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บทคดัย่อ 
 

 การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมในดา้นบริบทของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด 2) ประเมิน        ความ
เหมาะสมในดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล      วดัป่าเรไร  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  3) ประเมินความเหมาะสมในดา้นกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด และ 4) ประเมินความเหมาะสมในดา้นผลผลิต
ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการประเมินคร้ังน้ี  จ  านวน  223  คน ไดแ้ก่ ครู จ  านวน 28  คน  และนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 จ านวน 195  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน ไดแ้ก่  แบบสอบถาม  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการประเมิน พบวา่ 
  1. การประเมินความเหมาะสมในดา้นบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก               
( X  = 4.29 , S.D. = 0.52) 
  2. การประเมินความเหมาะสมในดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ของโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X  = 4.18, S.D. = 0.54) 
  3. การประเมินความเหมาะสมในดา้นกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด ครูและนกัเรียน มีความคิดเห็นโดยรวม    อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 4.04 , S.D. = 0.43) 
  4. การประเมินความเหมาะสมในดา้นผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนเทศบาลวดัป่าเรไร  จงัหวดัร้อยเอ็ด ครูและนกัเรียน มีความคิดเห็นโดยรวม     อยู่ในระดบั
มาก ( X  = 4.07 , S.D. = 0.42) 
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Abstract 

 

 The purposes of the research were to1) evaluate the appropriation in 

context aspect of health promoting school project, Watpararai municipal 

school, Roi-Et province.  2) evaluate the appropriation in primary factor 

aspect of health promoting school project, Watpararai municipal school, 

Roi-Et province.  3) evaluate the appropriation in process aspect of health 

promoting school project, Watpararai municipal school, Roi-Et province.  4) 

evaluate the appropriation in output aspect of health promoting school 

project, Watpararai municipal school, Roi-Et province.  The sample for this 

evaluation totally consisted of 223 people.  There were 28 teachers and 195 

students from Prathomsuksa 4 to Matthayomsuksa 3.  The research tool was 

questionnaire.  The statistic for data analysis used mean and standard 

deviation.  

            

 The result of the evaluation found that 

  1. The evaluation of the appropriation in context aspect of 

health promoting school project, Watpararai municipal school, Roi-Et 

province, after assessed from teacher’s attitude, in overall was at high level 

(X=4.29, S.D. = 0.52) 

  2. The evaluation of the appropriation in primary factor aspect 

of health promoting school project, Watpararai municipal school, Roi-Et 

province, after assessed from teacher’s attitude, in overall was at high level 

(X=4.18, S.D. = 0.54) 

  3. The evaluation of the appropriation in process aspect of 

health promoting school project, Watpararai municipal school, Roi-Et 

province, after assessed from teacher’s attitude, in overall was at high level 

(X=4.04, S.D. = 0.43) 

  4. The evaluation of the appropriation in output aspect of health 

promoting school project, Watpararai municipal school, Roi-Et province, 

after assessed from teacher’s attitude, in overall was at high level (X=4.07, 

S.D. = 0.42) 

 

 

 


