4.99,SD=.12) ผลการดำเนินกิจกรรมค่าย วงดนตรีลูกทุ่งทำให้นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งสามารถให้บริการ
ชุมชนได้ ( =4.98,SD=.14) ผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทำให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( =4.96,SD=.27) 
       6. การศึกษาผลกระทบ ดังนี ้
              6.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ พบว่า 
                     1) นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน
การเรียนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ปลูกฝังด้านความมีวินัยมี
จิตสาธารณะมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันได้รับคำช่ืนชมจากผู้ปกครองสถาบันการศึกษา
ที่นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์อยู่เสมอและปลูกฝังการสืบสานประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำผู้ใหญ่แสดงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
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                     2) ครูผู้สอนค่ายวิชาการต้องใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เกิดความสนใจและเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
                     3) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนและให้ความ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียน ห้วยต้อนพิทยาคมมากขึ้น 
                     4) โรงเรียนมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและเป็นตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนจะนำไป
วางแผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีต่อไป 
              6.2 กิจกรรมค่ายวงดนตรีลูกทุง่พบว่า 
                     นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการทางด้านดนตรีลูกทุ่งที่สูงขึ้นนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพลง
ลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ในโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก ็ตและได้รับรางวัลชมเชยเพลงพระราชนิพนธ์พร้อ มจินตลีลา 
ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการเดียวกันและนักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม ค่ายวงดนตรีลูกทุ่ง มีส่วนร่วมให้กำลังใจ กำลังทรัพย์ในการสนับสนุนอยู่เสมอ 2) ครู เกิดความรัก
ความสามัคคีและเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรมากขึ ้น 3) ผู ้ปกครอ งและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถด้านดนตรีของบุตรหลาน ให้การสนับสนุนทั้งกำลังทรัพย์ กำลังใจและให้โอกาสไปทำการแสดง
ในโอกาสต่างๆ และ 4) โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในและต่างจังหวัด 
              6.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน พบว่า 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดความภูมิใจในตัวเองและองค์กร เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 2) 
ครูแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่เกิดความสามัคคีรู้จักนักเ รียนเป็นรายบุคคลและ
ส่งผลให้ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ 3) ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจที่โรงเรียน
สนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือร่วมใจและให้ความไว้วางใจในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้านและ 4) โรงเรียน
มีผลงานด้านคุณภาพนักเรียนเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของโรงเรียน 
              6.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
                     พบว่า 1) นักเรียน มีความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียน
กำหนดส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 2) ครูได้พัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 
3) ผู้ปกครองและชุมชน ช่ืนชม สนับสนุน ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมและ 4) 
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการศึกษา 
 
อภิปรายผล 
       การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ทั้ง 4 ด้านประกอบ ด้วยด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีความสอดคล้องในด้านสภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมและเพียงพอ ด้านปัจจัย
นำเข้าและมีความเหมาะสมในด้านกระบวนการมีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบเป็นขั้นตอน ส่งผล
ต่อผลผลิตของโครงการที่ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ 
       1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที ่สุด ทั ้งนี ้เป็นเพราะ
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หลักการและเหตุผลของโครงการพัฒนา
ผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเลิศ มีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมและการ
ดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้านทักษะพื้นฐานด้าน
ความรู้ ด้านกีฬาและอาชีพผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวนั้นอาจเนื่องจากโรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของ
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน กำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ชัดเจน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ชลธิชา แพ่งบรรเทา. 2557)
กล่าวว่าผลการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้าน
บริบทโดยภาพรวมในระดับมากซึ ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที ่กำหนดทั้งนี ้เป็นเพราะโรงเรียนดำเนินงานตาม
นโยบายสำนักงานเทศบาลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการเป็นผู้มีความรู้ความสนใจ ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ
จำนวนบุคลากรที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการและสถานที่สำหรับใช้
ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสมและเพียงพอผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวนั้น
อาจเนื่องจากโรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายหลักคือต้องการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายที่จะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงของผู้เรียน ประกอบ
กับโรงเรียนร่วมกันจัดทำแผนงบประมาณโดยมีเป้าหมายเน้นการพัฒนานักเรียนจึงส่งผลให้มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการบริหารจัดการและปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือทุกกิจกรรมที่ดำเนินการเกิดจากความ
ต้องการพัฒนาตนเองของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ชลธิชา แพ่งบรรเทา. 2557) กล่าวว่าผลการ
ประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้านปัจจัยนำเข้า
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้งนี้เพราะโรงเรียนได้จัด
บุคลากรครูที่ดูแลและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินงานจัดกิจกรรมในโครงการโดยมีการวางแผนงาน การรับผิดชอบใน
งาน แต่ละด้านให้ตรงกับความต้องการและความสามารถจึงมีผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลการจัดกิจกรรมที่ดีและการดำเนินงานในด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความเพียงพอของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์
และงบประมาณพบว่า มีความเพียงพอในระดับมาก 
       ด้านกระบวนการ พบว่ามีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการกำหนด 
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ขั้นตอนการจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศมีความชัดเจนเหมาะสมสาระเนื้อหาตามองค์ประกอบ
ของโครงการมีความชัดเจนปฏิบัติได้และกิจกรรมในโครงการช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และคุณภาพโรงเรียน จึงส่งผลให้ด้านบริหารจัดการ กระบวนการดำเนินการมีประสิทธิภาพโดยได้ร่วมกัน
วางแผนดำเนินโครงการ กำหนดผู้รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน ประกอบกับครู
และบุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคี มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียน
อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ชลธิชา แพ่ง
บรรเทา. 2557) กล่าวว่าผลการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้งนี้
เป็นเพราะ โรงเรียนได้จัดทำโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน กำหนดครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้
ชัดเจน 
       ด้านผลผลิต พบว่ามีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะผลการดำเนินกิจกรรม 
ค่ายวิชาการทำให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ผลการดำเนิน
กิจกรรมค่ายวงดนตรีลูกทุ่งทำให้นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งสามารถให้บริการชุมชนได้ผลการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนรอบด้านทำให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวนั้นอาจเนื่องจากนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจากความสมัคร
ใจและความต้องการของผู้เรียนที่จะพัฒนาตนเองในแต่ละกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัวและเป้าหมายสูงสุดคือนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อเพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงประกอบกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมทุก
กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการจึงส่งผลให้เกิดผลผลิตของโครงการที่มีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(ชลธิชา แพ่งบรรเทา. 2557) กล่าวว่าผลการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เพราะ
นักเรียนสามารถนำทักษะทางวิชาการไปใช้ในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานต่างๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัล 
การยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
              1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม 
              1.2 ด้านสภาวะแวดล้อม ควรมีการช้ีแจงประชาสัมพันธ์โครงการให้ชัดเจนกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง 
ทั่วถึง ในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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              1.3 ด้านปัจจัยนำเข้าผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
              1.4 ด้านกระบวนการ การร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อประสานงานพัฒนาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              1.5 ด้านผลผลิต พบว่ากิจกรรมค่ายวิชาการทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นจำนวนมากและส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี ต่อเนื่องถึงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ การพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน เช่น การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานการคัดเลือก
เยาวชนดีเด่นและผลงานทาง ด้านกีฬาฯลฯ ส่งผลให้ชุมชนผู้ปกครองให้การยอมรับในผลงานของโรงเรียนจึง
นิยมส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโรงเรียนควรดำเนินการต่อเนื่องและควรเปิดโอกาสให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม 
              1.6 ด้านผลกระทบ ผลงานที่เกิดขึ ้นหลายผลงานทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ประกอบกับผลการประเมินในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นจากผลการประเมินในครั้งนี้จึง
เห็นสมควรให้สถานศึกษาดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องและเผยแพร่ลักษณะกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมให้สถานศึกษาอื่น
ได้เรียนรู้ต่อไป 
       ข้อเสนอแนะในการทำประเมินครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างดำเนินโครงการ 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของโครงการ 
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