
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก. 
ตวัอย่าง  การประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา 

       ในโรงเรยีน ……………(ชือ่โรงเรยีน) ……………. 

 
 

โดย นายธนานุสรณ์  สรณะ 
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การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา                 

ของสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ           

ในจงัหวดัจนัทบรีุ 

 

 

 

 

เปล่ียนเป็น 

 

 

 

 

 

การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

ในโรงเรียน …………………..(ช่ือโรงเรียน) ……………………… 
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บทคดัย่อ 

 

ชือ่เรือ่ง     :  การประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในโรงเรยีน .…..….         

        (ชือ่โรงเรยีน) …………..… 

ผูป้ระเมนิ  :  ………………………………………………………………………….… 

 

 การประเมนิครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา 

ในโรงเรยีน …………… (ชื่อโรงเรยีน) …………… โดยใชแ้บบจําลอง CIPP กลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการประเมนิผลครัง้น้ีมจีาํนวน 572 คน ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารโรงเรยีน 

43 คน ครผููส้อน 129 คน และประชาชน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลเป็น

แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

 

 ผลการประเมนิสรปุไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการจําเป็นของชุมชนทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีข่ยายโอกาสทางการศกึษา มี

ความตอ้งการสนับสนุนบุตรหลานใหเ้รยีนสงูกว่าระดบัประถมศกึษาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอืตอ้งการใหม้โีรงเรยีนใกลบ้า้นเปิดสอนระดบัมธัยมศกึษา และ

ตอ้งการให ้ ประชากรในหมูบ่า้นมกีารศกึษาทีส่งูขึน้ ตามลาํดบั 

2. ความพรอ้มในดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นดา้นอาคารสถานที ่วสัดุ 

อุปกรณ์  และเอกสารการสอนมคีวามพรอ้มในระดบัน้อย 

3. สภาพปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีพ่บมากทีสุ่ดคอื การจดัแผนการ

เรยีนใหส้นองต่อความตอ้งการของนักเรยีน และการเขยีนแผนการสอนรายวชิารองลงมา

คอืการจดั แผนการเรยีนให้สนองต่อความต้องการของท้องถิน่ และวทิยากร และแหล่ง

วชิาการในทอ้งถิน่ ตามลําดบั ส่วนสภาพปญัหาดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีนมาก

ทีสุ่ดคอื ความสามารถของครใูนการสรา้งแบบทดสอบใหม้คีุณภาพรองลงมาคอื คุณภาพ

ของแบบทดสอบและความพรอ้มดา้นเอกสารและประเมนิผลการเรยีน  ตามลาํดบั 

4. ผลสมัฤทธิข์องโครงการ พบว่า โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ประสบผลสมัฤทธิใ์นด้านต่างๆ คือ 
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โรงเรยีนสามารถรบันักเรยีนเขา้เรยีนได้อยู่ในระดบัมาก นักเรยีนที่ออกกลางคนัอยู่ใน

ระดบัน้อย นักเรียนจบหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก นักเรียนจบหลกัสูตรแล้วไปเรียนต่อ

มากกว่าออกไปประกอบอาชพี และนักเรยีน  ทีจ่บหลกัสตูรส่วนใหญ่มรีะดบัผลการเรยีน

ปานกลาง 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 สภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนัน้ี ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และ

ส่งผลโดยตรงต่อสภาพการดํารงชวีติของเยาวชนและประชาชนทัว่ไปทัง้ประเทศ การให้

ประชาชนไดร้บัการศกึษาอยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึเทา่นัน้ ทีจ่ะสามารถพฒันาคุณภาพชวีติ

ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และเป็นพลเมืองดีต่อความมุ่งหวังของประเทศชาติ และมี

ความสามารถเพยีงพอทีจ่ะพฒันา  คุณภาพชวีติของตน ครอบครวั เศรษฐกจิและสงัคม

ของบ้านเมอืงได้ ดงันัน้เยาวชนจงึจําเป็นต้องได้รบัการศกึษาขัน้พื้นฐานที่สูงกว่าระดบั

ประถมศกึษา ซึง่เป็นการศกึษาภาคบงัคบัในปจัจุบนั ภญิโญ สาธร (2526) ไดก้ล่าวถงึ

การศึกษาว่า เป็นสิ่งที่ช่วยให้พลเมืองของชาติเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 

การศกึษาเป็นกระบวนการ พฒันาบุคคลในทุก ๆ ดา้น ใหม้คีวามเจรญิทัง้แก่ตนและสงัคม 

ซึ่งสอดคล้องกบั วโิรจน์ สารรตัน (2523) ที่กล่าวว่า การที่ประเทศจะพฒันาให้

เจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็และดมีากน้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ แต่

ปจัจยัเหล่านัน้ทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป คอื ทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource) เป็น

ปจัจยัทีส่าํคญัถงึกบัมคีาํกลา่ววา่ “ถา้ประเทศใดไมส่ามารถพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ด ้กไ็ม่

สามารถพฒันาดา้นอื่นๆ  ไดม้ากนกั ไมว่า่จะเป็นดา้น เศรษฐกจิ สงัคม หรอืการเมอืง และ

เป็นที่ยอมรบักนัว่า เครื่องมอืที่จะทําให้ทรพัยากรมนุษย์มคีุณค่าคอื การศกึษานัน่เอง” 

และตรงกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2530) ทีก่ล่าววา่ การศกึษาเป็น

เครื่องมือสําคญัในการสร้างคนที่จะสามารถทําการพฒันาทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมอืง และวฒันธรรมได้อย่างสมดุล สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ ผลผลิตของการศึกษาในอนาคตต้องเป็นพลเมืองของ

ประเทศ ที่สามารถปรับตัวและแก้ไขปญัหาความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในสภาพที่

เปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็และสามารถรเิริม่การพฒันาตน ครอบครวั ชุมชน ตลอดจนประเทศ

ใหพ้ฒันาและกา้วหน้าไปอย่างมหีลกัการและพืน้ฐานของความเขา้ใจในเหตุและผล ความ

ถูกตอ้งความดงีาม และความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
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 เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาต่อในชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการศกึษาแบบปกต ิทีใ่ชใ้นการพฒันาเยาวชน

ไดด้ําเนินการอยู่แลว้ พบว่า ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนดตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้

อนุมตัใิห้กรมสามญัศกึษาขยายโอกาสทางการศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นเพิม่ขึน้

โดยไม่บงัคบั………………………… (แนวทางในการจดัการศกึษาของโครงการขยาย

โอกาสทางการศกึษา) ……………………….…….. 

 จากแนวนโยบายและแนวทาง การดาํเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา

ของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ โรงเรยีน ………… (ชือ่โรงเรยีน) 

………….. ไดเ้ริม่โครงการดงักล่าวน่ีมาตัง้แต่ปี พ.ศ..….. เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน

ในชุมชนน้ี ไดม้โีอกาสเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมากขึน้ เป็นการสนองความ

ต้องการและความเสมอภาค  ทางการศกึษา ผูท้ําการประเมนิมคีวามเห็นว่า เน่ืองจาก

ประชาชนกําลังประสบปญัหาทางด้านเศรษฐกิจ ปญัหาการว่างงาน ปญัหาค่านิยม 

ผูป้กครองยงัตอ้งการส่งบุตรหลานเขา้ไปเรยีนต่อในเมอืง เป็นต้น จงึเป็นผลใหอ้ตัราการ

เรยีนต่ออยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งตํ่า อีกประการหน่ึงการดําเนินโครงการขยายโอกาสทาง

การศกึษา เป็นภาระใหม่ของโรงเรยีน สงักดัสํานักงานคณะกรรมการ การประถมศกึษา

แหง่ชาต ิซึง่ไดร้บัมาดาํเนินการเพยีง……...ปีเท่านัน้ ย่อมประสบกบัปญัหาดา้นต่าง ๆ ใน

การดําเนินโครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ผูป้ระเมนิจงึมคีวามสนใจทีจ่ะประเมนิผล

โครงการน้ี  โดยมวีตัถุประสงคท์ัว่ไปเพือ่หาขอ้มลูในดา้นต่างๆ ทีจ่ะชว่ยใหค้ณะกรรมการ

ของโรงเรยีน และผู้บรหิารโรงเรยีนสามารถตดัสนิใจได้ว่า  ควรจะมโีครงการน้ีต่ออีก

หรอืไม ่หรอืควรจะปรบัปรุงอะไรเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานตามโครงการมปีระสทิธภิาพ บรรลุ

ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  จงึไดก้ําหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการประเมนิโครงการ 

ดงัน้ี 

วตัถปุระสงคข์องการประเมินโครงการ 

1. เพื่อประเมนิความตอ้งการจําเป็นของชุมชนเกีย่วกบัโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ

2. เพื่อประเมินความพร้อมของ บุคลากร อาคารสถานที่ วตัถุอุปกรณ์ และ

เอกสาร การสอน 
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3. เพื่อศึกษาสภาพปญัหาการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตาม

โครงการ 

4. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิข์องโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา 

 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

ในการประเมนิเรือ่งน้ี ประชากรทีใ่ชใ้นการประเมนิประกอบดว้ย 

1. ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีโ่รงเรยีน…..…....(ชือ่โรงเรยีน) …………… 

2. ผูบ้รหิาร และครผููส้อนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรยีน……………..… 

 

คาํนิยามศพัทท่ี์ใช้ในการประเมินโครงการ 

1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โครงการขยายโอกาสทาง

การศกึษาตามแนวของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ

2. ความตอ้งการจําเป็น หมายถงึ ระดบัความตอ้งการจําเป็นในดา้นต่าง ๆ ของ 

ประชาชนทีต่อ้งการมโีรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

3. ความพร้อม หมายถึง ความพอเพยีงหรอืไม่พอเพยีงด้านบุคลากร อาคาร

สถานที ่วสัดุอุปกรณ์  และเอกสารการสอน ของโรงเรยีน ……….. (ชือ่โรงเรยีน) ……… 

4. สภาพปญัหาการดําเนินงานในการจดัการเรียนการสอน หมายถึง ปญัหา 

ขอ้ขดัขอ้ง หรอือุปสรรคที่เกดิขึน้ในการดําเนินงานด้านการเรยีนการสอนในโรงเรยีนใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเตรยีมการสอน  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และการวดัผล

และประเมนิผลการเรยีน 

5. ผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้หลงัจากโครงการขยายโอกาส

ทางการศกึษาไดด้าํเนินการมาครบ 3 ปีแลว้ โดยพจิารณาจากจาํนวนนกัเรยีนตามประเดน็

ต่างๆ ดงัน้ี 

5.1 จาํนวนนกัเรยีนตามเป้าหมายทีจ่ะรบัเขา้เรยีน 

5.2 จาํนวนนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนไดร้บัเขา้เรยีนจรงิ 

5.3 จาํนวนนกัเรยีนทีล่าออกกลางคนั 

5.4 จาํนวนนกัเรยีนทีเ่รยีนจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ 
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5.5 จาํนวนนกัเรยีนทีเ่รยีนจบแลว้เรยีนต่อ 

5.6 จาํนวนนกัเรยีนทีเ่รยีนจบแลว้ออกไปประกอบอาชพี 

5.7 จํานวนนกัเรยีนทีเ่รยีนจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ในแต่ละช่วงของ

ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ ไดแ้ก ่น้อยกวา่ 1, 1.00 – 1.99, 2.00 – 2.99  และ  3.00 – 4.00 

6. ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูอ้ํานวยการ ผูช้ว่ย หวัหน้าหมวดในโรงเรยีน………. (ชือ่

โรงเรยีน) ……………………….. 

7. คร ูหมายถงึ ผูท้ีท่าํหน้าทีส่อนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1–3 ในโรงเรยีนตามโครงการ

ขยายโอกาสทางการศกึษา 

8. ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

…………. (ชือ่โรงเรยีน) ………….. 

9. นักเรยีน หมายถงึ นักเรยีนทีเ่รยีนอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา

ของโรงเรยีน ……………………… (ชือ่โรงเรยีน) ……………………… 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการประเมินโครงการ 

1. ผลการประเมนิครัง้น้ี ทําให้ทราบถึงความต้องการจําเป็นของชุมชนและ

สภาพการดาํเนินงาน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของโรงเรยีน …………… 

2. ผลการประเมนิสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐาน ในการวางแผนและพฒันาการ

จดัการศกึษาในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของโรงเรยีน………………………… 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินโครงการ 

 

 การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในโรงเรียน……..…(ชื่อ

โรงเรยีน)…………………….ผู้ประเมนิได้ทําการศกึษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ พร้อมด้วย

รายงานการประเมนิโครงการหรอืการวจิยัเชงิประเมนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิโครงการ  

โดยเรยีงลาํดบัหวัขอ้ทีจ่ะเสนอดงัน้ี 

1. ความหมายและรปูแบบการประเมนิโครงการ 

2. รปูแบบและวธิกีารขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. แนวทางการดําเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา ของโรงเรยีน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ

4. รายงานการประเมินโครงการหรืองานวิจัยเชิงประเมินที่ เกี่ยวข้อง 

………………………………………………………………………………………………… 

…………… (รายละเอยีดของเน้ือหาทัง้ 4 หวัขอ้) ………….………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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บทท่ี 3 

วิธีการประเมินโครงการ 

 

 การประเมนิผลครัง้น้ีเพื่อประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในโรงเรยีน 

……………….. (ชือ่โรงเรยีน) …………… โดยใชแ้บบจาํลอง CIPP เป็นแนวทางในการ

ประเมนิโครงการ  ซึง่ผูป้ระเมนิไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 

ประชากรท่ีใช้ในการประเมิน 

1. ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีโ่รงเรยีน..……(ชื่อโรงเรยีน)………. ซึง่มี

บุตรหลานหรอืเดก็ในปกครองทีก่ําลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ในปี

การศกึษา………...จาํนวนทัง้สิน้ ………….. คน 

2. ผูบ้รหิาร ครผููส้อนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และประชาชนทีเ่ป็นผูป้กครอง

นกัเรยีนในโรงเรยีน  ผูบ้รหิารจาํนวน…..…คน  ครผููส้อนจาํนวน……..คน  และประชาชน

จาํนวน………คน 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

 ในกลุ่มผู้บรหิารและครูผู้สอนนัน้ ผู้ประเมนิกําหนดให้ประชากรทุกคนเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการประเมนิครัง้น้ี เน่ืองจากประชากรในกลุ่มน้ีมน้ีอย ส่วนในกลุ่มประชาชน   

ผู้ประเมินได้มาจากการสุ่มผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรยีน โดยใชว้ธิสีุม่แบบงา่ย ๆ (Simple Random Sampling) และกําหนดขนาดโดยใช้

ตารางของยามาเน (Yamane’) ณ ระดบัความคลาดเคลื่อนในการสุม่ 5% ไดจ้าํนวน….คน 

แต่ในการประเมนิจะใช…้….คน รายละเอยีดดงัตารางที…่…. 
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ตารางที…่.  แสดงจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 

สถานภาพ จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

    ผูบ้รหิาร 

    ครผููส้อน 

    ชมุชน 

………… 

………… 

………… 

     รวม …………. 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 

 เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม 2 ชุด และแบบสํารวจ

รายการ 1 ชดุ  ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เอง มดีงัน้ี 

 ชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสาํหรบัชุมชน เกีย่วกบัความตอ้งการจําเป็น ลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานสว่นประมาณคา่  (Rating Scale)  5 ระดบั  คอื 

  5          หมายถงึ มากทีส่ดุ 

  4          หมายถงึ มาก 

  3          หมายถงึ ปานกลาง 

  2          หมายถงึ น้อย 

  1          หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

แบบสอบถามชดุน้ีมทีัง้สิน้จาํนวน 6 ขอ้ 

 ชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสาํหรบัผูบ้รหิารและครูผูส้อน แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสาํรวจรายการ เพือ่ประเมนิความพรอ้มในดา้นบุคลากร 

อาคารสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ และเอกสารการสอนของโรงเรยีนว่ามคีวามพอเพยีงหรอืไม ่

กรณทีีต่อบไมเ่พยีงพอไดใ้หผู้ต้อบเสนอแนะแนวทางทีค่วรแกไ้ขไวด้ว้ย ซึง่มคีาํถามทัง้สิน้ 

จาํนวน 24 ขอ้ แยกออกไดด้งัน้ี 

           1.  ดา้นบุคลากร  จาํนวน     5  ขอ้ 

      2.  ดา้นอาคารสถานที ่ จาํนวน     5  ขอ้ 
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              3.  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  จาํนวน     5  ขอ้ 

              4.  ดา้นเอกสารการสอน จาํนวน     5  ขอ้ 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมนิเกีย่วกบัสภาพปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการ

สอน และการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน โดยให้ผู้ตอบได้ประเมินว่า 

โรงเรยีนของตนมสีภาพปญัหาอยู่ในระดบัใด ตามมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating Scale) 

5 ระดบั มคีาํถามทัง้สิน้ จาํนวน 22 ขอ้ แบง่ออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. ปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการสอน   จาํนวน 10 ขอ้ 

2.  ปญัหาดา้นการวดัและการประเมนิผลการเรยีน จาํนวน 12 ขอ้ 

 ชดุท่ี 3  เป็นแบบสาํรวจเพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ แยกออกเป็น 2 ตอน 

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสาํรวจจาํนวนนกัเรยีนตามเป้าหมายเขา้เรยีนจรงิ ออก

กลางคัน จบหลักสูตร และเรียนต่อ หรือออกไปประกอบอาชีพ โดยแยกออกเป็นปี

การศกึษาทีน่กัเรยีน ไดจ้บหลกัสตูรแต่ละปี 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสาํรวจจํานวนนกัเรยีน ในแต่ละช่วงระดบัผลการเรยีน

เฉลีย่ เมื่อเรยีนจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ ชว่งน้อยกวา่ 1,  1.00 – 1.99,  

2.00 – 2.99 และ 3.00 – 4.00 

 

วิธีการสรา้งเครือ่งมือ 

ผูป้ระเมนิไดด้าํเนินการจดัสรา้งเครือ่งมอืตามลาํดบัขัน้ดงัต่อไปน้ี 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง กบัโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา

ของคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิแลว้สรา้งแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณา แก้ไข 

ปรบัปรงุ  เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตทีก่าํหนด 

3. นําแบบสอบถามที่ได้รบัปรบัปรุง แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ

ความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาทีใ่ชอ้กีครัง้ 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้รหิาร 2 คน  ครผููส้อน 18 คน 

ใน โรงเรยีนใกลเ้คยีง และประชาชนในชุมชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน
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จาํนวน 30 คน แลว้นําขอ้มลูมาวเิคราะหห์าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามประเภทมาตรา

สว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยหาค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวธิี

ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งปรากฏว่า แบบสอบถามประเภทประมาณค่า (Rating 

Scale) ทีใ่ชก้บัผูบ้รหิารและครผููส้อน ในดา้นสภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอน และ

สภาพปญัหาการวดัและการประเมนิผลการเรยีน มคี่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 8.06 และ 0.83 

ตามลาํดบั แบบสอบถามทีใ่ชก้บั ชมุชน  มคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.89 

5. นําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ไปใชใ้นการวจิยั 

 

รปูแบบการประเมิน 

 การประเมินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน…….(ชื่ อ

โรงเรยีน)….… ผูป้ระเมนิไดใ้ชแ้บบจําลอง CIPP เป็นแนวทางในการประเมนิโครงการ  

ดงัน้ี 

1. ประเมนิบรบิท (Context) ประเมนิความตอ้งการจําเป็นของชุมชนทีอ่าศยัอยู ่

ในเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน ……………… (ชือ่โรงเรยีน) …………………… 

2. ประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้  (Input)  ประเมนิความพรอ้มในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

2.1  บุคลากร 

2.2  อาคารสถานที ่

2.3  วสัดุอุปกรณ์ 

2.4  เอกสารการสอน 

3. ประเมนิกระบวนการ  (Process)  ประเมนิในดา้นต่อไปน้ี 

3.1  สภาพปญัหาการดาํเนินงานในการจดัการเรยีนการสอน 

3.2  สภาพปญัหาในดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีน 

4. ประเมนิผลผลติ  (Product)  ประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ  ดงัน้ี 

4.1  จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้เรยีนไดจ้รงิ 

4.2  จาํนวนนกัเรยีนทีอ่อกกลางคนั 

4.3  จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ 

4.4  จาํนวนนกัเรยีนทีเ่รยีนจบแลว้ไปเรยีนต่อ 
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4.5  จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บแลว้ไปประกอบอาชพี 

4.6  จาํนวนนกัเรยีนในแต่ละชว่งระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร 

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ดาํเนินการดงัน้ี 

5.1  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนัน้ ผูป้ระเมนินําแบบสอบถามไปดาํเนินการและ

จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  

5.2  ผู้ประเมินแจกแบบสอบถามการวิจัยไปทัง้สิ้น…….ฉบับ และไดรับ

กลบัคนืมาทัง้สิน้……..ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 99.48  ปรากฏดงัตารางที…่….. 

 

ตารางที…่ แสดงจาํนวนแบบสอบถามทีแ่จกไปและไดร้บักลบัคนื จาํแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวนแบบสอบถาม 

 แจกไป ได้รบัคืน ร้อยละ 

 ผูบ้รหิาร 

 ครผููส้อน 

 ประชาชน 

………. 

………. 

………. 

……… 

……… 

……… 

100.00 

97.73 

100.00 

รวม ……….. ……… 99.48 

 

 จากตารางที…่.. แสดงใหเ้หน็วา่ แบบสอบถามทีแ่จกไปรวมทัง้สิน้…….ฉบบั      

ไดร้บัคนื…...ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 99.48  โดยแจกผูบ้รหิาร…...ฉบบั  ไดร้บัคนื…...ฉบบั  

คดิเป็น รอ้ยละ 100  แจกครผููส้อน……..ฉบบั  ไดร้บัคนื……..ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 97.73  

แจกประชาชน ………ฉบบั  ไดร้บัคนื….……ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 100 

6. การวเิคราะหข์อ้มลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามและแบบสาํรวจ ผูป้ระเมนิใชส้ถติใินการ

วเิคราะห ์ดงัน้ี 

6.1  รอ้ยละ 

6.2  คา่มชัฌมิเลขคณติ  ( X ) 

6.3  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 



 MR 654  141 

เกณฑใ์นการตดัสินข้อมลูความคิดเหน็ 

 ผูป้ระเมนินําขอ้มลูมาหาคา่รอ้ยละ (Percentage) คา่ตวักลางเลขคณิต (Arithmetic 

mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการพจิารณาค่ารอ้ยละ 

(Percentage) ของความคดิเหน็นัน้ ใชเ้กณฑด์งัน้ี   

 คา่รอ้ยละตัง้แต่ 75 ขึน้ไป       หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ 

 คา่รอ้ยละตัง้แต่ 50 – 74        หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 

 คา่รอ้ยละตัง้แต่ 30 – 49        หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 

 คา่รอ้ยละน้อยกวา่ 30   หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

          ในการพจิารณาคา่ตวักลางเลขคณติ ( X ) ของความคดิเหน็นัน้ จะใชเ้กณฑด์งัน้ี   

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 4.50 – 5.00    หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 – 4.49    หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 2.50 – 3.49    หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 1.50 – 2.49    หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 

 คา่เฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 – 1.49    หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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บทท่ี 4 

ผลการประเมินโครงการ 

 

 ผูป้ระเมนิไดเ้สนอผลการประเมนิ  โดยแบง่เป็น 4 ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการประเมนิความต้องการจําเป็นในโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาตามความคิด เห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรยีน…….….…(ชือ่โรงเรยีน)….……….. 

 ตอนที ่2  ผลการประเมนิความพรอ้มในดา้น บุคลากร อาคารสถานที ่วสัดุอุปกรณ์

และดา้นเอกสารการสอน   

 ตอนที ่3  ผลการประเมนิดา้นปญัหาของโรงเรยีน ในดา้นการจดัการเรยีนการสอน

และดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีน 

 ตอนที ่4  ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของ    

โรงเรยีน ……………. (ชือ่โรงเรยีน) ……………… 

1) จาํนวนนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนรบัเขา้เรยีนไดจ้รงิ 

2) จาํนวนนกัเรยีนทีอ่อกกลางคนั 

3) จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ 

4) จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรแลว้ไปเรยีนต่อ 

5) จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรแลว้ไปประกอบอาชพี 

6) จาํนวนนกัเรยีนในแต่ละชว่งระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร 

 

ผลการประเมิน 

 ตอนท่ี 1  ประเมนิความตอ้งการจาํเป็นของชมุชน 

   ในการประเมนิเกีย่วกบัความตอ้งการจาํเป็นชองชมุชนนัน้ ผูป้ระเมนิทาํ

การสอบถามจากประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน……………...…(ชือ่

โรงเรยีน)………… ผลการประเมนิปรากฏดงัตารางที ่…….. 
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ตารางที…่.. ความตอ้งการจาํเป็นชองชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน 

      ขยายโอกาสทางการศกึษา 

 

ความต้องการ ระดบัความต้องการ 

 X  แปลความ S.D. อนัดบั 

1. ใหม้โีรงเรยีนใกลบ้า้นเปิดสอนระดบั

มธัยมศกึษา 

2. ตอ้งการสนบัสนุนบุตรหลานใหเ้รยีนสงู

กวา่ระดบัประถมศกึษา 

3. ตอ้งการใหป้ระชากรในหมูบ่า้นมกีารศกึษา

ทีส่งูขึน้ 

4. ตอ้งการใหป้ระชากรในทอ้งถิน่มกีารศกึษา

ขัน้ตํ่าอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา 

5. ตอ้งการใหบุ้ตรหลานเรยีนต่อมธัยมศกึษา

ในโรงเรยีนใกลบ้า้น 

6. ทอ้งถิน่มคีวามตอ้งการแรงงานจากผูจ้บ 

ในระดบัมธัยมศกึษามากขึน้ 

4.68 

4.75 

 

4.67 

 

3.46 

 

4.57 

 

4.07 

มากทีส่ดุ

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

 

มาก 

 

มากทีส่ดุ 

 

มาก 

0.24 

0.25 

 

0.24 

 

0.16 

 

0.23 

 

0.19 

2 

1 

 

3 

 

6 

 

4 

 

5 

ผลการประเมนิความตอ้งการจาํเป็นของ 4.37 มาก 0.22 - 

 

 จากตาราง..…. แสดงใหเ้หน็วา่ ผลการประเมนิความตอ้งการจาํเป็นของชุมชนโดย

เฉลีย่ มคี่าความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ถา้พจิารณารายละเอยีดจะเหน็วา่ ชุมชนมคีวาม

ตอ้งการสนับสนุนบุตรหลานใหเ้รยีนสงูกว่าประถมศกึษา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั

หน่ึง รองลงมาคือให้มีโรงเรียนใกล้บ้านเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา และต้องการให้

ประชากรในหมู่บ้านมกีารศกึษาที่สูงขึ้น ตามลําดบั ส่วนความต้องการให้ประชากรใน

ทอ้งถิน่ มกีารศกึษาชัน้ตํ่าอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
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ตอนท่ี 2  ผลการประเมนิความพรอ้มในดา้นบุคลากร อาคารสถานที ่วสัดุอุปกรณ์ 

และดา้นเอกสารการสอนของโรงเรยีน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อน

ในแต่ละดา้นปรากฏผลดงัแสดงในตารางที…่…ถงึ…… (ในทีน้ี่จะขอยกตวัอยา่งมาเพยีง 1 

ตารางเทา่นัน้  สว่นตารางอื่นๆ ของตอนที ่2 เสนอในทาํนองเดยีวกนั) 

 

ตารางที…่. ผลการประเมนิความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนเกีย่วกบั           

               ความพรอ้มดา้นบุคลากรในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

 
 รวม ผูบ้ริหาร ครผููส้อน 

รายการประเมิน 
 

พอเพียง 

% 

ไม่ 

พอเพียง 

% 

 

พอเพียง 

% 

ไม่ 

พอเพียง 

% 

 

พอเพียง 

% 

ไม่ 

พอเพียง 

% 

ความพร้อมด้านบคุลากร 

1. ความพอเพยีงของครผููส้อน

ต่อการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน 

2. จาํนวนบุคลากรในทอ้งถิน่ที่

ชว่ยสอนวชิาชพี 

3. ความรว่มมอืในการชว่ย

สอนจากครใูนกลุม่โรงเรยีน 

4. จาํนวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการ

ฝึกอบรมหรอืศกึษาดงูาน 

ทางดา้นการเรยีนการสอน 

5. ความเพยีงพอของครู

อาจารยใ์นหมวดวชิา

ต่อไปน้ี 

5.1 ภาษาไทย 

5.2 ภาษาองักฤษ 

5.3 สงัคมศกึษา 

 

42.44 

 

 

47.68 

 

36.62 

 

49.41 

 

 

 

 

 

62.80 

57.56 

66.28 

 

57.56 

 

 

52.32 

 

63.38 

 

50.59 

 

 

 

 

 

37.20 

42.44 

33.72 

 

41.86 

 

 

41.86 

 

23.26 

 

53.50 

 

 

 

 

 

60.48 

53.50 

65.12 

 

58.14 

 

 

58.14 

 

76.74 

 

46.50 

 

 

 

 

 

39.52 

46.50 

34.88 

 

42.63 

 

 

49.61 

 

42.63 

 

48.06 

 

 

 

 

 

63.56 

58.91 

66.66 

 

57.37 

 

 

50.39 

 

57.37 

 

51.94 

 

 

 

 

 

36.44 

41.09 

33.34 
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 รวม ผูบ้ริหาร ครผููส้อน 

รายการประเมิน 
 

พอเพียง 

% 

ไม่ 

พอเพียง 

% 

 

พอเพียง 

% 

ไม่ 

พอเพียง 

% 

 

พอเพียง 

% 

ไม่ 

พอเพียง 

% 

5.4 วทิยาศาสตร ์

5.5 คณติศาสตร ์

5.6 ศลิปศกึษา 

5.7 ดนตรศีกึษา 

5.8 พลศกึษา 

5.9 การงานและอาชพี 

69.19 

67.44 

42.44 

31.98 

51.71 

37.80 

30.81 

32.56 

57.56 

68.02 

48.26 

62.20 

65.12 

76.74 

30.32 

30.32 

44.20 

30.23 

34.88 

23.26 

69.77 

69.77 

55.80 

69.77 

70.54 

64.34 

46.51 

32.55 

54.26 

40.31 

29.46 

35.66 

53.49 

67.45 

45.74 

59.69 

ผลการประเมินความพร้อมด้าน

บุคลากรโดยเฉลีย่ 
51.03 48.97 47.41 52.59 48.65 51.35 

 

 จากตาราง…. พบว่า ผลการประเมนิความพรอ้มดา้นบุคลากรทัง้ผูบ้รหิารและ

ครผููส้อนนัน้มคีวามพรอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่รอ้ยละอยู่ในระหว่าง 50 – 74) 

แต่เมือ่พจิารณา ลงไปในรายละเอยีดแต่ละหมวดวชิา คร ู- อาจารยใ์นหมวดวทิยาศาสตร์

มคีวามพรอ้มมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 69.19) สว่นคร ู– อาจารยใ์นหมวดดนตรศีกึษามคีวาม

พรอ้มน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 31.98)  ในขณะทีผู่บ้รหิารเหน็ว่า คร ู– อาจารยใ์นหมวดวชิา

คณิตศาสตร ์มคีวามพรอ้มมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 76.74)  และคร ู– อาจารยใ์นหมวดวชิา

ศลิปศกึษา และการงานและอาชพี มคีวามพรอ้มน้อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 30.23) สว่นครผููส้อน

เหน็วา่ คร ู– อาจารยห์มวดวทิยาศาสตร ์มคีวามพรอ้มมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 70.54)  และคร ู

– อาจารยใ์นหมวดวชิาศลิปศกึษามคีวามพรอ้มน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 32.55) 

 ตอนท่ี 3  ผลการประเมนิสภาพปญัหาของโรงเรยีน ในดา้นการจดัการเรยีนการ

สอน และดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและ

ครผููส้อนในแต่ละดา้นปรากฏผลดงัแสดงในตารางที…่..ถงึ…… (จะขอยกตวัอย่างมาเพยีง 

1 ตารางเทา่นัน้สว่นตารางอื่นๆ ของตอนที ่3 เสนอในทาํนองเดยีวกนั) 
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ตารางที…่.. สภาพปญัหาการจดัการเรยีนการสอน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีน      

                และครผููส้อนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

 ระดบัของปัญหา 

รายการปัญหา รวม ผูบ้ริหาร ครผููส้อน 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ปัญหาด้านการจดัการเรียนการสอน 

1.  การจดัแผนการเรยีนใหส้นองต่อความ

ตอ้งการของทอ้งถิน่ 

 

2.89 

 

 

0.241 

 

 

3.05 

 

 

0.479 

 

 

2.84 

 

 

0.485 

 

2.   การจดัแผนการเรยีนใหส้นองต่อความ

ตอ้งการของนกัเรยีน 

2.98 
 

0.241 2.84 
 

0.485 
 

2.81 
 

0.281 
 

3.   การจดัสอนซ่อมเสรมิ 2.66 0.248 2.67 0.493 2.66 0.286 

4.   วทิยากรและแหล่งวชิาการในทอ้งถิน่ 2.86 0.242 2.93 0.482 2.84 0.485 

5.   การเขยีนแผนการสอนรายวชิา 2.98 0.241 3.12 0.483 2.94 0.278 

6.   การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตาม

แผนการสอน 

2.59 

 

0.251 2.72 

 

0.491 

 

2.55 

 

0.292 

 

7.  ความรูค้วามสามารถของครใูนวชิา          

ทีส่อน 

2.55 0.253 2.67 0.495 2.50 0.295 

8.  การจดัครเูขา้สอนตามรายวชิาต่างๆ 2.66 0.248 2.88 0.483 2.59 0.289 

9.  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย 

2.52 0.299 2.86 0.484 2.40 0.302 

10. การจดัอบรมสมัมนาครเูพือ่เพิม่พนู

ความรู ้ทกัษะ และเทคนิคการสอน 

2.77 

 

0.244 3.02 0.482 2.68 0.283 

 

 จากตารางที…่.. พบว่า เมื่อพจิารณาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนแลว้ 

สิ่งที่เป็นปญัหาอันดับหน่ึงคือ เรื่องการจัดแผนการเรียนให้สนองความต้องการของ

นกัเรยีน และการเขยีนแผนการสอนรายวชิา ซึง่เป็นปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา

ไดแ้ก่ การจดัแผน การเรยีนใหส้นองต่อความตอ้งการของทอ้งถิน่และวทิยากรและแหล่ง

วชิาการในทอ้งถิน่ แต่เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละกลุ่มแลว้ปรากฏผลดงัน้ี ในกลุ่ม
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ผูบ้รหิารเหน็วา่ สิง่ทีเ่ป็นปญัหาอนัดบัหน่ึงคอื เรือ่งการเขยีนแผนการสอนรายวชิา ซึง่เป็น

ปญัหาระดบัปานกลาง รองลงมาได้แก่ การจดัแผนการเรยีนให้สนองความต้องการของ

ทอ้งถิน่ การจดัอบรมสมัมนาครูเพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ เทคนิคการสอน วทิยากรและ

แหล่งวชิาการในทอ้งถิน่ตามลําดบั ในขณะทีก่ลุ่มครผููส้อนเหน็ว่า การเขยีนแผนการสอน

รายวชิาเป็นปญัหาอนัดบัหน่ึง ซึ่งก็เป็นปญัหาอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั รองลงมา

ไดแ้ก่ การจดัแผนการสอนใหส้นองต่อความตอ้งการของทอ้งถิน่ วทิยากร แหล่งวชิาการ

ในทอ้งถิน่  และการจดัแผนการเรยีนใหส้นองต่อความตอ้งการของนกัเรยีน  ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4  การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 

              ในการประเมินผลสมัฤทธิข์องโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา      

ผูป้ระเมนิสาํรวจจากจํานวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามรายการต่างๆ 

ซึง่ปรากฏดงัตารางที…่…….. ถงึ ………. (จะขอยกตวัอย่างมาเพยีง 1 ตารางเท่านัน้สว่น

ตารางอื่นๆ ของตอนที ่4 เสนอในทาํนองเดยีวกนั) 

 

ตารางที…่..  จาํนวนนกัเรยีนตามเป้าหมายทีก่าํหนดรบัเขา้เรยีน นกัเรยีนทีร่บัเขา้เรยีนได ้  

นกัเรยีน ทีอ่อกกลางคนั นกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูร นกัเรยีนทีเ่รยีนต่อ และ

ออกไปประกอบอาชพี ตัง้แต่ ปีการศกึษา 2535 – 2537 ของโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา 

ปีการ 

ศกึษา 

นกัเรยีน

ตาม รบัเขา้เรยีน ออกกลางคนั จบหลกัสตูร เรยีนต่อ ประกอบอาชพี 

 เป้าหมาย จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

2535 

2536 

2537 

……… 

………. 

………. 

…… 

…… 

…… 

72.50 

79.30 

81.96 

…… 

…… 

…… 

24.14 

23.39 

18.03 

…… 

…… 

…… 

75.86 

76.61 

81.97 

…… 

…… 

…… 

27.27 

59.29 

63.43 

…… 

…… 

…… 

72.73 

40.71 

36.57 

รวม ………. …… 80.66 …… 20.09 …… 79.91 …… 60.88 …… 39.12 
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จากตารางที…่… พบว่า ในแต่ละปีการศกึษาโรงเรยีนรบันกัเรยีนไดเ้พิม่ขึน้จาก

การตัง้เป้าหมายไวทุ้กปี คอื ปีการศกึษา 2535 รอ้ยละ 72.50  ปีการศกึษา 2536 รอ้ยละ 

79.30 และปีการศกึษา 2537 รอ้ยละ 81.96  นกัเรยีนทีอ่อกกลางคนัมจีาํนวนลดลงทุกปี 

คอื ปีการศกึษา 2535 รอ้ยละ 24.41  ปีการศกึษา 2536 รอ้ยละ 23.39  และปีการศกึษา 

2537 รอ้ยละ 18.03    นกัเรยีนจบหลกัสตูรมจีาํนวนเพิม่ขึน้ทุกปี คอื ปีการศกึษา 2535 

รอ้ยละ 75.86  ปีการศกึษา 2536 รอ้ยละ 76.61 และปีการศกึษา 2537 รอ้ยละ 81.97 

นกัเรยีนจบหลกัสตูรแลว้ไปเรยีนต่อมจีาํนวนเพิม่ขึน้ทุกปี คอื ปีการศกึษา 2535  

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมนิเรื่องน้ีเป็นการประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา ใชก้ลุ่ม    

ตวัอย่างในการวจิยัทัง้สิน้…....คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร…...คน ครูผูส้อน…....คน และ

ประชาชน ……..คน  ในการประเมนิครัง้น้ีผูป้ระเมนิใชแ้บบประเมนิ  CIPP เป็นรปูแบบใน

การประเมนิ 

 

สรปุผลการประเมินโครงการ 

 การประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของโรงเรยีนไดผ้ล ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  การประเมนิความตอ้งการจาํเป็นของชุมชน ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีโ่รงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา ความตอ้งการจาํเป็นของชมุชนทีจ่ะตอ้งมโีรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศกึษาอยู่ในระดบัความต้องการมาก โดยเฉพาะมคีวามต้องการสนับสนุนบุตร

หลานใหเ้รยีนสงูกวา่ระดบัประถมศกึษามากทีส่ดุเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอืตอ้งการใหม้ี

โรงเรยีนใกล้บ้านเปิดสอนระดบัมธัยมศกึษา และต้องการให้ประชากรในหมู่บ้านมี

การศึกษาสูงขึ้นตามลําดบั ความต้องการอันดบัสุดท้าย คือ ต้องการให้ประชากรใน

ทอ้งถิน่มกีารศกึษาขัน้ตํ่าอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา 

 ตอนท่ี 2  ผลการประเมนิความพรอ้มในดา้นบุคลากร อาคารสถานที ่วสัดุอุปกรณ์

และดา้นเอกสารการสอน  ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููส้อนปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 ด้านบุคลากรผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน เหน็ว่า ความพรอ้ม

ดา้นบุคลากร มคีวามพรอ้มในระดบัปานกลาง สว่นความร่วมมอืในการชว่ยสอนจากครใูน

กลุ่มโรงเรยีนมน้ีอย สาํหรบัคร ู– อาจารยท์ีส่อนในหมวดวชิาทีข่าดแคนครมูากทีสุ่ดคอื 

ดนตรศีกึษา การงานและอาชพีและศลิปศกึษา  ตามลาํดบั 

2.2 ด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เห็นว่า 

โรงเรยีน  ยงัขาดอาคารเอนกประสงค์หรอืโรงฝึกงาน ไวส้ําหรบัปฏบิตังิาน ดา้นวชิาชพี



 150  MR 654 

มากที่สุด รองลงมาคือ  สถานที่สําหรบันักเรียนได้พกัผ่อน  และอาคารเรียนถาวรที่

สามารถจดัการเรยีนการสอน 

2.3 ความพรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อน เหน็

ว่า  ครุภณัฑ์การศกึษาด้านโสตทศันศกึษามคีวามพร้อมมาก ส่วนเครื่องใชส้ํานักงานมี

ความพรอ้มน้อยมาก และวสัดุอุปกรณ์และสือ่การเรยีนวชิาสามญั วสัดุอุปกรณ์และสือ่การ

เรยีนวชิาชพี และวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาเลอืกเสร ี มคีวามพรอ้ม

ในระดบัน้อย 

2.4 ความพรอ้มด้านเอกสารการสอน ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อน 

เหน็วา่ โรงเรยีนมหีนงัสอืเอกสารประกอบการคน้ควา้เกีย่วกบัวชิาชพียงัไมพ่รอ้มมากทีส่ดุ 

รองลงมาคอื หนังสอืเอกสารการคน้ควา้เกีย่วกบัวชิาเลอืกเสร ีส่วนหนงัสอืหลกัสตูร คู่มอื

การใชห้ลกัสตูร คูม่อืการวดัผลและประเมนิผล  แบบเรยีนรายวชิาต่าง ๆ  และคู่มอืการจดั

กจิกรรมต่าง ๆ  มคีวามพรอ้มปานกลาง  

 ตอนท่ี 3  การประเมนิสภาพปญัหาของโรงเรยีนในดา้นการจดัการเรยีนการสอน

และการวดัและประเมนิผลการเรียน ตามความคิดของผู้บรหิารโรงเรยีนและครูผู้สอน

ปรากฏผลดงัน้ี 

3.1 สภาพปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารโรงเรยีนและ

ครผููส้อนเหน็วา่ สิง่ทีเ่ป็นปญัหาอนัดบัแรกคอื การจดัแผนการเรยีนใหส้นองความตอ้งการ

ของนกัเรยีนและการเขยีนแผนการสอนรายวชิา ซึง่มปีญัหาปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ การ

จดัการเรยีนการสอนให้สนองความต้องการของท้องถิน่และการจดัอบรมสมัมนาครูเพื่อ

เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และเทคนิคการสอนตามลําดบั ส่วนเรื่องที่เป็นปญัหาสุดท้ายคอื 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรซึง่มปีญัหาใน

ระดบัปานกลาง 

3.2 สภาพปญัหาด้านการวดัผลและประเมินผลการเรียน ผู้บริหาร

โรงเรยีนและครูผูส้อนเหน็ว่า สิง่ทีเ่ป็นปญัหาอนัดบัแรกคอื ความสามารถของครู ในการ

สร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพซึ่งเป็นปญัหาปานกลาง รองลงมาได้แก่ คุณภาพของ

แบบทดสอบ ความพรอ้มดา้นเอกสาร การวดัและประเมนิผลการเรยีนและความรูข้องครู

เกีย่วกบัระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ตอ้งการวดัและประเมนิผลการเรยีนตามหลกัสตูร

มธัยมศกึษาตอนตน้ พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ 2533)  ตามลาํดบั   
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 ตอนท่ี 4  การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการแยกออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี 

           ส่วนท่ี 1  เป็นการสาํรวจจาํนวนนกัเรยีน 6 รายการ ดงัน้ี 

4.1.1  จาํนวนนกัเรยีนตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวว้่าจะรบันกัเรยีน

เขา้เรยีนไดใ้นปีการศกึษา 2533 จํานวน…....คน ปีการศกึษา 2534 จํานวน…....คน      

ปีการศกึษา 2535 จํานวน………คน รวมจํานวนนักเรยีนตามเป้าหมายทีโ่รงเรยีนจะ

รบัเขา้เรยีนใน 3 ปีแรก มทีัง้สิน้ ……..…..คน แสดงใหเ้หน็ว่า โรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศกึษาไดต้ัง้เป้าหมายการรบันกัเรยีนเพิม่ขึน้เป็นลาํดบัทุกปี 

4.1.2  จํานวนนักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนได้จริง ในปี

การศกึษา 2533 รบัได…้…คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.50  ปีการศกึษา 2534 รบัได…้….คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 79.30 ปีการศกึษา 2535 รบัได…้....คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.96 รวม 3 ปีแรก

โรงเรยีนรบัเขา้เรยีนได้…….คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.66 แสดงใหเ้หน็ว่า โรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ใน

โรงเรยีน……… สามารถรบันกัเรยีนไดใ้กลเ้คยีงตามเป้าหมายและมจีาํนวนมากขึน้ทุกปี 

4.1.3  จํานวนนักเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคนันัก

ตัง้แต่เขา้เรยีนในปีการศกึษาแรกจนกระทัง่จบหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้น คอื ตัง้แต่ปี

การศกึษา 2533 ออกกลางคนั จาํนวน..…คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.14  ปีการศกึษา 2534 

ออกกลางคนั จํานวน…..คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.39 และตัง้แต่ปีการศกึษา 2535 ออก

กลางคนั จํานวน………คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.03 รวมระยะ 3 ปีแรกมนีกัเรยีนตอ้งออก

กลางคนัจาํนวน………….คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.09     แสดงใหเ้หน็วา่โรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษามนีกัเรยีนทีต่อ้งออกกลางคนัมจีาํนวนลดลงทุกปี 

4.1.4  จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ ในปี

การศกึษา 2535 มจีํานวนทัง้สิน้……….คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.86 ปีการศกึษา 2536 

จาํนวน……...คน   คดิเป็นรอ้ยละ 76.61 และปีการศกึษา 2537 จาํนวน…………คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 81.97 จํานวน  นกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูร รวม 3 ปีการศกึษามทีัง้สิน้………คน 

คอดเป็นรอ้ยละ 79.91 แสดงใหเ้หน็ว่า โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษามนีกัเรยีนจบ

หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้เพิม่ขึน้ทุกปี 
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4.1.5 จํานวนนักเรยีนที่จบหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้น ใน

แต่ละปีการศึกษา ได้ออกไปเรยีนต่อในชัน้สูงขึ้นหรือไปประกอบอาชีพ ปรากฏว่า ในปี

การศกึษา 2535   มนีกัเรยีนเรยีนต่อจาํนวน…..…คน และประกอบอาชพี……..คน คดิเป็น

รอ้ยละ 27.27 และ 72.73 ตามลําดบั ปีการศกึษา 2536 เรยีนต่อ……คน ประกอบ

อาชพี……คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.29 และ 40.71 ตามลาํดบั  และปีการศกึษา 2537 เรยีนต่อ

จาํนวน……...คน และประกอบอาชพี………คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 และ 63.43 ตามลาํดบั 

(รวม 3 ปีการศกึษา มนีกัเรยีนเรยีนต่อ……….คน ประกอบอาชพี……….คน คดิเป็นรอ้ยละ 

60.88 และ 39.12 ตามลําดบั) แสดงใหเ้หน็ว่า จํานวนนักเรยีนทีเ่รยีนจบหลกัสูตร

มธัยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษามีการศึกษาต่อในชัน้สูงขึ้น

มากกวา่ออกไปประกอบอาชพี 

  ส่วนท่ี 2 จาํนวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ในแต่ละชว่ง

ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่  โดยแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่  ปรากฏผลดงัน้ี 

     จํานวนนักเรยีนที่จบหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษามจีาํนวนทัง้สิน้………...คน แยกเป็นจาํนวนนกัเรยีนทีม่รีะดบัผลการ

เรยีนเฉลีย่ตาม ชว่งต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 ชว่งระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ น้อยกวา่ 1 จาํนวน  …….  คน 

 ชว่งระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ 1.00 – 1.99 จาํนวน  …….  คน 

 ชว่งระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 – 2.99 จาํนวน  …….  คน 

 ชว่งระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 จาํนวน  …….  คน 

 จากการสํารวจแสดงให้เห็นว่า ไม่มีนักเรยีนที่มผีลการเรียนเฉลี่ยอยู่

ในช่วงน้อยกว่า 1 และนักเรยีนสว่นใหญ่มผีลการเรยีนเฉลีย่อยู่ในช่วง 2.00 – 2.99 

จาํนวนนกัเรยีนทีม่ ีผลการเรยีนเฉลีย่ชว่ง 1.00 – 1.99 มมีากกวา่จาํนวนทีม่รีะดบัผลการ

เรยีนเฉลีย่ 3.00 – 4.00 

 

อภิปรายผล 

จากการประเมนิโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในโรงเรยีน.…….(ชื่อ

โรงเรยีน)……...ตามความคดิเหน็ของชมุชน  ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนมดีงัน้ี 
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1. ความต้องการจําเป็นของชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรยีนขยายโอกาสทาง

การศึกษา โดยสภาพรวมแล้ว มีความต้องการจําเป็นในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษาอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะมคีวามตอ้งการสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานของตนเรยีน

ในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา และต้องการให้มีโรงเรียนใกล้บ้านเปิดสอนระดับ

มธัยมศกึษา ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย ของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีพ่ยายามจะเปิด

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ

เพิม่ขึน้อกีปีละ 1,000 โรงเรยีนตลอดชว่งแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิระยะที ่7 (พ.ศ. 

2535 – 2539) และชว่งแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิระยะที ่8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 

ตัง้เป้าหมายไวร้บันกัเรยีนจบประถมศกึษาปีที ่6 เขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้หมด

รอ้ยละ 100 ปรากฏดงัตารางที…่…… แต่อย่างไรกต็าม ยงัมปีระชาชนทีม่ฐีานะยากจน    

ไม่เห็นความสําคญัของการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และต้องการให้เด็ก

ทาํงานหารายไดช้ว่ยครอบครวั (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ2535) 

2. ความพรอ้มดา้นบุคลากร  อาคารสถานที ่ และเอกสารการสอน  มดีงัน้ี 

2.1 ดา้นบุคลากร ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนเหน็ว่า บุคลากรในโรงเรยีน

มคีวามพรอ้มปานกลาง ความร่วมมอืในการสอนจากครูในกลุ่มโรงเรยีนมน้ีอย หมวดวชิา

ที่มคีรูสอนไม่เพยีงพอได้แก่ ดนตรศีกึษา การงานและอาชพี และศลิปศกึษา ซึ่งผลการ

ประเมนิน้ีสอดคล้องกบัรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 

2535) เกีย่วกบัความพรอ้มดา้นบุคลากรวา่ครผููส้อนวชิาชพีมเีพยีงจาํนวนรอ้ยละ 12.30 ที่

จบวชิาชพี และพบว่าครใูนปจัจุบนัยงั  ไมเ่พยีงพอทีจ่ะรบัการสอนระดบัมธัยมศกึษา และ 

ปรชีา นิพนธพ์ทิยา (2523) พบวา่ ขาดครทูีม่คีวามรูใ้นวชิาการงานและอาชพี  ซึง่ในเรือ่ง

ดงักลา่วน้ีโรงเรยีนไดเ้สนอแนวทางทีค่วรแกไ้ขคอื ใหม้กีารบรรจุครผููส้อนเพิม่เตมิในวชิาที่

ขาดครูผู้สอน และให้มีการฝึกอบรมครูประจําการเพิม่เติม นอกจากน้ีได้เสนอแนะให้

หมนุเวยีนครใูนกลุม่โรงเรยีนมาชว่ยสอนและหาบุคลากรทอ้งถิน่มาชว่ยสอน 

2.2 ดา้นอาคารสถานที ่จากผลการประเมนิผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อน

เหน็ว่า ดา้นอาคารสถานทีม่คีวามพรอ้มในระดบัน้อย โดยเฉพาะอาคารเอนกประสงคห์รอื

โรงฝึกงานไว้สําหรบัปฏิบตัิงานด้านอาชีพและสถานที่สําหรบันักเรียนได้พกัผ่อน ซึ่ง

สอดคล้องกบัการศกึษาและวจิยัของ โสภณ โสมด ี(2526) พบว่าการดําเนินการใช้

หลกัสตูรการงานและอาชพี ดา้นสถานทีท่ีใ่ชส้อนและฝึกงานตามความเหน็โดยส่วนรวม
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อยู่ในระดบัน้อย  และ ไกร ไทยกลา้ (2524) ไดศ้กึษาและวจิยัพบว่า ดา้นอาคารสถานที่

นัน้โรงเรยีนขนาดเลก็มปีญัหาและอุปสรรคอยู่ในเกณฑม์าก ปญัหาดงักล่าวน้ีโรงเรยีนได้

เสนอแนวทางทีค่วรแก้ไขว่า ควรของบประมาณจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสรา้งเพิม่เตมิ 

และใหม้กีารเปลีย่นแปลงการใชห้อ้งและอาคารเรยีนต่างๆ เพือ่ใหพ้อเพยีง 

2.3 ด้านวสัดุอุปกรณ์ จากผลการประเมนิจะเห็นว่า โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศกึษา ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิใน………………. มคีวาม

พรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์อยู่ในระดบัน้อย ตามความเหน็ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อน

เหน็ว่า โรงเรยีนยงัขาดเครื่องใชส้ํานักงานมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์และสื่อ

การเรยีนการสอนวชิาเลอืกเสรแีละวชิาชพี ตามลําดบั ซึง่ผลการประเมนิน้ีสอดคลอ้งกบั

ผลการประเมนิของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2535) พบว่า โรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษาสว่นใหญ่รอ้ยละ 88.79 ยงัมวีสัดุครุภณัฑย์งัไม่เพยีงพอ และ

โรงเรยีนสว่นใหญ่รอ้ยละ 94.59 มอุีปกรณ์การเรยีน การสอนไม่เพยีงพอ โดยขาดแคลน

อุปกรณ์เกี่ยวกับวิชาชีพมากที่สุด ทัง้ น้ีโรงเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไขว่า ให้ขอ

งบประมาณในการจดัซือ้เพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งเร่งรณรงคจ์ดัหาทุน หรอื

งบประมาณในการจดัซือ้วสัดุครภุณัฑ ์เครือ่งใชส้าํนกังานและอุปกรณ์การเรยีนการสอนใน

วชิาทีย่งัไมเ่พยีงพอใหม้ากกวา่ทีเ่ป็นอยู ่  

2.4 ด้านเอกสารการสอน จากผลการประเมนิพบว่า โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศกึษา มคีวามพร้อมด้านเอกสารการสอนอยู่ในระดบัน้อย และที่ไม่เพยีงพอใน

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หนังสอืเอกสารประกอบการคน้ควา้เกี่ยวกบัวชิาชพี วชิาเลอืกเสรแีละ

วชิาสามญั ตามลําดบัผลการประเมนิน้ีสอดคล้องกบัรายงานผลการวจิยัของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2535) ทีพ่บว่า โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา

สว่นใหญ่ มอุีปกรณ์การเรยีนการสอนไมเ่พยีงพอ ไดแ้ก่ คูม่อืคร ูแบบเรยีน หนงัสอืคน้ควา้

เพิ่มเติม หนังสืออ่านประกอบ ซึ่งความขาดแคลนดงักล่าว สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ พยายามแก้ไขโดยจดัทําโครงการพฒันา ห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง

ความรู ้ทําการจดัหาและจดัซื้อหนังสอืสําหรบัการคน้ควา้ใหก้บัโรงเรยีน ตลอดจนจดัทํา

โครงการจดัซื้อแบบเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โครงการจดัทําคู่มอืครู นอกจากน้ียงั

จดัสรรงบประมาณ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาจงัหวดักบัโรงเรยีนจดัทํา

หลกัสูตรทอ้งถิน่ แต่อย่างไรกต็ามการดําเนินการดงักล่าวยงัสนองต่อความต้องการทีไ่ม่
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เพยีงพอ จงึเป็นหน้าทีข่องโรงเรยีนทีจ่ะต้องแก้ไขหาวธิใีหไ้ดม้าซึ่งงบประมาณ เพื่อการ

จดัหาหรอืจดัซือ้เพิม่เตมิโดยเรง่ดว่น 

3. การประเมนิสภาพปญัหา 

3.1 สภาพปญัหาดา้นการจดัการเรยีนการสอน ผลจากการประเมนิความคดิ

ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อนพบว่า การจดัการเรยีนการสอนมปีญัหาในระดบัปาน

กลาง เรือ่งทีเ่ป็นปญัหาอนัดบัแรกคอื การเขยีนแผนการสอนรายวขิา รองลงมาไดแ้ก่ การ

จดัแผนการเรยีนการสอนใหส้นองต่อความตอ้งการของทอ้งถิน่ และการจดัอบรมสมัมนา

ครูเพื่อเพิม่พูน ความรู ้ทกัษะ และเทคนิคการสอน เน่ืองจากครูผูส้อนส่วนใหญ่ ต้องรบั

หน้าทีส่อนทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จงึมคีวามจําเป็นตอ้งสอนหลายๆ วชิา 

ในการเขยีนแผนการสอนรายวชิานัน้ครูผูส้อนจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในรายวชิาที่

ตนสอนเป็นอย่างด ีรวมไปถงึความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องของหลกัสตูร และระเบยีบ

การประเมนิผลการเรยีนด้วย แมว้่าจะได้มกีารจดัอบรม  เชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัการทํา

แผนการสอนรายวชิารวมกบักลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาแลว้กต็าม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวชิา

แกนและวชิาบงัคบัเลอืกเทา่นัน้  สาํหรบัรายวชิาอื่นๆ โรงเรยีนเป็นผูจ้ดัทาํเอง โรงเรยีนไม่

มเีอกสารและหนังสอือ่านประกอบกิจกรรมต่างๆ ครูผู้สอนจะจดัขึ้นเอง  ในการจดัทํา

แผนการสอนนัน้ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2535) ไดแ้นะนําถงึขัน้ตอน

การจดัทําแผนการสอนว่า ในการจดัทําแผนการสอนโดยทัว่ไปมขี ัน้ตอนดงัน้ี 1) การ

วเิคราะหห์ลกัสตูรจากคาํอธบิายรายวชิา 2) การกําหนดโครงสรา้งรายวชิา 3) การเขยีน

แผนการสอน 4) การปรบัปรงุแผนการสอน 

 ในด้านการจดัการเรยีนให้สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นนัน้ทําได้

ยาก  เน่ืองจากโรงเรยีนขาดแคลนทัง้วสัดุอุปกรณ์และครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถ รวมทัง้

ไม่ได้รบัความร่วมมือจากบุคลากรในท้องถิ่นมาช่วยสอน ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนระบุ

แผนการเรยีนเฉพาะทีส่ามารถจดัครูเขา้สอนไดเ้ท่านัน้ แลว้กําหนดว่านักเรยีนต้องเรยีน 

โดยที่นักเรยีนมโีอกาสน้อยในการเลอืกเรยีนตามความถนัดและความสนใจ อกีประการ

หน่ึงชมุชนไมม่โีอกาสไดม้สีว่นรว่มกบั โรงเรยีนในการวางแผนการเรยีน 

3.2  สภาพปญัหาดา้นการวดัและประเมนิผลการเรยีน จากการประเมนิ

โครงการขยายโอกาสทางการศกึษา ปญัหาส่วนใหญ่ทีพ่บไดแ้ก่ ความสามารถของครูใน

การสรา้งแบบทดสอบใหม้คีุณภาพ คุณภาพของแบบทดสอบ และความพรอ้มดา้นเอกสาร
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การวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน ปญัหาการใช้หลักสูตร

มธัยมศกึษาตอนตน้ พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรงุ 2533) ของพฒันพงษ์  แจ่มวฒันะชยั 

(2536) ทีพ่บว่า มปีญัหาสงูสุดคอื การสรา้งแบบทดสอบเพื่อวดัพฤตกิรรมของนักเรยีน

นอกเหนือจากความรู้ความจํา ทัง้ น้ี เ น่ืองจากการวัดและประเมินผลการเรียน                

มีความสําคัญต่อการพฒันาการเรียนการสอน ดังนัน้ครูผู้สอนจึงต้องมีเครื่องมือที่มี

คุณภาพพรอ้มทีจ่ะใชว้ดัก่อนทีจ่ะสอน และสามารถแปลผลไดต้รงตามความ  เป็นจรงิ และ

เน่ืองจากบุคลากรในโรงเรยีนทีร่บัผดิชอบดา้นมธัยมศกึษายงัใหม่ และขาดความรูค้วาม

ชํานาญในด้านการวดัและประเมนิผลการเรียน ทางกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศึกษาจงัหวดั         

ไดร้่วมมอืกบัโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในจงัหวดั ในการใชแ้บบทดสอบเฉพาะ

ปลายภาคร่วมกนั โดยกําหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งครูผู้สอนใน

รายวิชาบงัคับแกนและบงัคับเลือกในบางวิชา มาร่วมกันสร้างแบบทดสอบเพื่อให้มี

คุณภาพไวส้าํหรบัสอบประจาํปลายภาคเรยีน สว่นการจดัทาํเครือ่งมอืวดัผลการเรยีน การ

วดัจุดประสงคร์ายวชิาระหว่างการเรยีนการสอน ครจูะเป็นผูจ้ดัทําขึน้เอง บางโรงเรยีนใช้

วธิแีกป้ญัหาโดยขอยมืแบบทดสอบจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดักรมสามญัศกึษาทีอ่ยู่

ใกล้เคยีงมาใช้ ดงันัน้หากได้มกีารอบรมให้ความรู้ในเชงิปฏบิตัิการ เกี่ยวกบัการสร้าง

แบบทดสอบแก่ครูเพิม่เตมิต่อไป เชื่อว่าปญัหาต่างๆ ในงานด้านวดัและประเมนิผลการ

เรยีนกค็งจะหมดไป 

4. จากการประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ แยกเป็น 2 สว่นดงัน้ี 

สว่นที ่1  จากการสาํรวจจาํนวนนกัเรยีน 6 รายการ มดีงัน้ี 

4.1 ผลจากการสํารวจนักเรยีน ที่โรงเรยีน……………….ได้ผลิตนักเรียน

ออกไปแลว้ มทีัง้สิน้ 3 รุ่น รุน่ที ่1 จบปีการศกึษา 2535 – 2537 (นบัถงึ พ.ศ. 2538) 

นักเรยีนที่จบหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้นดงักล่าวนัน้ ได้เริม่ศกึษาตัง้แต่ปีการศึกษา 

2533 – 2535 โดย  แต่ละรุน่ใชเ้วลาเรยีนในโรงเรยีน 3 ปี ตามปกต ิและไมม่เีปิดทาํการ

เรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น แต่อยา่งใด 

4.2 จํานวนนักเรียนตามเป้าหมายที่คาดว่าโรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศกึษาจะรบัเขา้เรยีนได้ โดยในปีการศกึษา 2533 ตัง้เป้าหมายว่าจะรบันักเรยีน

ได…้……..คน เน่ืองจากเป็นปีการศกึษาแรก ต่อมาในปีการศกึษา 2534 ตัง้เป้าหมายว่า

จะรบันกัเรยีนได…้.....คน ปีการศกึษา 2535 ตัง้เป้าหมายว่าจะรบันกัเรยีนได…้…..คน 
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รวม 3 ปีแรก ตัง้เป้าการรบันกัเรยีนไว ้รวมทัง้สิน้…..…..คน ในการตัง้เป้าหมายในการรบั

นกัเรยีนนัน้ โรงเรยีนเป็นผูค้าดคะเนว่าในแต่ละปีการศกึษาจะมนีกัเรยีนมาสมคัรเขา้เรยีน

ประมาณกีค่น  โดยพจิารณาจากนกัเรยีนชัน้ ป. 6 เดมิ และนกัเรยีนทีค่าดวา่จะมาสมคัร

เรยีนอกีจากทอ้งทีใ่กลเ้คยีงและอื่นๆ 

4.3 จากการสาํรวจพบว่า จํานวนนักเรยีนทีโ่รงเรยีนสามารถรบัเขา้เรยีนได้

จรงินัน้มจีํานวนไม่ครบตามเป้าหมาย เน่ืองจากสาเหตุหลายประการได้แก่ ผูป้กครองมี

ฐานะยากจน นักเรยีนส่วนหน่ึงจงึไม่มโีอกาสได้เรยีนต่อ นักเรยีนย้ายตามผูป้กครองซึ่ง

ตอ้งยา้ยถิน่ฐาน  ทํากนิเน่ืองจากผูป้กครองมอีาชพีรบัจา้ง นกัเรยีนคาดว่าตนเองเรยีนไม่

เก่งไม่อยากเรยีนต่อ และอกีประการหน่ึงคอื ผูป้กครองไม่เหน็ความสาํคญัของการศกึษา 

คอืคดิว่าเรยีนไปกห็างานทําไม่ไดเ้กดิการสญูเปล่า สูใ้หอ้อกไปประกอบอาชพีหรอืทาํงาน

หารายได้จะดีกว่า อีกสาเหตุหน่ึงคือ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในโรงเรียน

มธัยมศกึษาของกรมสามญัศกึษา และโรงเรยีนสงักดัเอกชน  โดยมคีวามเหน็ว่าสามารถ

จดัการศกึษาให้บุตรหลานได้ดกีว่า  ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีหน่วยงานต่างๆ ที่มสี่วน

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา  รวมทัง้มลูนิธต่ิางๆ จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุนให้

ผูด้อ้ยโอกาสเหลา่นัน้ ไดม้โีอกาสเขา้เรยีนต่อใหม้ากทีส่ดุ 

4.4 จํานวนนกัเรยีนทีอ่อกกลางคนั จากการสาํรวจภายใน 3 ปีแรกที ่ เริม่

ดําเนินโครงการปรากฏว่า จํานวนนักเรยีนทีอ่อกกลางคนัมจีํานวนลดลงโดยลําดบั จาก

การสอบถามถงึสาเหตุทีน่กัเรยีนตอ้งออกกลางคนัทราบวา่มสีาเหตุใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ นกัเรยีน

เกดิความ ทอ้ถอยโดยคดิว่าตนเองเรยีนไม่เก่ง เรยีนไม่ทนัเพื่อนและหยุดเรยีนบ่อยครัง้ 

อกีประการหน่ึงคอื  จาํเป็นตอ้งยา้ยตามผูป้กครองทีย่า้ยถิน่ฐานทีท่าํกนิ เป็นตน้ และจาก

การทีม่นีกัเรยีนทีอ่อกกลาง-คนัลดจาํนวนลงเรือ่ย ๆ นัน้ เน่ืองจากผูป้กครองนกัเรยีนเริม่

เหน็ความสาํคญัของการศกึษา และเหน็ตวัอย่างเพื่อนบา้นใหค้วามสนใจสง่บุตรหลานเขา้

เรยีนในระดบัสงูและมงีานทาํทีด่ ี

4.5 จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร จากการที่ในแต่ละปีการศึกษาม ี    

นักเรยีนออกกลางคนัจํานวนลดลง จงึมผีลทําให้นักเรยีนจบหลกัสูตรเพิม่ขึน้เป็นลําดบั 

นับว่า  โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของสํานักงานการประถมศกึษาแห่งชาตใิน

จงัหวดั ไดส้รา้งโอกาสใหแ้ก่เดก็ไดม้โีอกาสเขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มากขึน้ ดงัที่

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2535) กล่าวว่า การเปิดสอนชัน้มธัยมศกึษาใน



 158  MR 654 

โรงเรยีนประถมศกึษา ช่วยให้เดก็ได้เรยีนต่อมากขึน้เพราะโรงเรยีนอยู่ใกล้บ้านมคีวาม

สะดวกในการเดนิทางไปโรงเรยีน ทําใหผู้ป้กครองทีม่ฐีานะยากจนสามารถส่งบุตรหลาน

เขา้มาเรยีนไดส้ะดวก 

4.6 จากการสํารวจนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จาก    

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาของสํานักงานการประถมศกึษาแห่งชาตใินจงัหวดั 

พบว่า นักเรียนไปเรียนต่อมากกว่าออกไปประกอบอาชีพ ข้อน้ีเป็นตวับ่งชี้ให้เห็นว่า

โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาน้ีไดม้สี่วนช่วยใหป้ระชากรของชาต ิมกีารศกึษาทีด่ี

เพิม่ขึ้นแม้ว่านักเรยีนระดบัน้ีจะไม่มโีอกาสได้เรยีนต่อ แต่เขาก็ออกไปเป็นพลเมอืงที่มี

คุณภาพกวา่ทีพ่วกเขาไดเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เท่านัน้ ดงันัน้ ภญิโญ สาธร (2526) 

กล่าวถึงการศึกษาว่า เป็นสิ่งที่ช่วยให้พลเมือง ของชาติเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

กล่าวคอื การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาบุคคลในทุกๆ ดา้นใหม้คีวามเจรญิทัง้แก่ตน

และสงัคม 

 ส่วนท่ี 2    การสาํรวจจาํนวนนักเรียนในแต่ละช่วงระดบัผลการเรียนเฉล่ีย 

 จากการสํารวจระดบัผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ที่จบหลกัสูตร

มธัยมศกึษาตอนตน้ทัง้หมดของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ของโรงเรยีน พบว่า 

นกัเรยีนส่วนใหญ่มรีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่อยู่ในเกณฑป์านกลางและในเกณฑด์ ีแสดงให้

เห็นว่า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สามารถแก้ปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ

ดําเนินงานโครงการไปไดค้่อนขา้งมปีระสทิธภิาพ ถงึแมว้่าสิง่ทีเ่อื้ออํานวยต่อการดําเนิน

โครงการจะไม่เทยีบเท่ากบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา ของกรมสามญัศกึษากต็าม ดงันัน้ไม่ว่า

จะเป็นหน่วยงานของรฐัหรอืภาคเอกชน ควรใหค้วามสนใจและความสาํคญัเป็นพเิศษทีจ่ะ

ช่วยจดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษาใหแ้ก่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาไดม้อีย่าง

เพยีงพอ 

 จากผลการประเมนิดา้นผลสมัฤทธิข์องโครงการขา้งต้น แสดงใหเ้หน็

ว่า  โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาของโรงเรยีนประสบผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงค์

ของโครงการ 
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ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ 

1. ควรมกีารประเมนิการใชห้ลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนตน้ พทุธศกัราช 2521 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ

2. ควรวจิยัแนวทางการจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนทีเ่น้นดา้นอาชพี ของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

3. ควรมกีารประเมนิผลแบบต่อเน่ือง ในลกัษณะเดียวกนัในปีการศึกษาอื่นๆ 

ดว้ย เชน่  ปีการศกึษา 2535  และปีการศกึษา 2537 

4. ควรมกีารประเมนิผลในระดบัจงัหวดัและระดบัเขตการศกึษา เพือ่จะไดข้อ้มลูที่

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา อย่างมปีระสทิธิภาพ

ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. ใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณา เพือ่เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาใน   

โรงเรยีนประถมศกึษาต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นการสนองต่อความตอ้งการจําเป็นของชุมชนนัน้ๆ 

ไดม้ากทีส่ดุ 

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการวางแผนและพฒันาการจดัการศกึษา ในโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา 
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ภาคผนวก  ข. 

ตวัอย่าง  การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

       ของโรงเรียน ……………………………….. 

 

โดย นายจดั  แก้วเกิด 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาของการประเมิน 

 การจดัการเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษานบัวา่มคีวามสาํคญัมาก เพราะเป็น  

จุดเริม่ตน้ของชวีติเยาวชนไทยทีจ่ะไดร้บัการศกึษาในระบบโรงเรยีน บุคคลในโรงเรยีนทีม่ี

อทิธพิลโดยตรงต่อคุณภาพของนักเรยีน ก็คอื ครู เพราะครูเป็นบุคคลที่สําคญัยิง่ในการ

สอนนกัเรยีนและยงัเป็นบุคคลทีน่กัเรยีนใหค้วามเชื่อถอืมากทีสุ่ดมากกว่าบุคคลทีเ่ป็นพ่อ 

เป็นแมเ่สยีอกี เชน่ นกัเรยีนบางคนพอ่แมส่อนการบา้นใหท้าํอกีแบบหน่ึงทีไ่มเ่หมอืนกบัที่

ครสูอนมา นกัเรยีนกจ็ะไมย่อมทาํตามทีพ่อ่แมส่อนให ้  ซึง่กไ็ดค้าํตอบถูกเหมอืนกนั โดย

จะอา้งวา่ครใูหท้าํแบบน้ี  เป็นตน้ 

 การพฒันาคุณภาพการประถมศกึษาตอ้งอาศยักระบวนการบรหิาร กระบวนการ

เรยีนการสอน และกระบวนการนิเทศ (สาํนักงานคณะกรรมการการระถมศกึษาแห่งชาต ิ

2528) สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตไิดก้ําหนดเป็นนโยบายไวใ้น

แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาตเิกี่ยวกบัการปรบัปรุงการบรหิารและการนิเทศการศกึษา 

โดยการพฒันาบุคลากรทางดา้นการบรหิารและการนิเทศใหม้ปีระสทิธภิาพในการทํางาน

มากขึน้ โดยเฉพาะดา้นการนิเทศการศกึษา การนิเทศการสอนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ

นิเทศการศกึษา ซึง่ สนัต ์ธรรมบํารุง (2526) กล่าววา่ การนิเทศการสอนจะเป็นสว่นหน่ึง

ของการนิเทศการศกึษา คอื มุ่งในดา้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอนโดยตรง ซึง่ปจัจุบนั

นกัการศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา ไดใ้หค้วามสนใจทีจ่ะใชก้ารนิเทศการ

สอนเพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน นิพนธ ์ไทยพานิช (2529) กก็ล่าววา่ แนวโน้ม

และความต้องการของการนิเทศการศกึษาในเมอืงไทยในอนาคตนัน้จะหนัมาให้ความ   

สนใจการนิเทศการสอนมากขึน้ ทัง้ในและนอกห้องเรยีน น้อมศร ีเคท และคณะ (2526) 

กล่าววา่ การนิเทศการสอนเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการเรยีนการสอนในปจัจุบนั เน่ืองจากครู

มีภาระหนักในการสอนอยู่แล้ว มีปญัหาในด้านการเรียนการสอน และในด้านความ

ต้องการช่วยเหลอืส่วนตวั ต้องการคําแนะนําจากผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ ต้องการ

ทราบเทคนิคใหม่ๆ  ทางการสอน เพือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
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 การนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษานิเทศก์อําเภอและ

ศกึษานิเทศก์จงัหวดั ขณะน้ีประสบกบัปญัหามากเน่ืองจากศกึษานิเทศก์กม็จีํานวนน้อย 

แต่โรงเรยีนมจีาํนวนมาก  ในปีหน่ึงๆ ศกึษานิเทศกจ์ะมาโรงเรยีน 1 – 2 ครัง้ และแต่ละ

ครัง้กจ็ะมานิเทศเรื่องอื่นๆ หรอืตดิต่อราชการอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัเรื่องเทคนิคการสอนของ

ครูหรอืการจดัทําสื่อ – อุปกรณ์การสอนของครูโดยตรง ดงันัน้ ผู้บรหิารโรงเรยีน

ประถมศกึษาที่สนใจเกี่ยวกบัการนิเทศการสอนจงึต้องหาวธิกีารปรบัปรุงการเรยีนการ

สอนดว้ยตนเองโดยใชห้ลกัการนิเทศภายในโรงเรยีน ซึง่เรือ่งน้ี สปินนท ์ เกตุทศัน์ (2518) 

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้่า “การนิเทศการศกึษาเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนทีไ่ดผ้ลอย่าง

แทจ้รงิ จะตอ้งเป็นการนิเทศภายในโรงเรยีนเอง”  และบุคคลสาํคญัทีจ่ะเป็นผูท้าํใหเ้กดิ

การนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ทัง้น้ีเพราะ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นบุคลากรทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัครมูากทีส่ดุ เป็นผูรู้ป้ญัหาและความตอ้งการ

ของครูอย่างแท้จรงิ ซึ่งหน้าที่สําคญัประการหน่ึงของผู้บรหิาร คือ หน้าที่ในการนิเทศ

การศกึษา กติมิา ปรดีดีลิก (2532) กล่าวว่า ผูท้ําหน้าทีนิ่เทศการศกึษาและเป็นผูใ้หก้าร

สนับสนุนช่วยเหลอื และมสี่วนร่วม  ในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนมหีลายกลุ่ม กลุ่ม

หน่ึง คอื ผู้บรหิารโรงเรยีน ได้แก่ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรอืผู้อํานวยการ ผู้ช่วยฝ่าย

วชิาการ และหวัหน้าหมวดวชิา ในทางปฏบิตัผิูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นผูม้สี่วนอย่างสําคญัที่

จะผลกัดนัใหม้กีารนิเทศภายในโรงเรยีนบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการเรยีน

การสอนทัง้มวลในโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 หน่วยศกึษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2528) 

ได้วเิคราะห์โครงการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการประถมศกึษา พบว่า ปญัหาการ

พฒันาคุณภาพการประถมศึกษา มีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานนิเทศของ

บุคลากรในโรงเรยีน เช่น ผู้บรหิารโรงเรยีนมคีวามสนใจในงานวชิาการอยู่ในระดบัตํ่า 

ครผููส้อนไม่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การสอน ขาดความรบัผดิชอบในหน้าที ่ปฏบิตังิานไม่

เต็มความสามารถ เต็มหลกัสูตร และเต็มเวลา และมกัจะไม่สอนตรงตามคู่มอืครูหรือ

แผนการสอน การปฏบิตังิานนิเทศส่วนใหญ่ไม่ไดมุ้่งพฒันาการเรยีนการสอนอย่างจรงิจงั 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2529) ไดเ้หน็ความสาํคญัในเรื่องน้ี 
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จงึมเีป้าหมายของแผนด้านบรหิารและสนับสนุนโดยกําหนดให้ผู้บรหิารโรงเรยีนนิเทศ

การศกึษาภายในโรงเรยีน โดยมุง่นิเทศการสอนในชัน้เรยีนอยา่งสมํ่าเสมอทุกสปัดาห ์

 โรงเรยีนของผูป้ระเมนิอยูใ่นเขตอาํเภอ ………………… จงัหวดั ………………… 

ซึง่อําเภอน้ีมโีรงเรยีนทัง้สิน้…..โรง มศีกึษานิเทศกป์ระจําอําเภอจํานวน...…คน กป็ระสบ

กบัปญัหาต่างๆ ดงักล่าวมาแลว้  ดงันัน้ผูป้ระเมนิในฐานะผูบ้รหิารโรงเรยีน จงึไดก้ําหนด

โครงการนิเทศการศกึษาภายในโรงเรยีนขึน้โดยใชช้ื่อโครงการว่า “โครงการนิเทศภายใน

โรงเรยีนของโรงเรยีน ……………………….…..”  ซึง่กําหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน

ตามกระบวนการต่าง ๆ 3 ปีการศกึษา คอื ตัง้แต่ปีการศกึษา …………. ถงึปีการศกึษา 

…………….. ซึง่มวีตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนการดาํเนินงานของโครงการสรปุไดด้งัน้ี  

 วตัถุประสงค์ของโครงการ ในการดําเนินงานของโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน

ของโรงเรยีน ……………………………. มวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 

1. เพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครใูนทุกกลุม่วชิา 

2. เพือ่ปรบัปรงุพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ 

3. เพือ่ยกระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานในแต่ละปีการศกึษา  สรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

ปีการศกึษา …………… ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการนิเทศภายในโรงเรยีน 

2. ศกึษาสภาพปญัหาและความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรยีน โดยการประชมุครู

ทัง้หมดในโรงเรยีน  เพือ่ชว่ยกนัระดมความคดิและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

3. เขยีนโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน 

4. ประชมุชีแ้จงครทูัง้หมดเพือ่ใหท้ราบรายละเอยีดของโครงการ 

5. ดาํเนินการปฏบิตังิานตามโครงการดงัน้ี 

5.1 ขัน้เตรยีม ประชุมครูทัง้หมดเพื่อช่วยกนักําหนดขอบขา่ยของงานต่างๆ 

ทีจ่ะตอ้งดาํเนินการตามโครงการ 

5.2 มอบหมายงานต่างๆ ใหค้รูแต่ละกลุ่มวชิาไปดําเนินการ เช่น จดัเตรยีม

เอกสาร  เตรยีมอุปกรณ์  ทาํแผนการสอน  เป็นตน้ 
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 ปีการศกึษา ……………………. ดาํเนินการดงัน้ี 

1.  ประชุมครทูัง้หมดเพื่อตดิตามงานต่างๆ ทีแ่ต่ละคนไดเ้ตรยีมการไว ้พรอ้มทัง้

รว่มมอืกนัในการแกป้ญัหาต่างๆ 

2. ครทุูกคนดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3. ประชมุครเูพือ่ประเมนิผลงานเป็นระยะๆ 

4. ประชมุครทูัง้หมดเพือ่เสนอผลการประเมนิ 

5. ปรบัปรงุการดาํเนินงานต่างๆ ตามโครงการ 

ปีการศกึษา ……………………. ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ครทุูกคนดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. ประเมนิโครงการ 

3. เขยีนรายงานการประเมนิโครงการ 

การประเมนิโครงการเรื่องน้ี จะทําให้ผู้รบัผดิชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั   

โครงการไดท้ราบถงึ ผลสาํเรจ็ของโครงการ  ปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดําเนินงาน

ตามโครงการ ผูป้ระเมนิจงึไดก้ําหนดหวัขอ้การประเมนิดงัน้ี “การประเมนิโครงการนิเทศ

ภายในโรงเรยีนของโรงเรยีน …………………………..” 

 

วตัถปุระสงคข์องการประเมินโครงการ 

 เพื่อหาขอ้มลูทีจ่ะช่วยใหค้ณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ สามารถตดัสนิใจ

ได้ว่าจะให้มโีครงการน้ีอกีหรอืไม่ ถ้ามจีะต้องมกีารแก้ไขปรบัปรุงโครงการอย่างไรบ้าง 

เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ  ดงัน้ี 

1. เพือ่ศกึษาปญัหาของปจัจยัต่างๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของโครงการ 

2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ู

3. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามการรบัรูข้องคร ู

4. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องคร ู

5. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกบัเกณฑท์ีก่าํหนด 
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ขอบเขตของการประเมิน 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครัง้ น้ีเป็นบุคลากรใน

โรงเรยีน…….…(ชือ่โรงเรยีน)………ทัง้หมดในปีการศกึษา …… และปีการศกึษา ..…… 

2. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครัง้ น้ี เ ป็นข้อมูลที่ เกิดขึ้นในปีการศึกษา 

……………….และปีการศกึษา ……………. 

3. ลกัษณะของขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประเมนิมทีัง้ขอ้มลูเชงิคุณภาพและขอ้มูลเชงิ

ปรมิาณ 

 

คาํนิยามท่ีใช้ในการประเมิน 

1.  นิเทศภายในโรงเรยีน  หมายถึง การจดัให้มกีารนิเทศขึ้นในโรงเรยีนโดย

บุคลากรของโรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ได้มาร่วมปรึกษา  

หารอืกนั ชว่ยเหลอืกนัและแนะนํากนัในการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้    

ซึง่จะสง่ผลโดยตรงต่อคุณภาพของนกัเรยีนใหส้งูขึน้ดว้ย 

2.  ปญัหาของปจัจยั หมายถงึ ความไม่เพยีงพอ สภาพทีใ่ชก้ารไม่ได ้และความ

ไมเ่หมาะสมของวสัดุอุปกรณ์  และเอกสารการสอนต่างๆ ตามการรบัรูข้องครใูนโรงเรยีน 

3.  พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ูหมายถงึ การจดัการเรยีนการสอน

ของครเูกีย่วกบัดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี การวางแผนการสอน การดาํเนินการสอน การผลติและ

ใชส้ือ่ การวดัผลและประเมนิผลตามหลกัสตูรประถมศกึษา ตลอดจนการจดักจิกรรมต่างๆ 

ของครใูนโรงเรยีนตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีน 

4. พฤติกรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

โครงการนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็นบทบาทของผูบ้รหิารตาม

โครงการนิเทศ  ภายในโรงเรยีนตามการรบัรูข้องครวูา่ ผูบ้รหิารไดก้ระทาํหรอืไมไ่ดก้ระทาํ

มากน้อยแคไ่หน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 การนิเทศการสอน 

4.2 ทาํการสอน 

4.3 วางแผนพฒันาการเรยีนการสอน 

4.4 การใชอ้าคาร สถานที ่และบรเิวณโรงเรยีน 
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4.5 การจดัหาเอกสารประกอบการเรยีนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ 

4.6 จดัหอ้งสมดุใหม้บีรรยากาศต่อการเรยีนการสอน 

4.7 ประชมุประจาํเดอืนเพือ่ตดิตามงาน 

4.8 ประชมุทางวชิาการ 

4.9 ศกึษาดงูานนอกสถานที ่

4.10 สรปุผลการปฏบิตังิานใหค้รทูราบ 

5. พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องคร ูหมายถงึ พฤตกิรรมของ        

นกัเรยีนทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ ความประพฤต ิการปฏบิตั ิตลอดจนดา้นคุณธรรม

ตามการรบัรูข้องครวูา่นกัเรยีนคนใดมหีรอืไมม่ใีนดา้นต่างๆ 

6.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ ของ

นักเรียนจากแบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียนประจําภาคเรียนต่างๆ ตัง้แต่               

ปีการศกึษา…………….. และปีการศกึษา ………………… 

7.  เกณฑ ์หมายถงึ คะแนนทีก่ําหนดขึน้โดยคณะครูในโรงเรยีนประชุมร่วมกนั 

และไดต้กลงรว่มกนัจะใชเ้กณฑ ์70% โดยยดึตามแนวของระเบยีบการวดัและประเมนิผล

ทีก่ําหนดชว่งการใหร้ะดบัผลการเรยีนไว ้70 – 79 ไดร้ะดบั 3 ซึง่ถอืว่าเป็นระดบัทีน่่า

พอใจ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการรายงานการประเมนิโครงการนิเทศภายใน

โรงเรยีน มดีงัน้ี 

1. นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้สําหรบัปรบัปรุงกิจกรรมต่างๆ ในการ

ดาํเนินการของโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้กวา่เดมิอนัจะสง่ผลใหคุ้ณภาพของนกัเรยีน

เพิม่มากขึน้  

2. ถา้ผลการประเมนิออกมาด ีคอื บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ผูป้ระเมนิ

ก็จะใช้เป็นแนวทางในการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน  และจะเสนอแนะให้โรงเรยีน

อื่นๆ ใชเ้ป็นแนวทางต่อไปดว้ย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินโครงการ 

 

 การวจิยัเรื่องน้ีเป็นการวจิยัเชงิประเมนิโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน เพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจในเรื่องทีท่ําชดัเจนขึน้  ผูว้จิยัไดท้ําการศกึษาคน้ควา้บทความต่างๆ  พรอ้ม

ดว้ยงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศการศกึษา  โดยเรยีงลาํดบัดงัน้ี 

1. ความหมายของการนิเทศการศกึษา 

2. ความจาํเป็นในการนิเทศการศกึษา 

3. ความมุง่หมายของการนิเทศการศกึษา 

4. หลกัการนิเทศการศกึษา 

5. บทบาทหน้าทีข่องผูนิ้เทศการศกึษา 

6. การวางแผนการนิเทศการศกึษา 

7. การเตรยีมการนิเทศการศกึษา 

8. กจิกรรมการนิเทศการศกึษา 

9. หลกัการประเมนิผลการนิเทศการศกึษา 

10. การประเมนิหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิเทศการศกึษา 

 

1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

ความหมายของการนิเทศการศกึษานัน้ มหีน่วยงานและบุคคลให้ความหมายไว้

ดงัต่อไปน้ีหน่วยศกึษานิเทศก ์สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2530) 

ไดใ้หค้วามหมายว่า การนิเทศการศกึษาคอื กระบวนการทํางานร่วมกนัทีใ่ช ้เหตุผลและ

ปญัหาในการพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอน เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจและปฏบิตัไิด้

อยา่งถูกตอ้งกา้วหน้าและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

กู๊ด (Good, 1973) ใหค้วามหมายของการนิเทศการศกึษา คอื ความพยายามทุก

อย่างของเจ้าหน้าที่ผู้จดัการศึกษาในการแนะนําครู หรือบุคคลอื่นที่ทํางานเกี่ยวกับ

การศกึษา ใหรู้จ้กัวธิกีารปรบัปรุงงานสอนช่วยให้เกดิความงอกงามทางวชิาชพีทางการ

ศกึษา ช่วยให้การพฒันาครู  ช่วยในการเลอืกและปรบัปรุงวตัถุประสงค์ของการศกึษา 



 MR 654  169 

ช่วยปรบัปรุงวสัดุและเน้ือหาการสอน  ปรบัปรุงวธิสีอน  และช่วยปรบัปรุงการประเมนิผล

การสอนแฮรสิ (Harris, 1975) ใหค้วามหมายของการนิเทศการศกึษา คอื สิง่ทีบุ่คคลใน       

โรงเรยีนกระทาํต่อบุคคล และสิง่ต่างๆ เพือ่ทีจ่ะดาํรงไวห้รอืเปลีย่นแปลการปฏบิตังิานของ

โรงเรยีน เพือ่ใหก้ระบวนการสอนมปีระสทิธภิาพต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเป็นสาํคญั การ

นิเทศการศึกษามีความสมัพนัธ์ต่อการสอนเป็นอย่างมาก แต่ไม่สมัพนัธ์กับนักเรียน

โดยตรง การนิเทศการศกึษาเป็นองค์ประกอบที่สําคญัของการปฏบิตังิานของโรงเรยีน

ไม่ใช่งานเฉพาะ หรืองานด้านเทคนิค แต่เป็นการมุ่งที่จะดํารงไว้และปรับปรุงทัง้

กระบวนการเรยีนรูแ้ละการสอนของโรงเรยีนใหด้ขี ึน้ 

 วนิยั  เกษมเศรษฐ (2525) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศกึษาไวต่้างๆ  ดงัน้ี 

1.  การนิเทศการศึกษา หมายถึง บริการสภาพผู้นํา ซึ่งช่วยให้โรงเรียน

ปฏบิตังิานไดด้ขี ึน้ 

2.  การนิเทศการศกึษา  หมายถงึ  บรกิารเทคนิคทีเ่ชีย่วชาญ ซึง่จดัไวเ้พือ่ศกึษา

และปรบัปรงุสภาวะต่างๆ เกีย่วกบัการเรยีนการสอนและความงอกงามของนกัเรยีน 

3.  การนิเทศการศกึษา  หมายถงึ  การประสานงานและกระตุน้นําทางไปสูค่วาม

งอกงามของคร ู

4.  การนิเทศการศกึษา หมายถงึ สภาพผูนํ้าและพฒันาผูนํ้าใหเ้กดิในกลุม่อยา่ง

รว่มมอื โดยทาํในสิง่ต่อไปน้ี 

4.1 ประเมนิผลการศกึษาตามจุดประสงคท์ีก่าํหนดไว ้

4.2 ศกึษาสถานการณ์การเรยีนการสอน เพื่อพจิารณาความงอกงามและ

พฒันาการของนกัเรยีนทัง้ในดา้นทีพ่อใจและไมพ่อใจ 

4.3 ปรบัปรงุสถานการณ์การเรยีนการสอน 

4.4 ประเมนิผลจุดประสงค ์วธิกีารและผลการนิเทศการศกึษา 

 

สรปุแลว้การนิเทศการศกึษา หมายถงึ กระบวนการของการทาํงานรว่มกนัระหวา่ง

บุคลากรทางการศกึษาภายนอกกบับุคลากรทางการศกึษาภายใน โดยมจุีดมุง่หมายทีจ่ะ

ปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพของการเรยีนการสอนใหด้ขีึน้  อนัจะสง่ผลไปยงัคุณภาพของ

นกัเรยีนต่อไป 
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 ดา้นความหมายของการนิเทศภายในโรงเรยีนนัน้กม็นีกัศกึษาหลายทา่นไดใ้ห้

ความหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2530) ได ้  

ใหค้วามหมายวา่ การนิเทศการศกึษาในโรงเรยีน หมายถงึ ความพยายามทุกชนิดของผูท้ี่

อยู่ใน โรงเรยีนตัง้แต่ผูบ้รหิารลงไป ในอนัทีจ่ะปรบัปรุงสง่เสรมิประสทิธภิาพการเรยีนการ

สอนในโรงเรยีนใหด้ขี ึน้ เป็นการเพิม่พลงัการปฏบิตังิานของคร ูรวมทัง้ใหค้รมูคีวามกา้วหน้า

ในวชิาชพีและผลขัน้สดุทา้ยคอืการศกึษาของเดก็กา้วหน้าไปอยา่งมรีะสทิธภิาพ 

 สปิปนนท ์ เกตุทตั (2518) ไดใ้หค้วามหมายว่า การนิเทศการศกึษาในโรงเรยีน

เป็นการนิเทศการศกึษาโดยอาศยับุคลากรภายในโรงเรยีนเองเป็นผูนิ้เทศ ไดแ้ก่ ครใูหญ่ 

ผูช้่วยครูใหญ่ หวัหน้าหมวดวชิา รวมทัง้ครูที่มคีวามรู ้ความสามารถ และความชํานาญ 

ตลอดจนมปีระสบการณ์ในดา้นการสอนเฉพาะวชิา บุคลากรเหล่าน้ีจะตอ้งสามารถทําการ

นิเทศครใูนโรงเรยีนไดใ้นรปูของการเป็นพีเ่ลีย้ง การปรกึษางานในหมู่คณะ การใหค้วามรู้

เพิม่เตมิ โดยถอืหลกัการผลกึกาํลงักนัปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ดว้ยดไีด ้

 สงดั  อุทรานันท์ (ม.ป.ป.) ให้คําจํากดัความว่า การนิเทศการศกึษาภายใน

โรงเรยีน คอื กจิกรรมหรอืกระบวนการศกึษาทีจ่ดัขึน้เพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน

ภายในโรงเรยีนโดยความรว่มมอืของบุคลากรทัง้หมดในโรงเรยีนนัน้ๆ 

 อาคม จนัทสนุทร (2519) กล่าววา่ การนิเทศศกึษาภายในโรงเรยีนเป็นการจดัการ

นิเทศการศกึษาโดยบุคลากรในโรงเรยีนเอง ผูนิ้เทศไดแ้ก่ ครใูหญ่ ผูช้่วยครใูหญ่ หวัหน้า

หมวดวชิา หรอืหวัหน้าสายวชิา และหวัหน้าฝา่ยต่างๆ ทีโ่รงเรยีนคดัเลอืกและแต่งตัง้ขึน้ 

 วไลรตัน์ บุญสวสัดิ ์(2525) กําหนดว่า การนิเทศการศกึษาภายในโรงเรยีน คอื 

การที่ผู้บรหิารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หวัหน้าหมวดวิชาโดยความ

รว่มมอืกบัคณะคร ูในโรงเรยีนรว่มมอืกนัปรกึษาหารอื เพือ่ทาํการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์

ขอ้มูล วางแผนปรบัปรุง การเรยีนการสอน ตลอดจนปรบัปรุงคุณภาพของบุคลากรใน

โรงเรยีนใหด้ขี ึน้ นอกจากน้ีโรงเรยีนอาจเชญิวทิยากรและศกึษานิเทศกม์ารว่มดว้ย 

 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การนิเทศภายใน หมายถงึ การร่วมมอืกนั      

ช่วยเหลอืแนะนํากนัระหว่างผู้บรหิารโรงเรยีนกบัครู เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 
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 ส่วนการนิเทศการสอนก็ได้มีนักศึกษาหลายท่าน ทัง้ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศกไ็ดใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ  ดงัน้ี 

 สมาคมศกึษานิเทศก์ (2525) ไดใ้หค้วามหมายว่า การนิเทศการสอน หมายถงึ       

การนิเทศแบบตรงทีผู่ท้ําการนิเทศไปมกีรยิาสมัพนัธ์กบัครูหรอืผูส้อน ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงทีท่าํใหคุ้ณภาพการสอนดขีึน้ 

 สนัต ์ธรรมบํารุง (2526) กล่าววา่ การนิเทศการสอน หมายถงึ ความพยายามใดๆ 

ทีจ่ะช่วยเหลอื ปรบัปรุง แก้ไข สภาพการเรยีนการสอนของนักเรยีนใหด้ขี ึน้โดยวธิจีดัหา

เครื่องอํานวยความสะดวกแก่ครู เพื่อให้ได้ปฏบิตักิิจการสอนได้ผลสําเรจ็ตามความมุ่ง

หมายยิง่ขึน้ 

 นิพนธ์ ไทยพานิช (2529) ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศการสอนนัน้ คอื 

กระบวนการและความคดิรวบยอด (Concept) เพื่อทีจ่ะปรบัปรุงการสอนของครู เพื่อ

ผลประโยชน์ของนักเรยีนในอนัที่จะเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการเรยีนรู้ให้

สงูขึน้ 

 อาย, เนทเชอร ์และ เครย ์(Eye, Netzer and krey, 1971) ไดใ้หค้าํจาํกดัความ

ของ การนิเทศการสอนไวว้่า การนิเทศการสอนเป็นสว่นหน่ึงของการบรหิารโรงเรยีนซึง่มี

จุดมุ่งหมายเบื้องต้น เน้นถึงผลสมัฤทธิข์องการเรยีนการสอนที่เหมาะสมซึ่งเป็นความ

คาดหวงัของระบบโรงเรยีน 

 กลคิแมน (Glickman, 1981) ไดใ้หท้ศันะว่า การนิเทศการสอนเป็นชุดย่อย 

(Subset) ของการนิเทศการศกึษา ซึง่เป็นกระบวนการสาํหรบัปรบัปรุงงานและหน้าทีใ่น

ชัน้เรยีน และกจิกรรมทีด่าํเนินในโรงเรยีน  โดยกระทาํหรอืทาํงานตรงกบัคร ู

 จากความหมายของการนิเทศการสอนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การนิเทศการสอน 

หมายถึง การนิเทศโดยผู้มหีน้าที่นิเทศหรอืเรยีกว่าศกึษานิเทศก์ไปให้ความช่วยเหลอื 

แนะนําและแก้ไขเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนให้แก่ครู เพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 เมื่อพจิารณาความหมายของการนิเทศการศกึษา การนิเทศภายในโรงเรยีน และ

การนิเทศการสอนจะเหน็วา่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั ดงัที ่พมิพใ์จ นิศาวฒันานนัท ์(2533) ได้

กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน และการนิเทศการสอน มี

ความหมายทีเ่กีย่วพนักนั คอื การนิเทศการศกึษาจะหมายถงึการดําเนินการเพือ่ปรบัปรุง
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คุณภาพการศกึษาทัง้ระบบ การนิเทศภายในโรงเรยีนกม็คีวามหมายเดยีวกบัการนิเทศ

การศกึษา แต่การดําเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรยีน ส่วนการนิเทศการสอนจะมี

ความหมายในดา้นการปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอนโดยตรง ทัง้การนิเทศการศกึษา

และการนิเทศการสอนมคีวามเกีย่วพนักนั โดยการนิเทศการสอนจะเป็นอนุระบบของการ

นิเทศการศกึษา 

 

2.  ความจาํเป็นในการนิเทศการศึกษา 

…………………………(แนวการเขยีนเหมอืนกบัหวัขอ้ 1 ในแต่ละบทความจะ

อา้งองิโดยทาํเป็นเชงิอรรถไว)้ ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… (เมือ่เขยีนครบ 10 หวัขอ้ทีก่าํหนดไวแ้ลว้

ตอนทา้ยของบทที ่2 จะมกีารสรปุ ดงัตวัอยา่ง) 

 จากการศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ งานการประเมนิและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  

จะเหน็ไดว้่าในการจดัการศกึษามจุีดมุ่งหมายสําคญั คอื คุณภาพของนักเรยีนซึ่งเป็นสิง่

แสดงถงึคุณภาพทางดา้นการศกึษา และการนิเทศการศกึษาเป็นกระบวนการดาํเนินงานที่

ควบคุมคุณภาพทางการศกึษาใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย โดยอาศยัความร่วมมอืจาก

บุคลากรทางการศกึษาทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนแนะนําแนวทางในการปรบัปรุงการเรยีน

การสอน  ตลอดจนงานดา้นอื่นๆ ทีเ่ป็นปจัจยัสนับสนุนให้มปีระสทิธภิาพ การนิเทศการ

สอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษา โดยบุคลากรที่มีหน้าที่นิเทศการสอนร่วม

ปรกึษาหารอืกบัครูในการที่จะช่วยเหลอื แนะนํา ในส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการ

สอน ซึง่เป็นงานในหน้าทีโ่ดยตรงของคร ูปรากฏวา่ทีผ่่านๆ มาการนิเทศการสอนและการ

นิเทศการศกึษาในโรงเรยีนขาดการวางแผน การดําเนินงานและการประเมนิผลการนิเทศ

อย่างมรีะบบ ผูว้จิยัเองในฐานะเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนไดนํ้าทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ และ

ผลการวจิยัที่กล่าวมาขา้งต้นมาใชใ้นการจดัโครงการนิเทศภายในโรงเรยีนขึน้ พรอ้มทัง้

นํามากาํหนดรปูแบบในการประเมนิโครงการต่อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการประเมินโครงการ 

 

 การประเมนิครัง้น้ีเป็นการประเมนิโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน โดยมรีะยะเวลา

ดาํเนินงานตามโครงการ 3 ปีการศกึษา คอื ปีการศกึษา …………. เป็นปีทีเ่ตรยีมการ

ด้านต่าง ๆ ให้พร้อม และดํา เ นินการตามโครงการในปีการศึกษา……….……

และ……..…… การดาํเนินการประเมนิมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การประเมินผลเรื่องน้ีจะใช้ข้อมูลจากประชากรทัง้หมดทําการประเมินผล 

เ น่ื อ ง จ า ก มีป ร ะ ช า ก ร น้ อ ย  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค รู ที่ ทํ า ก า ร ส อ น ทั ้ง ห ม ด ใ น ปี

การศกึษา……………และ…………… มจีาํนวน ………….. คน และนกัเรยีนทัง้หมดในปี

การศกึษา ………………..และ …………….. ซึง่โรงเรยีน ………………………………… 

เปิดแบบ 2 กลุ่มอายุ เพราะเดก็มน้ีอย  ดงันัน้โรงเรยีนจะเปิดสอนในแต่ละปีสลบัชัน้กนั 

นกัเรยีนทีใ่ชใ้นการประเมนิผลแต่ละปีการศกึษามดีงัน้ี 

 ปีการศกึษา ………………… ประกอบดว้ย 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2   จาํนวน …………. คน 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4   จาํนวน …………. คน 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   จาํนวน …………. คน 

 ปีการศกึษา ………………… ประกอบดว้ย 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1   จาํนวน …………. คน 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3   จาํนวน …………. คน 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5   จาํนวน …………. คน 
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการประเมิน 

 เน่ืองจากประชากรที่ใชใ้นการประเมนิเรื่องน้ีมจีํานวนน้อยทัง้ครูและนักเรยีน ผู้

ประเมนิจะใชข้อ้มูลจากประชากรทัง้หมดในการประเมนิ เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิมี

หลายประเภท    แต่ละประเภทมขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 

1. แบบสอบถามปญัหาของปจัจยั ใช้สําหรบัสอบถามครูโดยให้ครูตอบตามขอ้

คาํถามต่าง ๆ ทีก่าํหนดให ้ ซึง่มทีัง้คาํถามปลายปิด  และปลายเปิด  มวีธิกีารสรา้งดงัน้ี 

1.1  ร่างข้อคําถามตามคํานิยามศัพท์เฉพาะ แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

1.2  ปรบัปรงุขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

1.3  เขยีนขอ้คําถามปลายปิดให้ครูตอบในลกัษณะ เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ใช้

การไดด้ ี ใชก้ารไมไ่ด ้ เหมาะสม  และไมเ่หมาะสม   

2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรยีนการสอนของครูสําหรบัผู้ประเมนิจด

บนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ู มวีธิกีารสรา้งดงัน้ี 

2.1 ศกึษามาตรการและเกณฑข์ัน้ตํ่าเกีย่วกบัพฤตกิรรมของครูประจําชัน้ใน

เรือ่งการนิเทศภายในของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2532) 

2.2 เขยีนรายงานพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครูโดยเลยีนแบบ

และปรบัปรงุจากมาตรการทีศ่กึษาขอ้ 2.1 ไดด้งัน้ี 

2.2.1 เตรยีมการสอน 

2.2.2 สอนตามแผนการสอนหรอืคูม่อืคร ู

2.2.3 สอนซ่อมเสรมิเป็นประจาํ 

2.2.4 กวดขนัและตดิตามใหน้กัเรยีนมาเรยีนสมํ่าเสมอ 

2.2.5 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู้

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2.6 จดับรรยากาศในหอ้งเรยีนเอือ้ต่อการเรยีนการสอน 

2.2.7 ใชส้ือ่ วสัดุอุปกรณ์ ประกอบการจดัการเรยีนการสอน 

2.2.8 วดัและประเมนิผลตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร 

2.2.9 จดัแฟ้มขอ้มลูเกีย่วกบันกัเรยีนทีต่นเองรบัผดิชอบ 
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2.2.10 มแีผนการปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาการจดัการเรยีนการสอน 

2.3 สรา้งแบบสงัเกตเป็นแบบปลายปิดในแต่ละรายการ  

3. แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการ

ดาํเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน  มวีธิกีารสรา้งดงัน้ี 

3.1 ศกึษามาตรการและเกณฑข์ัน้ตํ่าเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รหิารในเรื่อง

การนิเทศภายในของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ 

3.2 เขยีนรายงานพฤตกิรรมของผู้บรหิารโดยเลยีนแบบ และปรบัปรุงจาก

มาตรการทีศ่กึษาขอ้ 3.1  ไดด้งัน้ี 

3.2.1 นิเทศการเรยีนการสอนตามหอ้ง 

3.2.2 ทาํการสอนนกัเรยีน 

3.2.3 วางแผนเพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน  แต่ละ

กลุม่ประสบการณ์ 

3.2.4 ใชอ้าคาร สถานที ่บรเิวณโรงเรยีน ใหคุ้ม้คา่และดแูลรกัษาให้

สะอาด เป็นระเบยีบ และถูกสขุลกัษณะ 

3.2.5 จัดให้มีเอกสารการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์อย่าง

เพยีงพอ 

3.2.6 จดัหอ้งสมดุใหม้บีรรยากาศต่อการเรยีนการสอน 

3.2.7 ประชมุเพือ่ตดิตามการดาํเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน 

3.2.8 ประชมุทางวชิาการ 

3.2.9 ศกึษาดงูานนอกสถานที ่ 

3.2.10 สรปุผลการปฏบิตังิานนิเทศภายในใหค้รทูราบ 

3.3 สรา้งแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดในแต่ละรายการ   

4. แบบสอบถามพฤตกิรรมการเรยีนของนักเรยีนตามการรบัรู้ของครู มวีธิกีาร

สรา้ง ดงัน้ี 

4.1 ศึกษามาตรการและเกณฑ์ขัน้ตํ่ าเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรยีนของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ
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4.2 เขยีนรายการพฤตกิรรมการเรยีนของนักเรยีน โดยการเลยีนแบบและ

ปรบัปรงุจากมาตรการทีศ่กึษาขอ้ 4.1 ไดด้งัน้ี 

4.2.1 นกัเรยีนอ่านคลอ่ง เขยีนคลอ่ง 

4.2.2 นกัเรยีนคดิเลขเรว็ และนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

4.2.3 นักเรยีนคดิเป็น ทําเป็น และแก้ปญัหาเป็น โดยใชก้ระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ์

4.2.4 นกัเรยีนใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์กป้ญัหาชวีติประจาํวนั 

4.2.5 นกัเรยีนมสีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์และสขุนิสยัทีด่ ี

4.2.6 นกัเรยีนมวีนิยัในตนเอง 

4.2.7 นกัเรยีนมนิีสยัรกัการทาํงาน 

4.2.8 นกัเรยีนรูจ้กัวธิแีสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ 

4.2.9 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการดาํเนินชวีติ 

4.2.10 นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานสามารถประกอบอาชพีได ้

4.2.11 นกัเรยีนปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนา 

4.2.12 นกัเรยีนมคีวามเป็นประชาธปิไตย 

4.2.13 นกัเรยีนปฏบิตัติามธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรม 

4.2.14 นกัเรยีนรูคุ้ณคา่ ชืน่ชม ธาํรงรกัษาศลิปะวฒันธรรม 

4.2.15 นกัเรยีนมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

4.3 สรา้งแบบสอบถามเป็นแบบเตมิคาํ โดยเตมิจาํนวนนกัเรยีนลงในชอ่งวา่ง 
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5. แบบบนัทกึผลการเรยีนของนกัเรยีน มลีกัษณะดงัน้ี 

แบบบนัทกึผลการเรยีน 

วชิา …………………………. ชัน้ …………… 

 

ปีการศึกษา ภาคเรียนท่ี ชัน้ 
จาํนวน

นักเรียน 

คะแนน

เฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิม ี5 ประเภท แต่ละประเภทเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

1. แบบสอบถามปญัหาของปจัจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูที่สอนทุกคน ภาค

เรยีนละ 1 ครัง้ โดยผูป้ระเมนิจะสง่แบบสอบถามใหต้อบและสง่คนืภายในเวลา 1 สปัดาห ์

2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ูเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดย

ผูป้ระเมนิบนัทกึผลการสงัเกตด้วยตวัเองโดยจะสงัเกตพฤตกิรรมของครูทัง้ในหอ้งเรยีน 

ขณะสอน  และนอกหอ้งเรยีนเดอืนละ 1 ครัง้ แลว้นํามาสรุปลงในแบบสงัเกตภาคเรยีนละ 

1 ครัง้ 

3. แบบสอบถามพฤตกิรรมของผูบ้รหิาร เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใหค้รูเป็นผูต้อบ

จะเกบ็ขอ้มลูปีละ 1 ครัง้ 

4. แบบสอบถามพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใหค้รเูป็น

ผูต้อบการรบัรูข้องตนเองเฉพาะนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

5. แบบบนัทึกผลการเรียนของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ประเมินได้

บนัทกึมาจากแบบรายงานผลการสอบของโรงเรยีน จะเกบ็ขอ้มลูภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละวตัถุประสงคข์องการประเมนิมวีธิกีารดงัน้ี 

1. ศกึษาปญัหาของปจัจยั  จะวเิคราะหห์าคา่รอ้ยละในแต่ละรายการ 

2. ศกึษาพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครู จะวเิคราะหเ์ป็นค่ารอ้ยละที่

ปฏบิตัใินแต่ละรายการ 

3. ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามการรบัรูข้องครู จะวเิคราะหเ์ป็นค่ารอ้ยละที่

ปฏบิตัใินแต่ละรายการ 

4. ศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องคร ูจะวเิคราะหเ์ป็นค่า

รอ้ยละในแต่ละรายการ 

5. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบัเกณฑ์ จะวเิคราะห์โดยเปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่ ( X ) กบัเกณฑท์ีก่ําหนดขึน้คอื 70% ซึง่คะแนนเฉลีย่นของนกัเรยีนแต่ละวชิาหาได้

จากคะแนนรวมปลายภาคแต่ละภาคจากคะแนนเตม็ 100 ทุกวชิาเหมอืนกนั  สถติทิีจ่ะใช ้

t      =      
n/.D.S

X
2

µ−
 

 X      =        
N

X∑
 

              S.D.    =      
)1N(N

)X(XN
22

−
∑−∑

 

 

 เมือ่      X      คอื   คา่เฉลีย่ของคะแนน 

         X      คอื   คะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน 

         N      คอื   จาํนวนนกัเรยีน 

            µ      คอื   คะแนนเกณฑ ์
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เกณฑใ์นการตดัสิน 

1. ปญัหาของปจัจัย ในแต่ละรายการครูในโรงเรียนตอบว่ามากเพียงพอ 

เหมาะสม   ใชก้ารได ้ หรอือยูใ่นสภาพด ี มจีาํนวนตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป  รายการนัน้ไม่

มปีญัหา 

2. พฤติกรรมการจดัการเรยีนการสอนของครู เปรยีบเทียบค่าร้อยละแต่ละ

รายการใน ปี พ.ศ. ………. ก่อนจะเริม่โครงการกบัปี พ.ศ. ……….. หลงัดาํเนินโครงการ 

ถา้รายการใดเพิม่มากขึน้พฤตกิรรมรายการนัน้ประสบความสาํเรจ็ 

3. พฤติกรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู  ใช้เกณฑ์ในการตัดสิน

เหมอืนกบัขอ้ 2  

4. พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องครู ใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิ

เหมอืนกบัขอ้ 2 

5. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของนกัเรยีนกบัเกณฑท์ีก่าํหนด เกณฑใ์น

การตดัสนิความสาํเรจ็ของโครงการโดยพจิารณาผลการเปรยีบเทยีบดว้ยสถติ ิt – test ใน

แต่ละวชิาคะแนนเฉลีย่ ( X ) กบัคะแนนเกณฑ ์(µ ) อยา่งน้อยจะตอ้งไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะเสนอเรยีงตามลําดบัของวตัถุประสงค์ของการ

ประเมนิโครงการ โดยจะเสนอ 2 ปีการศกึษาคอื ปีการศกึษา ……. และ ……ดงัน้ี 

1. เสนอผลการศกึษาปญัหาของปจัจยัในการจดัการเรยีนการสอน จะเสนอเป็น       

ตารางๆ ละ 1 วชิา  ในปีการศกึษา ………….… และ ……… ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรยีน 

โดยเสนอแบบรวมไมแ่ยกชัน้เรยีนม ี6 ตาราง  ดงัน้ี 

ตาราง 1   รอ้ยละของรายการปจัจยักลุ่มทกัษะวชิาภาษาไทยทัง้ 2 ภาคเรยีนของ         

ปีการศกึษา ……………. และปีการศกึษา …………… 

 ร้อยละ 

รายการของปัจจยั ปีการศึกษา …………. ปีการศึกษา ………… 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1.  ความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ 

    มากเพยีงพอ 

    ยงัไมเ่พยีงพอ 

2.  ความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ 

    เหมาะสม 

    ไมเ่หมาะสม 

3.  สภาพของวสัดุอุปกรณ์ 

    ใชก้ารไดด้ทีัง้หมด 

    ใชก้ารไดด้น้ีอยกวา่ครึง่ 

4.  ความเพยีงพอของเอกสาร 

     เพยีงพอ 

    ไมเ่พยีงพอ 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

75 

25 

 

75 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

75 

25 

 

75 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 
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 ร้อยละ 

รายการของปัจจยั ปีการศึกษา …………. ปีการศึกษา …………. 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

5.  ความเหมาะสมของเอกสาร 

     เหมาะสม 

    ไมเ่หมาะสม 

6.  สภาพของเอกสาร 

    อยูใ่นสภาพทีด่ที ัง้หมด 

    อยูใ่นสภาพทีด่มีากกวา่ครึง่ 

    อยูใ่นสภาพทีด่น้ีอยกวา่ครึง่ 

 

75 

25 

 

75 

25 

- 

 

75 

25 

 

75 

25 

- 

 

1 00 

- 

 

100 

- 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

- 

 

 จากตาราง จะเหน็วา่วสัดุอุปกรณ์และเอกสารการสอนต่างๆ ของวชิาภาษไทยไมม่ี

ปญัหา เพราะมมีากเพยีงพอ มคีวามเหมาะสมอยู่ในสภาพการณ์ทีใ่ชไ้ดด้ทุีกรายการ (เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ)์ 

 (ยงัมตีารางอื่นๆ อกี 5 ตารางทีเ่สนอใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิ

โครงการในขอ้ที ่1) ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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2. เสนอผลการศกึษาพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครเูสนอเป็นตาราง ๆ 

ละ  1 กลุ่มประสบการณ์ ในปีการศกึษา…….… และ………. ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรยีน 

โดยเสนอแบบรวมไมแ่ยกชัน้เรยีนม ี6 ตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7  รอ้ยละของพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครทูีส่อนกลุ่มทกัษะวชิา

ภาษาไทย ทัง้ 2 ภาคเรยีน  ปีการศกึษา….. และปีการศกึษา ………… 

 ร้อยละ 

พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน     

ของคร ู

ปีการศึกษา ……… ปีการศึกษา …… 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. เตรยีมการสอน 

ทุกครัง้ 

      บางครัง้ 

      ไมเ่คย 

2. สอนตามแผนการสอนหรอืคูม่อืคร ู

ทุกครัง้ 

      บางครัง้ 

      ไมเ่คย 

3. สอนซ่อมเสรมิเป็นประจาํ 

ทุกวนั 

      มากกวา่ 3 วนัต่อสปัดาห ์

      น้อยวา่ 3 วนัต่อสปัดาห ์

4. กวดขนัและตดิตามใหน้กัเรยีนมาเรยีน 

สมํ่าเสมอ 

      บอ่ยมาก 

      ไมค่อ่ยบอ่ย 

      ไมเ่คย  

 

50 

50 

- 

 

50 

50 

- 

 

- 

50 

50 

 

 

50 

50 

- 

 

60 

40 

- 

 

50 

50 

- 

 

- 

60 

40 

 

 

50 

50 

- 

 

100 

- 

- 

 

80 

20 

- 

 

- 

80 

20 

 

 

80 

20 

- 

 

100 

- 

- 

 

100 

- 

- 

 

- 

100 

- 

 

 

80 

20 

- 
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 ร้อยละ 

พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน     

ของคร ู

ปีการศึกษา ……… ปีการศึกษา …… 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่ าง

เหมาะสม 

ทุกครัง้ 

     บางครัง้ 

     ไมเ่คย 

 

 

 

75 

25 

- 

 

 

 

75 

25 

- 

 

 

 

100 

- 

- 

 

 

 

100 

- 

- 

6. จดับรรยากาศในหอ้งเรยีนเอือ้ต่อการ

เรยีนการสอน 

ทุกครัง้ 

     บางครัง้ 

     ไมเ่คย 

7. ใชส้ือ่ วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรยีน  

การสอน 

ทุกครัง้ 

      บางครัง้ 

      ไมเ่คย 

8. วดัและประเมนิผลตามระเบยีบ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ทุกครัง้ 

     บางครัง้ 

     ไมเ่คย 
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 ร้อยละ 

พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน     

ของคร ู

ปีการศึกษา ……… ปีการศึกษา …… 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

9. จดัแฟ้มขอ้มลูเกีย่วกบันกัเรยีนทีต่นเอง     

รบัผดิชอบ 

ทุกครัง้ 

     บางครัง้ 

     ไมเ่คย 

10. มแีผนการปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาการ

จดัการเรยีนการสอน 

ทุกครัง้ 

     บางครัง้ 

     ไมเ่คย 
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 จากตาราง จะเหน็ว่าพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของคร ูทีส่อนกลุ่มทกัษะ

วชิาภาษาไทยทุกรายการพฤตกิรรมในปีการศกึษา………..…… ปฏบิตัน้ิอย โดยเฉพาะ

ภาคเรยีนที ่1 สว่นในปีการศกึษา……… พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครไูด้

ปฏบิตัมิากขึน้ทุกรายการของพฤตกิรรม 

 (ยงัทตีารางอื่น ๆ อกี 5 ตารางที่เสนอให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ

ประเมนิโครงการในขอ้ที ่2)……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

…………………………….. 
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3. เสนอผลการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามการรบัรูข้องคร ู

…………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………….….…

…………..…………………………………………………………………………………..… 

4. เสนอผลการศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องคร ู

…………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………..…

……………..………………………………………………………………………………..… 

5. เสนอผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกบัเกณฑท์ี่

กาํหนดเป็นรายวชิา……………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………..…

……………..………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมนิผลเรือ่งน้ีเป็นการประเมนิโครงการนิเทศภายในโรงเรยีนของโรงเรยีน 

…………….. มคีรทูัง้หมด………….. คน และนกัเรยีนทัง้หมดประมาณ……….…. คน 

สาํหรบัใชใ้นการประเมนิผลครัง้น้ี โดยมวีตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการกเ็พือ่จะหา

ขอ้มลู มาใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการปรบัปรุงการดาํเนินงานและเพือ่ทราบความสาํเรจ็

ของโครงการ โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี 

1. เพือ่ศกึษาปญัหาของปจัจยัในการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน 

2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครใูนโรงเรยีน 

3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามการรบัรูข้องครูเกีย่วกบัการดําเนินงาน

ตามโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน 

4. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนตามการรบัรูข้องครผููส้อน 

5. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มวชิาต่าง ๆ ของนักเรยีนกบั

เกณฑท์ีก่าํหนดขึน้ 

 

สรปุผลการประเมิน 

1.  ปญัหาของปจัจยัในการจดัการเรยีนการสอนเกือบทุกวชิาไม่มปีญัหา  คือ  

วสัดุอุปกรณ์การสอนต่างๆ มจีํานวนมากเพยีงพอ มคีวามเหมาะสม และยงัใชก้ารได้ดี

ทัง้หมด เอกสารการสอนต่างๆ ก็มจีํานวนเพยีงพอ มคีวามเหมาะสม และยงัใชก้ารได้ดี

ทัง้หมดเช่นเดยีวกนั นอกจากวชิาภาษาองักฤษจะมปีญัหาอยู่บ้างในแง่ของจํานวนวสัดุ

อุปกรณ์ และเอกสารไมค่อ่ยเพยีงพอ  และไมค่อ่ยจะเหมาะสม 

2.  พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูทางด้านต่างๆ ได้แก่ การ

เตรียมการสอน สอนตามแผนการสอนหรือคู่มือครู สอนซ่อมเสริม การกวดขนั และ

ตดิตามนกัเรยีนใหม้าเรยีนสมํ่าเสมอ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุจุดประสงค ์

การจดับรรยากาศในห้องเรยีน เอื้อต่อการเรยีนการสอน การใช้สื่อ วสัดุอุปกรณ์ในการ

เรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล การจดัแฟ้มขอ้มูลของนักเรยีน และการมแีผนการ
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ปรับปรุงแก้ไขปญัหาการจัดการเรียนการสอน  จะพบว่าในภาคเรียนแรกของ                

ปีการศกึษา……..… ครจูะปฏบิตักินับางครัง้บางคราว ไม่ปฏบิตักินัเป็นประจาํ แต่พอขึน้

ภาคเรยีนที ่2 และในปีการศกึษา………….. จะพบวา่ครปูฏบิตักินัมากขึน้กวา่เดมิในทุก

รายการพฤตกิรรม 

3. พฤติกรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

โครงการนิเทศภายในทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การนิเทศการเรยีนการสอนตามหอ้งเรยีน ทาํ

การสอนนักเรียน วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่ม

ประสบการณ์ ใชอ้าคารสถานที่ บรเิวณโรงเรยีนให้คุ้มค่า และดูแลรกัษาให้สะอาด เป็น

ระเบยีบ ถูกสขุลกัษณะ จดัใหม้เีอกสาร  การเรยีนการสอนและวสัดุอุปกรณ์อย่างเพยีงพอ 

จดัหอ้งสมุดใหม้บีรรยากาศต่อการเรยีนการสอน ประชุมเพื่อตดิตามการดําเนินงานตาม

โครงการนิเทศภายใน ประชุมทางวชิาการ ศกึษาดูงาน  นอกสถานที่ และสรุปผลการ

ปฏบิตังิานนิเทศภายในใหค้รทูราบ จะพบว่าทุกรายการพฤตกิรรม  ครจูะตอบวา่ผูบ้รหิาร

ไดป้ฏบิตัอิยู่ในระดบัสงู  บางพฤตกิรรมผูบ้รหิารกป็ฏบิตัทุิกวนั เช่น ทําการสอนนกัเรยีน 

การใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า สะอาด เป็นระเบียบ การจดัให้มีเอกสาร และวสัดุ

อุปกรณ์  และการจดัหอ้งสมดุใหม้บีรรยากาศต่อการเรยีนการสอน  เป็นตน้ 

4. …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 5.  …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

อภิปรายผล 

 1. การศกึษาปจัจยัในการจดัการเรยีนการสอน ปรากฏว่าไม่มปีญัหาทางดา้นน้ี

เป็นเพราะวา่ โรงเรยีน….………. มงีบประมาณในการจดัซือ้พวกวสัดุอุปกรณ์และเอกสาร

ต่างๆ มากในแต่ละปีการศกึษา เมื่อเทยีบกบัจาํนวนนกัเรยีนทีม่ใีนแต่ละปี     มน้ีอย เช่น 

ในปี ……. ไดง้บประมาณ ……… บาท  ปี ……… ไดง้บประมาณ ……… บาท  และปี 

……..… ไดง้บประมาณ ……..…บาท วสัดุอุปกรณ์และเอกสารกม็เีพิม่สะสมทุกปี อกี

ประการหน่ึง โรงเรยีน…………. จดัชัน้เรยีนแบบ 2 กลุ่มอายุ เชน่ ปีการศกึษา………… 
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เปิดชัน้ ป.1, ป.3 และ ป.5 ในปีการศกึษา ………. เปิดชัน้ ป.2,  ป.4  และ  ป.6  โดยไม่

เปิดรบันกัเรยีน ป.1 

 2. การศกึษาพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครู ปรากฏว่าในภาคเรยีน

แรกๆ ของปีการศกึษา ครปูฏบิตักินัน้อยในแต่ละพฤตกิรรม  แต่ขึน้ปีการศกึษา ………… 

ปรากฏว่าครูได้ปฏิบตัิกนัมากขึ้น เป็นเพราะในช่วงแรกๆ ของโครงการ ครูยงัไม่เห็น

ความสาํคญัของโครงการ ยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการนิเทศภายในพอ และขาด

การกระตุน้ชีแ้นะในการทาํงาน  แต่ต่อมาครไูดร้บัการกระตุน้ ไดร้บัการชีแ้นะหรอืนิเทศจงึ

ทําให้มีการปฏิบัติกันมากขึ้น เมื่อเทียบกับมาตรการและเกณฑ์ขัน้ตํ่ าของสํานัก

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2532) ในแต่ละรายพฤตกิรรมแลว้ปรากฏวา่อยู่

ในขัน้ด ีบางขอ้กส็งูกว่าเกณฑ ์จงึนบัว่าการจดัโครงการนิเทศภายในของโรงเรยีนประสบ

ความสาํเรจ็เป็นทีน่่าพอใจในดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอน 

3. การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รหิารตามการรบัรูข้องครูเกีย่วกบัการดําเนินงาน

ตามโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน ปรากฏวา่ครทุูกคนตอบรบัรูใ้นทางทีด่ทุีกรายการ เมือ่

เทยีบกบัมาตรการและเกณฑข์ัน้ตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ

(2532) ในแต่ละรายการพฤตกิรรมจะสูงกว่าเกณฑ์เกอืบทุกรายการ ซึ่งนับว่าเป็น

ความสาํเรจ็ของโครงการอย่างหน่ึงของการนิเทศภายใน ซึง่ถอืว่าเป็นบทบาทและหน้าที่

โดยตรงของผูบ้รหิารโรงเรยีน ดงัที ่ยง วชัชวสัดุ (2524) ไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้วา่ ผูบ้รหิาร

มบีทบาทต่อการนิเทศภายในโรงเรยีนครใูหญ่จะตอ้งรบัผดิชอบงานวชิาการของโรงเรยีนดว้ย 

4.  …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการนิเทศภายในโรงเรยีนควรจะทาํต่อเน่ืองหลายปี  เพราะในปีแรกๆ จะ

เป็นเรื่องของการเตรยีมการต่างๆ ครูเองกย็งัร่วมมอืกบัผูบ้รหิารไม่เตม็ทีเ่น่ืองจากยงัไม่

เขา้ใจบทบาทของผูบ้รหิารและตวัครเูอง ดงันัน้ ผลของโครงการจงึจะไม่ปรากฏชดัเจนใน

ปีแรกๆ แต่จะปรากฏใหช้ดัในปีต่อๆ มา 
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2. ถา้โรงเรยีนทีม่คีรมูากๆ อาจจะจดัใหม้โีครงการนิเทศภายในเป็นโครงการยอ่ย 

แต่ละกลุ่มวชิาหรอืแต่ละระดบัชัน้เรยีนกไ็ด ้ภายใตโ้ครงการใหญ่ของโรงเรยีน เวลาประเมนิ

โครงการกจ็ะประเมนิทัง้โครงการยอ่ยและโครงการใหญ่ ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลงานทางวชิาการ

รว่มกนัระหวา่งครกูบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 
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ภาคผนวก  ค. 
ตวัอย่าง  การประเมนิโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

         ในโรงเรยีน ……………………………..…. 
 

 

โดย นายธรรมนูญ  มงคลยง 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 ประเทศชาติจะพฒันาไปได้ตามแผนพฒันาประเทศ คุณภาพของประชาชนใน

ประเทศนับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่อยู่ในกลุ่ม

ประเทศทีก่ําลงัพฒันา และในอดตีประเทศมแีผนพฒันาทางดา้นวตัถุมากกว่าพฒันาคน 

แต่ถงึอย่างไรกย็งัไม่เท่าเทยีมกบัประเทศทางยุโรป อเมรกิาและญี่ปุ่น ซึง่ประเทศเหล่าน้ี

เจรญิกา้วหน้าไดเ้พราะประชาชนในชาตมิรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ยอมรบักฎเกณฑ์

ต่างๆ ทีก่ําหนดไว ้ทําใหป้ระชาชนดํารงชวีติอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข การทีป่ระเทศไทย

เจรญิชา้นัน้เป็นเพราะประชาชนในชาตขิาดระเบยีบวนิัย แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ทีใ่ชใ้น

ขณะน้ีใหค้วามสาํคญัในเรื่องการพฒันาคน ซึง่ผูป้ระเมนิเองเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ และคดิ

วา่ขณะน้ีเราไดเ้ดนิถูกทางแลว้ 

 ปจัจุบนัสงัคมไทยมสีญัญาณบ่งชีว้่ามคีวามซบัซ้อน ยุ่งยาก และคบัแคน้ อนัเป็น

ผลกระทบมาจากปญัหาทางจรยิธรรม อนัไดแ้ก่ การขาดวนิัย มคี่านิยมเชงิวตัถุมากกว่า

จตินิยม การละเมดิสทิธต่ิางๆ ความไม่เสมอภาค การขาดความตระหนักในสทิธเิสรภีาพ

ของตนเอง การซื้อสทิธิขายเสยีง ขาดความเข้าใจในสาระของสงัคมประชาธิปไตย ผู้

ประเมนิเหน็ว่าปญัหาการขาดคุณธรรม จรยิธรรมในสงัคมเป็นจุดวกิฤต ิถงึแมห้ลกัสูตร

การจดัการเรยีนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรู ้คู่คุณธรรม แต่ในทางปฏบิตัคิรูยงั

ขาดมาตรการ วธิกีาร ยุทธวธิกีระบวนการวดัและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีจ่ะพฒันา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยระบุถึง

แนวนโยบายแห่งรฐัธรรมนูญที่จะต้องพฒันาคนให้มคีวามรูคู้่คุณธรรมไว้ใน มาตรา 81  

“รฐัต้องจดัการอบรมให้ความรู ้คู่คุณธรรม เพื่อพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์โดยเน้น

ความซื่อสตัย ์ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น ยุตธิรรม ทํางานเป็นหมู่คณะได ้และภูมใิจในความเป็น

ไทยเพื่อพฒันาไปสูก่ารมวีสิยัทศัน์ คอื เป็นคนเก่ง คนด ีและมคีวามสุข” สง่ผลใหเ้กดิการ

ปฏริปูการศกึษาตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2542 เพือ่ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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 โรงเรยีนวดัทองยอ้ยฯ เป็นโรงเรยีนแกนนําปฏริปูการเรยีนรู ้เป็น 1 ใน 2 โรงเรยีน

แกนนําของจงัหวดันครนายกที่ได้รบัการคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก ถึง

ความสําคญัในเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมน้ี เน่ืองจากโรงเรยีนวดัทองย้อยฯ ตัง้อยู่ในเขต

ชุมชนเมือง ผู้ปกครองมีความศรทัธาส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจํานวนมากทัง้ในเขต

บรกิารและนอกเขตบริการ มีพื้นที่ติดต่อกบัอําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุร ีนักเรยีน

เดนิทางโดยพาหนะที่ต้องเสยีค่าโดยสารรอ้ยละ 24.17 พาหนะที่ไม่ต้องเสยีค่าโดยสาร

รวมทัง้มาโดยรถจกัรยานรอ้ยละ 64.47 และเดนิเท้ารอ้ยละ 11.36 ทางโรงเรยีนประสบ

ปญัหาการเดนิทางไป – กลบั ของนักเรยีน  จากรายงานในสมุดบนัทกึเวรประจําวนัของ

โรงเรยีน ในปีการศกึษา 2539 ถงึ 2540 พอสรุปไดว้่านกัเรยีนในแต่ละปีประมาณรอ้ยละ 

30 ขาดระเบยีบวนิยั บางคนกข็าดระเบยีบวนิัยมาก บางคนกน้็อย จากการสงัเกตของครู

เวรประจาํวนัตามเวรสแีละไดบ้นัทกึไวส้รุปไดว้า่ ในขณะขึน้รถโดยสาร นกัเรยีนจะแย่งกนั

ขึน้รถ ดูแลว้ไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย อาจทําใหเ้กดิอนัตราย ไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร ไม่

ขา้มถนนตรงทางม้าลาย หรอืใช้สะพานขา้ม การแต่งกาย ไม่เป็นไปตามระเบยีบของ

โรงเรยีน ไมช่ว่ยกนัรกัษาความสะอาด บรเิวณโรงเรยีนเหน็ขยะแลว้ไมช่ว่ยกนัเกบ็ รวมทัง้

การรบัเอาคา่นิยมแปลกใหมม่าปฏบิตั ิซึง่ครเูวรไดพ้ยายามหาทางแกไ้ขตลอดมา 

 ตามแนวคิดของผู้ประเมินเห็นว่า ถ้านักเรียนมีวินัยแล้วก็น่าจะส่งผลไปยัง

พฤตกิรรมการเรยีนของนักเรยีน นัน่คอื นักเรยีนจะตัง้ใจเรยีน มคีวามรบัผดิชอบในดา้น

การเรยีน มคีวามขยนัขนัแขง็ในการเรยีนซึง่กจ็ะสง่ผลไปยงัผลการเรยีนของนักเรยีนดว้ย 

ดงันัน้ ผู้ประเมนิในฐานะผูบ้รหิารซึ่งทําหน้าที่ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการและฝ่าย

กิจการนักเรยีน มหีน้าที่ต้องคอยดูแล การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของ

นักเรียน จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนขึ้นและได้ดําเนินการ ตัง้แต่ปี

การศกึษา 2541 ถงึปีการศกึษา 2543 โดยในปีการศกึษา 2541 เริม่โครงการกบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา ปีที ่3, 4, 5 และ 6 ปีการศกึษา 2542 ถงึปีการศกึษา 2543 ตดิตามผล

การดําเนินงานตามโครงการกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลื่อนไปเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่

4, 5 และ 6 อย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ยนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2541 

เลื่อนไปเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2542 เลื่อนไปเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่

5 ปีการศึกษา 2542 และชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2543 นักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 ปีการศกึษา 2541 เลื่อนไปเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 



 MR 654  193 

2542 โดยมโีครงการย่อยๆ 8 โครงการ (ภาคผนวก) การดําเนินการตามโครงการประสบ

ผลสาํเรจ็เป็นอยา่งดยีิง่ โครงการยอ่ยทัง้ 8 โครงการมดีงัน้ี 

1. โครงการรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการแต่งกาย 

2. โครงการจดัการเดนิแถวเขา้ – ออกโรงเรยีน 

3. โครงการเขา้แถวขึน้รถประจาํทาง 

4. โครงการสง่เสรมิความมรีะเบยีบวนิยัในเรือ่งการปฏบิตัติามกฎจราจร 

5. โครงการรกัษาความสะอาดหอ้งเรยีนและอาคาร 

6. โครงการรกัษาความสะอาดและพฒันาบรเิวณโรงเรยีน 

7. โครงการอบรมจรยิศกึษาแก่นกัเรยีน 

8. โครงการสาธติและฝึกฝนมารยาทไทยแก่นกัเรยีน 

จากความสาํเรจ็ทีไ่ดก้ล่าวมาเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ระเมนิไดท้ําการประเมนิโครงการ

เสรมิสรา้งวนิยัขึน้ เพื่อใหท้ราบแน่ชดัว่าการดําเนินการตามโครงการไดผ้ลเพยีงใด และมี

จุดเด่นจุดด้อยตรงไหน ซึ่งจะทําใหไ้ด้ขอ้สรุปทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ เพื่อนําขอ้มูลที่

ไดม้าใชใ้นการปรบัปรุงโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพราะโครงการน้ีจะต้องปฏบิตัิ

อยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

 

จดุประสงคข์องการประเมิน 

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมดา้นวนิยัตามการรบัรูต้นเองของ

นักเรยีนและตามการรบัรูข้องครู-อาจารย์ ระหว่างก่อนและหลงัดําเนินการตามโครงการ

เสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของคร-ูอาจารยใ์นโรงเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิัย

ของนกัเรยีน ตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

3. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองของนักเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิัย

ของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของคร-ูอาจารย ์ผูป้กครอง ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้ง

วนิยันกัเรยีน 
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ขอบเขตของการประเมิน 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการประเมนิ ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3, 4, 5 และ 

6 ครู-อาจารย์และผู้ปกครองนักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6 โรงเรยีนวดั

ทองยอ้ย (วฒุกิรประชานุกลู) ระหวา่งปีการศกึษา 2541 ถงึ ปีการศกึษา 2543 

2. กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

2.1 นกัเรยีนโรงเรยีนวดัทองยอ้ยฯ จงัหวดันครนายก 4 ระดบัชัน้ ดงัน้ี 

ปีการศกึษา 

ชัน้ 
2541 2542 2543 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

55 คน 

55 คน 

55 คน 

55 คน 

- 

55 คน 

55 คน 

55 คน 

- 

- 

55 คน 

55 คน 

รวมจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 220 คน 165 คน 110 คน 

 

2.2 คร-ูอาจารยโ์รงเรยีนวดัทองยอ้ยฯ จงัหวดันครนายก จาํนวน 44 คน 

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิเป็นแบบสอบถามพฤตกิรรมของนกัเรยีนตามการ

รบัรู้ตนเองและแบบสอบถามความพงึพอใจของครู-อาจารย์ที่มต่ีอโครงการ ตามแบบ

ลเิคอรท์ 3 ชดุ 

ชดุที ่1 สาํหรบันกัเรยีน และคร-ูอาจารยม์จีาํนวน 40 ขอ้ 

ชดุที ่2 สาํหรบัผูป้กครองนกัเรยีนมจีาํนวน 34 ขอ้ 

ชดุที ่3 สาํหรบัคร-ูอาจารย ์ผูป้กครองในโรงเรยีนมจีาํนวน 19 ขอ้ 

แบบสอบถามเกีย่วกบัสิง่ทีด่ําเนินการตามโครงการเสรมิสรา้งวนิัยนกัเรยีนซึง่

แยกเป็นโครงการยอ่ย 8 โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการแต่งกาย 

2. โครงการจดัการเดนิแถว เขา้-ออก โรงเรยีน 

3. โครงการเขา้แถวขึน้รถประจาํทาง 

4. โครงการสง่เสรมิความมรีะเบยีบวนิยัในเรือ่งการปฏบิตัตินตามกฎจราจร 

5. โครงการรกัษาความสะอาดหอ้งเรยีนและอาคาร 
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6. โครงการรกัษาความสะอาดและพฒันาบรเิวณโรงเรยีน 

7. โครงการอบรมจรยิศกึษาแก่นกัเรยีน 

8. โครงการสาธติและฝึกฝนมารยาทไทยแก่นกัเรยีน 

ทัง้ 8 โครงการน้ีรวมเป็นโครงการเสรมิสรา้งวนิัยนักเรยีน เพื่อให้นักเรยีนมี

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์5 ดา้น คอื 

- การแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน 

- การเขา้แถวและเดนิแถว 

- การปฏบิตัติามกฎจราจร 

- ความสะอาด 

- จรยิธรรม 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 พฤติกรรมด้านวินัยของนักเรียน หมายถึง ความประพฤติของนักเรียนที่

แสดงออกใน 5 ดา้น คอื การแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน การเขา้แถวและเดนิแถว 

การปฏบิตัติามกฎจราจร ความสะอาด และจรยิธรรมตามการรบัรูต้นเองของนกัเรยีน คร-ู

อาจารย ์และผูป้กครอง 

 การแต่งกาย หมายถึง การแต่งกายของนักเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบของ

โรงเรยีน 

 การเข้าแถวและเดินแถว หมายถึง การเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรยีบร้อย

ตามลําดับไหล่ของนักเรียนหน้าเสาธง ซื้ออาหาร ขึ้นรถยนต์ และการเดินแถวเข้า

หอ้งเรยีน เขา้-ออกโรงเรยีน การขึน้ลงบนัไดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ไมเ่ลน่กนั 

 การปฏิบติัตามกฎจราจร หมายถึง การปฏบิตัิตามกฎจราจรของนักเรยีนทัง้

ภายนอกโรงเรยีนและภายในโรงเรยีนตามระเบยีบของโรงเรยีน 

 จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึงปฏิบัติของบุคคลโดยมีค่านิยมทาง

ศลีธรรม (Ethical Value) และคุณธรรมทีส่งัคมยอมรบัเป็นปทสัถาน (แบบแผนสาํหรบั

ยดึถอื) ในการวดัเมือ่บุคคลแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมาแลว้ทาํใหส้งัคมนิยมชมชอบ ให้

การสนบัสนุนและผูก้ระทาํ กเ็กดิความพอใจในการกระทาํของตนดว้ย ซึง่การแสดงออกถงึ

คุณงามความดจีะเป็นเครื่องชี้ถงึความเป็นคนโดยสมบูรณ์ทัง้ในฐานะที่เป็นเอกตับุคคล
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และฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ทัง้น้ีมจุีดหมายเพื่อบรรลุสภาพชวีติอนัทรงคุณค่า        

พงึประสงคแ์ละเพือ่ความสงบสขุของสงัคมไทย จรยิธรรมดงักลา่วไดแ้ก่ 

- ความรบัผดิชอบ 

- ความซื่อสตัยส์จุรติ 

- ความมเีหตุผล 

- ความกตญั�กูตเวท ี

- ความมรีะเบยีบวนิยั 

- ความเสยีสละ 

- ความสามคัค ี

- การประหยดั 

- ความยุตธิรรม 

- ความอุตสาหะ 

- ความเมตตากรณุา 

ความคิดเหน็ของคร ู– อาจารย ์และผู้ปกครอง หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของ

คร-ูอาจารย ์และผูป้กครองทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิยัของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้ง

วนิัยนักเรยีนโดยแสดงออกเป็น 5 ระดบั คอื พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง 

พอใจน้อย และพอใจน้อยทีส่ดุ 

ความพึงพอใจของคร-ูอาจารย ์และผู้ปกครอง หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของ

ครู-อาจารย์ และผูป้กครอง ที่มต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิัยนักเรยีนโดยแสดงออกเป็น 5 

ระดบั คอื พอใจมากทีส่ดุ พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยทีส่ดุ 

ครู-อาจารย์ หมายถึง ครู-อาจารย์ สงักัดโรงเรียนวดัทองย้อยฯ และปฏิบัติ

ราชการในโรงเรยีนวดัทองยอ้ยฯ อยา่งต่อเน่ือง 

ผูป้กครอง หมายถงึ บดิา มารดา หรอืผูอุ้ปการะนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างโรงเรยีนวดั

ทองยอ้ยฯ ปีการศกึษา 2541-2543 

 

ประโยชน์ของการประเมิน 

1. เป็นขอ้มูลสาํหรบัคร-ูอาจารยท์ีร่บัผดิชอบโครงการย่อยต่างๆ ในการปรบัปรุง

กจิกรรมของโครงการ 
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2. เป็นขอ้มูลสําหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ในการตดัสนิใจว่าจะดําเนินการโครงการ

ยอ่ยใดต่อหรอืยุตโิครงการยอ่ยใด 

3. เป็นขอ้มูลสําหรบัผู้ปกครองนักเรยีน ใช้ในการเสรมิสร้างวนิัยให้นักเรยีนใน

ลกัษณะผูป้กครอบกบั คร-ูอาจารยร์ว่มมอืกนั 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้อง 

 

 ในการดําเนินการประเมินครัง้น้ี ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ดาํเนินการตามโครงการ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความหมายของโครงการ 

2. ความหมายและรปูแบบการประเมนิโครงการ 

3. ความหมายและการพฒันาจรยิธรรม 

4. ความหมายและประเภทของวนิยั 

5. ความผดิทางวนิยัของนกัเรยีน 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.  ความหมายของโครงการ 

........................................(รายละเอยีดตามหวัขอ้ 1 ถงึ 6)............................................ 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการประเมิน 

 

 การประเมนิโครงการ “เสรมิสรา้งวนิัยนักเรยีน” ผูป้ระเมนิมขี ัน้ตอนการประเมนิ

ดงัต่อไปน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การประเมนิเรื่องน้ีเป็นการวจิยัเชงิประเมนิโครงการ มขี ัน้ตอนในการดําเนินการ 

ดงัน้ี 

1. ประชากร การประเมนิครัง้น้ีประกอบดว้ยประชากร 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1.1 ประชากรทีเ่ป็นนกัเรยีนโรงเรยีนวดัทองยอ้ยฯ อาํเภอบา้นนา                

จงัหวดันครนายก ปีการศกึษา 2541 ถงึ 2543 

1.2 ประชากรทีเ่ป็น คร-ูอาจารย ์สงักดัโรงเรยีนวดัทองยอ้ยฯ จาํนวน 44 คน 

(ปีการศกึษา 2541-2543 จาํนวนครเูทา่กนั) 

1.3 ประชากรที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2541 ถึง 2543 

จาํนวน 487 คน 

2. กลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการประเมนิม ี3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

2.1  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 

Random Sampling) แบบไมเ่ป็นสดัสว่น โดยกําหนดใหแ้ต่ละชัน้มจีาํนวนตวัอย่างเท่ากนั

ชัน้ละ 55 คน ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1  จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัเรยีน ในปีการศกึษา 2541                 

     ถงึ 2543 

ปีการศกึษา สถานภาพของประชากร จาํนวน

ประชากร  

(คน) 

จาํนวนตวัอย่าง 

(คน) 

2541 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

117 

133 

133 

104 

55 

55 

55 

55 

รวม 487 220 

2542 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

117 

133 

133 

55 

55 

55 

รวม 383 165 

2543 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

117 

133 

55 

55 

รวม 250 110 

 

2.2  กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็น คร-ูอาจารย ์จะใชค้ร-ูอาจารยท์ัง้หมด จาํนวน 44 คน 

 2.3  กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูป้กครองนกัเรยีน จะใชผู้ป้กครองนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งตามตารางที ่1 คอื ในปีการศกึษา 2541 จาํนวน 220 คน ปีการศกึษา 2542 

จาํนวน 165 คน และปีการศกึษา 2543 จาํนวน 110 คน 
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วิธีดาํเนินงานตามโครงการเสริมสรา้งวินัยนักเรียน 

1.  หลกัการดาํเนินงานตามโครงการ 

 จากการที่โรงเรียนมีโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนและมีโครงการย่อย 8 

โครงการคอื โครงการรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการแต่งกาย โครงการจดัการ

เดนิแถวเขา้-ออกโรงเรยีน โครงการเขา้แถวขึ้นรถประจําทางโครงการส่งเสรมิความมี

ระเบยีบวนิัยในเรื่องการปฏบิตัติามกฎจราจร โครงการรกัษาความสะอาดหอ้งเรยีนและ

อาคาร โครงการรกัษาความสะอาดและพฒันาบรเิวณโรงเรยีน โครงการอบรมจรยิศกึษา

แก่นักเรยีน โครงการสาธิตและฝึกฝนมารยาทไทยแก่นักเรยีน ในการดําเนินงานตาม

โครงการผูป้ระเมนิมหีลกัการดงัน้ี 

 1.  การวางแผนงาน  ทางโรงเรยีนมนีโยบายการบรหิารงานโดยวธิกีระจายอํานาจ

ใหทุ้กคนมสีว่นรว่มในการบรหิาร ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

     1.1  นกัเรยีนมสีว่นร่วม โดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 5 สตีามวนัในสปัดาห ์คอื สี

เหลอืง สชีมพู สเีขยีว สแีสด และสฟ้ีา ในแต่ละสจีะมกีารวางแผนงาน แบ่งหน้าที่ความ

รบัผดิชอบในการทํางาน คอื ประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ โดยสมาชกิ

ของแต่ละสจีะมดีาวสปีระจาํวนัตดิทีค่อเสือ้เป็นสญัลกัษณ์ 

 1.2  ครมูสีว่นรว่ม แบ่งครอูอกเป็นเวรส ี5 สเีชน่กนั โดยครเูป็นทีป่รกึษา คอย

ใหค้วามช่วยเหลอืในการปฏบิตังิานของแต่ละสใีหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและรายงาน

ใหฝ้า่ยบรหิารทราบ 

 1.3  คณะกรรมการนกัเรยีน ไดร้บัการคดัเลอืกโดยการเลอืกตัง้ใหม้สีว่นรว่มใน

การกาํหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของโรงเรยีนโดยมสีารวตัรนกัเรยีนเป็นผูต้ดิตาม กํากบั 

การทาํงานสมาชกิของแต่ละส ี

 2.  การดาํเนินงานตามกจิกรรมของโครงการ 

  2.1  ประชุมคณะกรรมการที่รบัผดิชอบด้านวนิัยนักเรยีนเพื่อศกึษา สภาพ

ปจัจุบนั ปญัหา ความตอ้งการ 

  2.2  จดัทําโครงการเสรมิสรา้งวนิัยนักเรยีนครอบคลุมองคป์ระกอบ ดา้นการ

แต่งกายตามระเบยีบ การเขา้แถวและเดนิแถว การปฏบิตัติามกฎจราจร ความสะอาดและ

จรยิธรรม เสนอใหฝ้า่ยบรหิารอนุมตัเิพือ่แจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทราบและถอืปฏบิตั ิ

  2.3  ดาํเนินการตามกจิกรรมของแต่ละโครงการยอ่ย 8 โครงการ 
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 3.  การตรวจสอบ นิเทศและปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

  3.1  ประชุมคณะกรรมการ รายงานผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อยเดอืนละ 1 

ครัง้ เพือ่รบัทราบปญัหา การดาํเนินงาน ปญัหา อุปสรรค การแกไ้ข 

  3.2  สรุปรายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนละ 1 ครัง้ เสนอฝ่ายบริหาร 

ผูร้บัผดิชอบ เพือ่นําขอ้มลูไปวางแผน แกไ้ขและดาํเนินงานต่อไป 

 

2.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการประเมิน 

 เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบประเมนิพฤติกรรมของนักเรยีนตามการรบัรู้ตนเองตาม

โครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ที่

ผูป้ระเมนิสรา้งขึน้ตามแบบของลเิคอรท์ (Likert) มเีน้ือหาครอบคลุมองคป์ระกอบ 5 ดา้น 

คอื การแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน การเขา้แถวและเดนิแถว การปฏบิตัติามกฎ

จราจร ความสะอาดและจรยิธรรม นําแบบสอบถามทีส่รา้งตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญ 6 ท่าน ตรวจสอบและเสนอแนะ แก้ไข ได้แก่ นายสบืสาย  วรรณ์ประเสรฐิ 

นายอําพล  ชาญศริเิมธา  นางสาวเจรจา  วรทตั  นางประณาม  ทรพัย์สมบูรณ์  นาง

ธนัญชนก  หมื่นภกัด ีและนางสาวยุพด ี เชนยพาณิชน์ ผูป้ระเมนิได้ปรบัปรุงขอ้คําถาม

ตามขอ้เสนอแนะ แลว้นําไปทดลองใชก้บันักเรยีน 10 คน และผูป้กครอง 10 คน ทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง แลว้นําผลการทดลองมาพจิารณาปรบัปรุงอกีครัง้หน่ึง และจดัแบบสอบถาม

ที่ได้ ออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรบันักเรยีนและครู-อาจารย์ มจีํานวน 40 ขอ้ ชุดที่ 2 

สําหรบัผู้ปกครองนักเรยีน มจีํานวน 34 ขอ้ แล้วนําไปทดสอบกบันักเรยีน 20 คน และ

ผูป้กครอง 20 คน เพือ่หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามแต่ละชดุ 

 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามแต่ละชุด โดยใช้สูตรสมัประสทิธิ ์α ของ 

ครอนบคั (Alpha Coefficient) ดงัน้ี (ประคอง  กรรณสตูร, 2525) 

   

 เมือ่ n       =  จาํนวนขอ้สอบ 

  
2
iS     =  ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

           (Variance of a Single Item) 

  
2
tS     =  ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
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 แบบสอบถามชดุที ่1 มคีวามเชือ่มัน่เทา่กบั 0.87 

 แบบสอบถามชดุที ่2 มคีวามเชือ่มัน่เทา่กบั 0.83 

 แบบสอบถามชดุที ่3 มคีวามเชือ่มัน่เทา่กบั 0.84 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชแ้บบสอบถาม 3 ชดุ คอื 

 ชดุที ่1 แบบสอบถามพฤตกิรรมของนกัเรยีน ซึง่ใหค้ร-ูอาจารยแ์ละนกัเรยีน

เป็นผูต้อบ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของลเิคอรท์ จาํนวน 

40 ขอ้ (รายละเอยีดในภาคผนวก) 

 ชดุที ่2  แบบสอบถามพฤตกิรรมของนกัเรยีน ซึง่ใหผู้ป้กครองของนกัเรยีนที่

เป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ

ลเิคอรท์ จาํนวน 34 ขอ้ (รายละเอยีดในภาคผนวก) 

 ชดุที ่3  แบบสอบถามของความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ผูป้กครองทีม่ต่ีอ

โครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน มลีกัษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ

ลเิคอรท์ จาํนวน 19 ขอ้ (รายละเอยีดในภาคผนวก) 

 กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแผนผงั 

ดงัน้ี 

 แผนผงัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ปีการศกึษา 

นกัเรยีน 

2541 2542 2543 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

Pre   -   Post 

(O2)      (O3) 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

Pre   -   Post 

(O2)      (O3) 

Pre   -   Post 

(O3)      (O4) 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

Pre   -   Post 

(O2)      (O3) 

Pre   -   Post 

(O3)      (O4) 
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 หมายเหต ุ จากตาราง Post – test ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ปี

การศกึษา 2541 ใชเ้ป็น Pre – test ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2542 

Post – test ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2542 ใชเ้ป็น Pre – test ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2543  Post – test ของนกัเรยีนชัน้ประถม 

ศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2542 ใชเ้ป็น Pre – test ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6     

ปีการศกึษา 2543 ใชเ้ป็น Post – test ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 

2541 ใชเ้ป็น Pre – test ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2542  

 สว่นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นคร ู– อาจารย ์และผูป้กครอง ตอบแบบสอบถามหลงั

ดาํเนินการตามโครงการทุกสิน้ปีการศกึษา คอื ปีการศกึษา 2541 – 2543 เพือ่ประเมนิ

พฤตกิรรมของนกัเรยีนดา้นการแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีนการเขา้แถวและเดนิแถว 

การปฏบิตัติามกฎจราจร ความสะอาด และจรยิธรรม ตามการรบัรูข้องคร ู– อาจารยห์รอื 

ผูป้กครอง และความพงึพอใจของคร ู– อาจารยท์ีม่ต่ีอโครงการ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 ผูป้ระเมนิไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิดงัน้ี 

 1.  หาคา่เฉลีย่ของคะแนนพฤตกิรรมของนกัเรยีนจากการประเมนิของคร ู– 

อาจารย ์ผูป้กครอง และคะแนนความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ใชส้ตูรดงัน้ี 

  N
X

    X
fΣ=  

 เมือ่  X  หมายถงึ   คะแนนเฉลีย่ 

  XfΣ   หมายถงึ   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   N หมายถงึ   จาํนวนคนหรอืจาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

 เกณฑใ์นการแปลผลคา่เฉลีย่ของคะแนนพฤตกิรรมของนกัเรยีนตามการประเมนิ

ของคร ู– อาจารย ์ผูป้กครอง และคา่เฉลีย่ของคะแนนความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์

ดงัน้ี 

  4.50 – 5.00  พอใจมากทีส่ดุ 

  3.50 – 4.49  พอใจมาก 

  2.50 – 3.49  พอใจปานกลาง 
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  1.50 – 2.49  พอใจน้อย 

  1.00 – 1.49  พอใจน้อยทีส่ดุ 

 สว่นเกณฑใ์นการแปลผลคา่ S.D. ผูป้ระเมนิ กาํหนดดงัน้ี ถา้คา่ S.D. น้อยกวา่ 

1.00 หมายถงึ แตกต่างกนัน้อย และมคีา่ตัง้แต่ 1.00 ขึน้ไป หมายถงึแตกต่างกนั

คอ่นขา้งมาก 

 2.  หาคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤตกิรรมของนกัเรยีนจากการ

ประเมนิของ คร ู– อาจารย ์ผูป้กครองและคะแนนความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์    

จากสตูร 

  S.D.  =  
( )

( )1NN
XXN 22

−
Σ−Σ

 

 เมือ่ S.D. หมายถงึ   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2XΣ  หมายถงึ   ผลบวกของกาํลงัสองของคะแนน 

  XΣ  หมายถงึ   ผลบวกของคะแนน 

  N หมายถงึ   จาํนวนคนหรอืจาํนวนขอ้มลูทัง้หมด 

 3.  หาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนและหลงั

ดาํเนินการตามโครงการ จากสตูร (บุญม ี พนัธุไ์ทย, 2539) 

  N
d

    d
Σ=  

 เมือ่ dΣ  หมายถงึ   ผลบวกของความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อน 

         ดาํเนินการและหลงัดาํเนินการตามโครงการ 

  2dΣ  หมายถงึ   ผลบวกของกาํลงัสองของความแตกต่างระหวา่ง 

         คะแนนก่อนและหลงัดาํเนินการตามโครงการ 

  N หมายถงึ   คนหรอืจาํนวนคูข่องขอ้มลู 

  d หมายถงึ   ผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัดาํเนินการตาม 

        โครงการ 

 4.  เปรยีบเทยีบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัการดาํเนินโครงการใชส้ถติ ิt-test 

ดงัน้ี 
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t  =  
ndS

d

/
 

 เมือ่ d  หมายถงึ   คา่เฉลีย่ของคะแนนความแตกต่างระหวา่งก่อนกบัหลงั 

    ดาํเนินโครงการ 

  Sd หมายถงึ   คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกต่าง 

        ระหวา่งก่อนและหลงัดาํเนินโครงการ 

  n หมายถงึ   จาํนวนคนหรอืจาํนวนขอ้มลู 
 

แผนผงัการเปรยีบเทยีบคะแนนพฤตกิรรมของนกัเรยีนก่อนและหลงัดาํเนินโครงการ 

ปีการศกึษา 

นกัเรยีน 

2541 2542 2543 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

Pre   -   Post 

(O2)      (O3) 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

Pre   -   Post 

(O2)      (O3) 

Pre   -   Post 

(O3)      (O4) 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 Pre   -   Post 

(O1)      (O2) 

Pre   -   Post 

(O2)      (O3) 

Pre   -   Post 

(O3)      (O4) 
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ระยะเวลาดาํเนินการ ในทุกปีการศกึษามรีะยะเวลาการดาํเนินการเหมอืนกนัดงัแผนผงั 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปีการศกึษา 2541 - 2543 หมาย

เหตุ ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. ประชุมจดัทาํ

รายละเอยีด 

โครงการ 

2. เสนอโครงการ

เพือ่ขออนุมตั ิ

3. แต่งตัง้

คณะกรรมการ 

ดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงาน

ตามโครงการ 

5. ประเมนิผล 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การประเมนิครัง้น้ีมจุีดประสงคเ์พือ่ 

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมดา้นวนิยัตามการรบัรูต้นเองของ

นกัเรยีนและตามการรบัรูข้องคร ู- อาจารยร์ะหวา่งก่อนกบัหลงัดาํเนินการตามโครงการ

เสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของคร ู- อาจารยใ์นโรงเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิยั

ของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

3. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองของนกัเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิยั

ของนกัเรยีน ตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ผูป้กครองทีม่ต่ีอโครงการ

เสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

 โครงการน้ีดาํเนินการตัง้แต่ ปีการศกึษา 2541 และไดด้าํเนินการประเมนิทุกสิน้ปี

การศกึษา ถงึปีการศกึษา 2543  

 เพือ่ใหท้ราบผลการประเมนิตามจุดประสงคผ์ูป้ระเมนิไดเ้สนอผลการวเิคราะหด์งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MR 654  209 

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูสถานภาพสว่นตวัของผูป้กครองนกัเรยีน ในปีการศกึษา 2541                    

    ถงึปีการศกึษา 2543 

ตารางที ่2 จาํนวนและรอ้ยละของผูป้กครองจาํแนก ตามสถานภาพสว่นตวั                                    

     ในปีการศกึษา 2541 

 

สถานภาพสว่นตวั จาํนวน รอ้ยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญงิ 

2. ผูป้กครองนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

3. อาชพี 

คา้ขาย 

รบัจา้ง 

รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

เกษตรกรรม 

ทาํกจิการสว่นตวั 

พอ่บา้น / แมบ่า้น 

 

135 

85 

 

55 

55 

55 

55 

 

27 

63 

34 

82 

6 

8 

 

61.36 

38.64 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

 

12.27 

28.64 

15.45 

37.27 

2.73 

3.64 

 

 จากตารางพบวา่ ผูป้กครองนกัเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 220 คน สว่นใหญ่เป็นชาย 

รอ้ยละ 61.36 เป็นผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3, 4, 5 และ 6 รอ้ยละ 25 

เทา่กนั อาชพีเกษตรกรรม รอ้ยละ 37.27 รองลงมาอาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 28.64 
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ตารางที ่3 จาํนวนและรอ้ยละของผูป้กครองจาํแนก ตามสถานภาพสว่นตวั                                    

     ในปีการศกึษา 2542 

 

สถานภาพสว่นตวั จาํนวน รอ้ยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญงิ 

2. ผูป้กครองนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

3. อาชพี 

คา้ขาย 

รบัจา้ง 

รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

เกษตรกรรม 

ทาํกจิการสว่นตวั 

พอ่บา้น / แมบ่า้น 

 

120 

45 

 

55 

55 

55 

 

22 

58 

35 

25 

10 

15 

 

72.73 

27.27 

 

33.33 

33.33 

33.33 

 

13.33 

35.15 

21.21 

15.15 

6.06 

9.09 

 

 จากตารางพบวา่ ผูป้กครองนกัเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 165 คน สว่นใหญ่เป็นชาย 

รอ้ยละ 72.73 เป็นผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4, 5 และ 6 รอ้ยละ 33.33 

เทา่กนั อาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 35.15 รองลงมาอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 21.82 
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ตารางที ่4 จาํนวนและรอ้ยละของผูป้กครองจาํแนก ตามสถานภาพสว่นตวั                                    

     ในปีการศกึษา 2543 

 

สถานภาพสว่นตวั จาํนวน รอ้ยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญงิ 

2. ผูป้กครองนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

3. อาชพี 

คา้ขาย 

รบัจา้ง 

รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

เกษตรกรรม 

ทาํกจิการสว่นตวั 

พอ่บา้น / แมบ่า้น 

 

68 

42 

 

55 

55 

 

29 

27 

15 

23 

5 

11 

 

61.82 

38.18 

 

50.00 

50.00 

 

26.36 

24.55 

13.64 

20.91 

4.55 

9.90 

 

 จากตารางพบวา่ ผูป้กครองนกัเรยีน จาํนวนทัง้สิน้ 110 คน สว่นใหญ่เป็นชาย 

รอ้ยละ 61.82 เป็นผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และ 6 รอ้ยละ 50.00         

อาชพีคา้ขาย รอ้ยละ 26.36 รองลงมาอาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 24.55 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมของนกัเรยีนระหวา่ง

ก่อนกบัหลงัดาํเนินการตามโครงการสรา้งเสรมิวนิยันกัเรยีนใชส้ถติ ิt-test  

 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมของนกัเรยีนตามการรบัรูต้นเอง

ของนกัเรยีน คร-ูอาจารย ์ระหวา่งก่อนกบัหลงัดาํเนินการตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยั

นกัเรยีน ผลปรากฏในตารางที ่5 – 34 ดงัน้ี 
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 ปีการศกึษา 2541 ผลปรากฏในตารางที ่5 – 14 

 ปีการศกึษา 2542 ผลปรากฏในตารางที ่15 – 24 

 ปีการศกึษา 2543 ผลปรากฏในตารางที ่25 – 34 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของคร-ูอาจารยใ์นโรงเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรม

ดา้นวนิยัของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน หลงัดาํเนินการตามโครงการ

โดยใชส้ถติ ิ x , S.D. และแปลผลตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นบทที ่3 ผลปรากฏในตารางที ่

35 ถงึตารางที ่49 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 35 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของ คร ู– อาจารย ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมของ 

       นกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบ 

       ของโรงเรยีน ในภาพรวมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-6                          

       ปีการศกึษา 2541 

พฤตกิรรมย่อยของนกัเรยีนดา้นการแต่งกายตาม

ระเบยีบของโรงเรยีน 
x  S.D. การแปลผล 

1. ตดัผมหรอืไมท่รงผมตามระเบยีบของโรงเรยีน 

2. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนถูกตอ้งตามระเบยีบของ

โรงเรยีน 

3. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนทุกครัง้เมือ่มาตดิต่อกบั

โรงเรยีน 

4. แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนาร ียุวกาชาด       

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ ถูกตอ้งตามระเบยีบทีก่าํหนด 

5. ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคี่ามาโรงเรยีน 

4.15 

4.35 

 

4.44 

 

4.25 

4.55 

1.04 

.098 

 

0.86 

 

1.02 

0.85 

พอใจมาก 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.35 0.93 พอใจมาก 

 จากตารางพบวา่ ความคดิเหน็ของคร ู– อาจารย ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน 

ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก ( x  = 4.35) 

และความคดิเหน็ของคร ู– อาจารยใ์นเรือ่งน้ีแตกต่างกนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00)  
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เมือ่พจิารณาพฤตกิรรมย่อยกม็คีวามพอใจอยูใ่นระดบัมากเหมอืนกนั ( x  อยูร่ะหวา่ง  

3.50 – 4.49) ยกเวน้พฤตกิรรมไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคีา่มาโรงเรยีน คร ู- อาจารยม์ี

ความพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.55) และความคดิเหน็ของคร ู– อาจารยใ์นเรือ่งน้ี

แตกต่างกนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00) ยกเวน้ ในขอ้ 1 และ 4 แตกต่างกนั

คอ่นขา้งมาก (คา่ S.D. มากกวา่ 1.00) 

 

ตารางท่ี 36 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของ คร ู– อาจารย ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมของ 

       นกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบ 

        ของโรงเรยีน ในภาพรวมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6  

        ปีการศกึษา 2542 

พฤตกิรรมย่อยของนกัเรยีนดา้นการแต่งกายตาม

ระเบยีบของโรงเรยีน 
x  S.D. การแปลผล 

1. ตดัผมหรอืไมท่รงผมตามระเบยีบของโรงเรยีน 

2. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนถูกตอ้งตามระเบยีบของ

โรงเรยีน 

3. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนทุกครัง้เมือ่มาตดิต่อกบั

โรงเรยีน 

4. แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนาร ียุวกาชาด ผู้

บาํเพญ็ประโยชน์ ถูกตอ้งตามระเบยีบทีก่าํหนด 

5. ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคี่ามาโรงเรยีน 

4.30 

4.21 

 

4.38 

 

4.27 

4.52 

1.02 

.081 

 

0.98 

 

1.23 

0.76 

พอใจมาก 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.34 0.96 พอใจมาก 

 จากตารางพบวา่ ความคดิเหน็ของคร ู– อาจารย ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน 

ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก ( x  = 4.34) 

และความคดิเหน็ของคร ู– อาจารยใ์นเรือ่งน้ีแตกต่างกนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00) 

เมือ่พจิารณาพฤตกิรรมย่อยกม็คีวามพอใจอยูใ่นระดบัมากเหมอืนกนั ( x  อยูร่ะหวา่ง  

3.50 – 4.49) ยกเวน้พฤตกิรรมไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคีา่มาโรงเรยีน คร ู- อาจารยม์ี

ความพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.52) และความคดิเหน็ของคร ู– อาจารยก์แ็ตกต่าง
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กนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00) ยกเวน้ ในขอ้ 1 และ 4 แตกต่างกนัคอ่นขา้งมาก (คา่ 

S.D. มากกวา่ 1.00) 

 

 ..........มต่ีอตารางที ่37 ถงึตารางที ่49 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองของนกัเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรม

ของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน หลงัดาํเนินการตามโครงการโดยใชส้ถติ ิ

x , S.D. และแปลผลตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นบทที ่3 ผลปรากฏในตารางที ่50 ถงึตาราง

ที ่64 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 50 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองของนกัเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ 

       นกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบ 

       ของโรงเรยีน ในภาพรวมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-6  

       ปีการศกึษา 2541 

พฤตกิรรมย่อยของนกัเรยีนดา้นการแต่งกาย

ตามระเบยีบของโรงเรยีน 
x  S.D. การแปลผล 

1. ตดัผมหรอืไมท่รงผมตามระเบยีบของ

โรงเรยีน 

2. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนถูกตอ้งตามระเบยีบ

ของโรงเรยีน 

3. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนทุกครัง้เมือ่มาตดิต่อ

กบัโรงเรยีน 

4. แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนาร ียุวกาชาด 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ ถูกตอ้งตามระเบยีบที่

กาํหนด 

5. ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคี่ามาโรงเรยีน 

4.44 

 

4.38 

 

4.48 

 

4.30 

 

 

4.67 

0.87 

 

1.05 

 

0.86 

 

1.12 

 

 

0.76 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.45 0.93 พอใจมาก 
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 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกบัพฤติกรรมของนักเรยีน  

ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก ( x  = 4.45) 

และความคดิเหน็ของผูป้กครอง ในเรือ่งน้ีแตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกวา่ 1.00) และ

เกอืบทุกพฤตกิรรมย่อยกม็คีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก ( x  อยู่ระหว่าง  3.50 – 4.49) และ

ความคดิเหน็ของผูป้กครองกแ็ตกต่างกนัน้อยในขอ้ 1 และ 3 (ค่า S.D. น้อยกว่า 1.00) 

สว่นขอ้ 2 และ 4 แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก (ค่า S.D. มากกว่า 1.00) เหมอืนกนั ยกเวน้

พฤตกิรรมไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคี่ามาโรงเรยีน ผูป้กครองมคีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด ( x = 4.67) และความคดิเหน็ของผูป้กครองกแ็ตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกว่า 

1.00)  

 

ตารางท่ี 51 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองของนกัเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ 

       นกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบ 

       ของโรงเรยีน ในภาพรวมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6  

       ปีการศกึษา 2542 

พฤตกิรรมย่อยของนกัเรยีนดา้นการแต่งกาย

ตามระเบยีบของโรงเรยีน 
x  S.D. การแปลผล 

1. ตดัผมหรอืไมท่รงผมตามระเบยีบของ

โรงเรยีน 

2. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนถูกตอ้งตามระเบยีบ

ของโรงเรยีน 

3. แต่งเครือ่งแบบนกัเรยีนทุกครัง้เมือ่มาตดิต่อ

กบัโรงเรยีน 

4. แต่งเครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนาร ียุวกาชาด 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ ถูกตอ้งตามระเบยีบที่

กาํหนด 

5. ไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคี่ามาโรงเรยีน 

4.43 

 

4.41 

 

4.39 

 

4.31 

 

 

4.69 

0.98 

 

1.14 

 

0.81 

 

1.04 

 

 

0.87 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.45 0.97 พอใจมาก 
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 จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกบัพฤติกรรมของนักเรยีน  

ดา้นการแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก ( x  = 4.45) 

และความคดิเหน็ของผูป้กครอง ในเรือ่งน้ีแตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกวา่ 1.00) และ

เกอืบทุกพฤตกิรรมย่อยกม็คีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก ( x  อยู่ระหว่าง  3.50 – 4.49) และ

ความคดิเหน็ของผูป้กครองกแ็ตกต่างกนัน้อยในขอ้ 1 และ 3 (ค่า S.D. น้อยกว่า 1.00) 

สว่นขอ้ 2 และ 4 แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก (ค่า S.D. มากกว่า 1.00) เหมอืนกนั ยกเวน้

พฤตกิรรมไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบัมคี่ามาโรงเรยีน ผูป้กครองมคีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด ( x = 4.69) และความคดิเหน็ของผูป้กครองกแ็ตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกว่า 

1.00)  

 

 

..........มต่ีอตารางที ่52 ถงึ 64 
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 ตอนท่ี 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้ง

วนิยันกัเรยีน หลงัดาํเนินการตามโครงการโดยใชส้ถติ ิ x , S.D. และแปลผลตามเกณฑท์ี่

กาํหนดไวใ้นบทที ่3 ผลปรากฏในตารางที ่65 ถงึ 67 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 65 ผลการศกึษาความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิยั 

       นกัเรยีน ปีการศกึษา 2541  

รายการ x  S.D. การแปลผล 

ก. ด้านปัจจยั 

1. ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัแก่งานโครงการ

วนิยันกัเรยีน 

2. ครผููส้อนกระตอืรอืรน้ และใหค้วามสาํคญั

แก่งานโครงการวนิยันกัเรยีน 

3. นกัเรยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการ

ปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

4. โรงเรยีนมสีือ่ วสัดุ อุปกรณ์สนบัสนุนในการ

ปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

5. โรงเรยีนมสีถานทีใ่นการปฏบิตักิจิกรรม

โครงการวนิยันกัเรยีน 

6. โรงเรยีนมแีผนงาน/โครงการในการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

 

ข.  ด้านกระบวนการ 

7. แผนงาน/โครงการวนิยันกัเรยีน เป็น

แผนงานโครงการทีเ่กดิจากการมสีว่นรว่ม

ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลายฝา่ย 

 

4.66 

 

4.31 

 

4.30 

 

4.39 

 

 

4.61 

4.31 

 

 

 

3.98 

 

0.48 

 

0.52 

 

0.51 

 

0.54 

 

 

0.54 

0.52 

 

 

 

0.15 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

พอใจมาก 

 

 

 

พอใจมาก 
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รายการ x  S.D. การแปลผล 

8. ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน มสีว่นรว่มใน

การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

9. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

การบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอน

หลายกลุม่ประสบการณ์ 

10. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

การบรูณาการกบักจิกรรมอื่นๆ 

11. มกีารประเมนิผลระหวา่งดาํเนินการและนํา

ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

12. มกีารนิเทศ ตดิตามผล ในการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

13. มกีารประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม

โครงการวนิยันกัเรยีน ดว้ยวธิกีารและ

เครือ่งมอือยา่งหลากหลาย 

14. มกีารสรุปผล และรายงานผลการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนเผยแพรต่่อ

สาธารณชน 

 

ค.ผลของโครงการ 

15. ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยั

นกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

 

ง. ผลกระทบของโครงการ 

16. ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยั

นกัเรยีนเป็นสิง่กระตุน้ สง่เสรมิใหม้กีาร

ดาํเนินงานกจิกรรมอื่นๆ  

 

3.98 

 

4.30 

 

 

4.61 

 

4.61 

 

4.63 

 

4.61 

 

 

4.31 

 

 

 

 

3.98 

 

 

 

4.61 

0.15 

 

0.51 

 

 

0.54 

 

0.54 

 

0.53 

 

0.54 

 

 

0.52 

 

 

 

 

0.15 

 

 

 

0.54 

 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

พอใจมาก 

 

 

 

 

พอใจมาก 

 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 
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รายการ x  S.D. การแปลผล 

17. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน

สง่เสรมิใหค้ร ูผูบ้รหิารมกีระบวนการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ 

18. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

ผลทาํใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพสงูในการเรยีนรู ้

19. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน

เป็นทีพ่งึพอใจของชมุชน 

4.32 

 

 

4.30 

 

4.61 

 

0.52 

 

 

0.51 

 

0.54 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.39 0.46 พอใจมาก 

 

 จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิัย

นกัเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก ( x  = 4.39) และความคดิเหน็ของผูป้กครอง 

ในเรื่องน้ีแตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกวา่ 1.00) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้กป็รากฏว่า 

คร ู– อาจารยม์คีวามพงึพอใจในระดบัมาก 11 ขอ้ ( x  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และมาก

ที่สุด 8 ข้อ ( x  อยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00) และความคิดเห็นของผู้ปกครองในทุกเรื่อง

แตกต่างกนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00)   
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ตารางท่ี 66 ผลการศกึษาความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิยั 

       นกัเรยีน ปีการศกึษา 2542 

รายการ x  S.D. การแปลผล 

ก. ด้านปัจจยั 

1. ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัแก่งานโครงการ

วนิยันกัเรยีน 

2. ครผููส้อนกระตอืรอืรน้ และใหค้วามสาํคญั

แก่งานโครงการวนิยันกัเรยีน 

3. นกัเรยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการ

ปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

4. โรงเรยีนมสีือ่ วสัดุ อุปกรณ์สนบัสนุนในการ

ปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

5. โรงเรยีนมสีถานทีใ่นการปฏบิตักิจิกรรม

โครงการวนิยันกัเรยีน 

 

ข.  ด้านกระบวนการ 

6. โรงเรยีนมแีผนงาน/โครงการในการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

7. แผนงาน/โครงการวนิยันกัเรยีน เป็น

แผนงานโครงการทีเ่กดิจากการมสีว่นรว่ม

ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลายฝา่ย 

8. ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน มสีว่นรว่มใน

การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

9. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

การบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอน

หลายกลุม่ประสบการณ์ 

 

4.68 

 

4.37 

 

4.45 

 

4.27 

 

4.52 

 

 

 

4.60 

 

4.11 

 

 

4.42 

 

4.37 

 

0.51 

 

0.57 

 

0.62 

 

0.62 

 

0.52 

 

 

 

0.48 

 

0.36 

 

 

0.17 

 

0.32 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 
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รายการ x  S.D. การแปลผล 

10. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

การบรูณาการกบักจิกรรมอื่นๆ 

11. มกีารประเมนิผลระหวา่งดาํเนินการและนํา

ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

12. มกีารนิเทศ ตดิตามผล ในการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

13. มกีารประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม

โครงการวนิยันกัเรยีน ดว้ยวธิกีารและ

เครือ่งมอือยา่งหลากหลาย 

14. มกีารสรุปผล และรายงานผลการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนเผยแพรต่่อ

สาธารณชน 

ค.ผลของโครงการ 

15. ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยั

นกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

ง. ผลกระทบของโครงการ 

16. ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยั

นกัเรยีนเป็นสิง่กระตุน้ สง่เสรมิใหม้กีาร

ดาํเนินงานกจิกรรมอื่นๆ  

17. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน

สง่เสรมิใหค้ร ูผูบ้รหิารมกีระบวนการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ 

18. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

ผลทาํใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพสงูในการเรยีนรู ้

4.56 

 

4.74 

 

4.61 

 

4.69 

 

 

4.67 

 

 

 

4.60 

 

 

4.53 

 

 

4.30 

 

 

4.65 

0.47 

 

0.47 

 

0.51 

 

0.45 

 

 

0.57 

 

 

 

0.18 

 

 

0.51 

 

 

0.48 

 

 

0.53 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 
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รายการ x  S.D. การแปลผล 

19. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน

เป็นทีพ่งึพอใจของชมุชน 

4.54 0.50 พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.51 0.47 พอใจมากทีส่ดุ 

 

 จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิัย

นกัเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก ( x  = 4.51) และความคดิเหน็ของผูป้กครอง 

ในเรื่องน้ีแตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกวา่ 1.00) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้กป็รากฏว่า 

ครู – อาจารยม์คีวามพงึพอใจในระดบัมาก 7 ขอ้ ( x  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และมาก

ที่สุด 12 ขอ้ ( x  อยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00) และความคดิเห็นของผู้ปกครองในทุกเรื่อง

แตกต่างกนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00)   
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ตารางท่ี 67 ผลการศกึษาความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิยั 

       นกัเรยีน ปีการศกึษา 2543 

รายการ x  S.D. การแปลผล 

ก. ด้านปัจจยั 

1. ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัแก่งานโครงการ

วนิยันกัเรยีน 

2. ครผููส้อนกระตอืรอืรน้ และใหค้วามสาํคญั

แก่งานโครงการวนิยันกัเรยีน 

3. นกัเรยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการ

ปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

4. โรงเรยีนมสีือ่ วสัดุ อุปกรณ์สนบัสนุนในการ

ปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

5. โรงเรยีนมสีถานทีใ่นการปฏบิตักิจิกรรม

โครงการวนิยันกัเรยีน 

 

ข.  ด้านกระบวนการ 

6. โรงเรยีนมแีผนงาน/โครงการในการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

7. แผนงาน/โครงการวนิยันกัเรยีน เป็น

แผนงานโครงการทีเ่กดิจากการมสีว่นรว่ม

ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลายฝา่ย 

8. ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน มสีว่นรว่มใน

การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

9. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

การบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอน

หลายกลุม่ประสบการณ์ 

 

4.72 

 

4.42 

 

4.33 

 

4.67 

 

4.57 

 

 

 

4.68 

 

4.21 

 

 

4.36 

 

4.58 

 

0.47 

 

0.61 

 

0.58 

 

0.60 

 

0.51 

 

 

 

0.50 

 

0.27 

 

 

0.19 

 

0.37 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

 

 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมาก 

 

 

พอใจมาก 

 

พอใจมากทีส่ดุ 
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รายการ x  S.D. การแปลผล 

10. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

การบรูณาการกบักจิกรรมอื่นๆ 

11. มกีารประเมนิผลระหวา่งดาํเนินการและนํา

ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

12. มกีารนิเทศ ตดิตามผล ในการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน 

13. มกีารประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม

โครงการวนิยันกัเรยีน ดว้ยวธิกีารและ

เครือ่งมอือยา่งหลากหลาย 

14. มกีารสรุปผล และรายงานผลการปฏบิตัิ

กจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนเผยแพรต่่อ

สาธารณชน 

ค.ผลของโครงการ 

15. ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยั

นกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

ง. ผลกระทบของโครงการ 

16. ผลการปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยั

นกัเรยีนเป็นสิง่กระตุน้ สง่เสรมิใหม้กีาร

ดาํเนินงานกจิกรรมอื่นๆ  

17. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน

สง่เสรมิใหค้ร ูผูบ้รหิารมกีระบวนการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ 

18. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีนมี

ผลทาํใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพสงูในการเรยีนรู ้

4.54 

 

4.70 

 

4.63 

 

4.50 

 

 

4.44 

 

 

 

4.56 

 

 

4.34 

 

 

4.57 

 

 

4.59 

0.45 

 

0.42 

 

0.49 

 

0.48 

 

 

0.56 

 

 

 

0.20 

 

 

0.46 

 

 

0.47 

 

 

0.52 

พอใจมากทีส่ดุ 

 

พอใจมากทีส่ดุ 
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รายการ x  S.D. การแปลผล 

19. การปฏบิตักิจิกรรมโครงการวนิยันกัเรยีน

เป็นทีพ่งึพอใจของชมุชน 

4.59 0.52 พอใจมากทีส่ดุ 

รวม 4.52 0.48 พอใจมากทีส่ดุ 

 

 จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของคร ู– อาจารย ์ทีม่ต่ีอโครงการเสรมิสรา้งวนิัย

นกัเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก ( x  = 4.52) และความคดิเหน็ของผูป้กครอง 

ในเรื่องน้ีแตกต่างกนัน้อย (ค่า S.D. น้อยกวา่ 1.00) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้กป็รากฏว่า 

ครู – อาจารยม์คีวามพงึพอใจในระดบัมาก 7 ขอ้ ( x  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และมาก

ที่สุด 12 ขอ้ ( x  อยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00) และความคดิเห็นของผู้ปกครองในทุกเรื่อง

แตกต่างกนัน้อย (คา่ S.D. น้อยกวา่ 1.00)   

 

 

.....................มต่ีอตารางที ่68 ถงึตารางที ่70 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมนิครัง้น้ี เป็นการประเมนิพฤตกิรรมของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้ง

วนิยันกัเรยีน โรงเรยีนวดัทองยอ้ย (วฒุกิรประชานุกลู) อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 

 

จดุประสงคข์องการประเมิน 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมดา้นวนิัยนักเรยีนระหว่างก่อน

กบัหลงัดาํเนินการตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของคร ู- อาจารยใ์นโรงเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิยั

ของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

3. เพื่อทราบความคดิเหน็ของผูป้กครองของนักเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้นวนิัย

ของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู – อาจารย์ ผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรม

โครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน 

 

วิธีดาํเนินการประเมิน 

1. ประชากรประกอบดว้ยนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-6 จาํนวน 487 คน คร ู– 

อาจารยจ์าํนวน 44 คน และผูป้กครองนกัเรยีน จาํนวน 487 คน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีน

โรงเรียนวัดทองย้อยฯ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2541 นัก เรียนระดับ                

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จํานวน 55 คน นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จํานวน 55 

คน นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จํานวน 55 คน นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา   

ปีที่ 6 จํานวน 55 คน ครู – อาจารย์ในโรงเรยีนทัง้หมด จํานวน 44 คน และผู้ปกครอง

นกัเรยีน จาํนวน 220 คน ปีการศกึษา 2542 นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จาํนวน 

55 คน นัก เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 จํานวน 55 คน นัก เรียนระดับ                

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จํานวน 55 คน ครู – อาจารย ์จํานวน 44 คน ผูป้กครอง 165 คน 

ปีการศกึษา 2543 นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 55 คน นักเรยีนระดบั   
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ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 55 คน ครู – อาจารย์ จํานวน 44 คน และผู้ปกครอง 

จาํนวน 110 คน 

2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิ เป็นแบบสอบถามพฤตกิรรมของนักเรยีนตาม

โครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีนและความพงึพอใจของคร-ูอาจารยท์ีม่ต่ีอโครงการ แบบด

สอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั สรา้งตามแบบของลเิคอรท์ 

ส่วนแบบสอบถามพฤตกิรรมนักเรยีนแยกเป็นระดบัพฤตกิรรมหลกั 5 ประเดน็ คอื การ

แต่งกายตามระเบียบของโรงเรยีน การเข้าแถวและเดนิแถว การปฏบิตัิตามกฎจราจร 

ความสะอาด และจรยิธรรม ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ช่วย

ตรวจสอบและแกไ้ขแลว้นําไปทดลองใชก้บันักเรยีน จํานวน 20 คน ครู – อาจารย ์5 คน 

ผูป้กครอง 5 คน นําขอ้มลูมาปรบัปรุงแกไ้ข แบบสอบถามม ี3 ชุด ชุดที ่1 จํานวน 40 ขอ้ 

สําหรบัสอบถามนักเรยีนและครู – อาจารย์  ชุดที่ 2 จํานวน 34 ชุด สําหรบัสอบถาม

ผูป้กครองนกัเรยีน ชดุที ่3 จาํนวน 19 ชดุ สาํหรบัสอบถามคร ู– อาจารย ์ผูป้กครอง 

3. การรวบรวมขอ้มลู 

3.1 ใหน้ักเรยีนกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามก่อนดําเนินโครงการและหลงั

ดาํเนินโครงการตามแผนผงัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในบทที ่3 โดยใชแ้บบสอบถามชดุที ่1 

3.2 ให้นักเรียนและครู – อาจารย์ตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 ผู้ปกครอง

นักเรยีนตอบแบบสอบถามชุดที ่2 หลงัดําเนินการตามโครงการทุกปีการศกึษา (2541 – 

2543) 

3.3 ครู – อาจารย์ ผูป้กครองตอบแบบสอบถามชุดที่ 3 หลงัการดําเนินการ

ตามโครงการทุกปีการศกึษา (2541 – 2543) 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

4.1 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพฤตกิรรมดา้นวนิัยตามการรบัรู้

ของนักเรียนและตามการรบัรู้ของครู – อาจารย์ ระหว่างก่อนกบัหลงัดําเนินการตาม

โครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน ใชส้ถติ ิt-test ตามแผนผงัการเปรยีบเทยีบในบทที ่3 

4.2 คะแนนความคดิเหน็ของครู - อาจารย์ในโรงเรยีนที่มต่ีอพฤตกิรรมด้าน

วนิยัของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีนใชส้ถติ ิ x , S.D. และแปลผลตาม

เกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นบทที ่3 
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4.3 คะแนนความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรม      

ดา้นวนิยัของนกัเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีนใชส้ถติ ิ x , S.D. และแปลผล

ตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นบทที ่3 

4.4 คะแนนความพงึพอใจของครู – อาจารย์ ผู้ปกครองที่มต่ีอโครงการใช้

สถติ ิ x , S.D. และแปลผลตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

สรปุผลการประเมิน 

1. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมด้านวนิัยตามการรบัรู้ของ

นักเรียนและการรบัรู้ของครู – อาจารย์ระหว่างก่อนกับหลงัดําเนินการตามโครงการ

เสรมิสรา้งวนิัยนักเรยีน ในปีการศกึษา 2541 – 2543 พบว่า ปีการศกึษา 2541 นกัเรยีน

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ปีการศึกษา 2542 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6           

ปีการศึกษา 2543 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 หลงัดําเนินการตามโครงการ 

นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวินัยทัง้ 5 ด้าน คือ การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน      

การเขา้แถวและเดนิแถว การปฏบิตัติามกฎจราจร ความสะอาด และจรยิธรรมสงูกวา่ก่อน

ดาํเนินการตามโครงการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. ผลการศกึษาความคดิเหน็ของคร ู– อาจารย ์ในโรงเรยีนทีม่ต่ีอพฤตกิรรมดา้น

วนิัยของนักเรียนตามโครงการเสรมิสร้างวินัยนักเรียน ในปีการศึกษา 2541 – 2543 

พบว่า หลงัดาํเนินการตามโครงการ นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นวนิยัทัง้ 5 ดา้น คอื การแต่ง

กายตามระเบยีบของโรงเรยีน การเขา้แถวและเดนิแถว การปฏบิตัติามกฎจราจรอยู่ใน

ระดบัทีพ่อใจมาก ( x  อยูร่ะหวา่ง 3.50 – 4.49) และคร ู– อาจารย ์มคีวามคดิเหน็ในเรือ่งน้ี

แตกต่างกนัน้อย (S.D. มคีา่น้อยกวา่ 1.00) 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรม     

ดา้นวนิัยของนักเรยีนตามโครงการเสรมิสรา้งวนิัยนักเรยีน ในปีการศกึษา 2541 – 2543 

พบว่า หลงัดําเนินการตามโครงการ นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นและพฤตกิรรมดา้นการแต่ง

กายตามระเบยีบของโรงเรยีน การเขา้แถวและเดนิแถว ความสะอาดและจรยิธรรม อยู่ใน

ระดบัที่พอใจมาก ( x  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และผู้ปกครองมคีวามคดิเหน็ในเรื่องน้ี

แตกต่างกนัน้อย (S.D. มคีา่น้อยกวา่ 1.00) 
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4. ผลการศกึษาความพงึพอใจของครู – อาจารย์ ผูป้กครองทีม่ต่ีอโครงการ

เสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีน ในปีการศกึษา 2541 – 2543 พบวา่ หลงัดาํเนินการตามโครงการ 

ครู – อาจารย์ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ด้านปจัจยั ด้านกระบวนการ ผลของ

โครงการและผลกระทบของโครงการ ( x  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และคร ู– อาจารย ์มี

ความคดิเหน็ในเรื่องน้ีแตกต่างกนัน้อย (S.D. มคี่าน้อยกว่า 1.00) สาํหรบัผูป้กครองมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ทัง้ด้านปจัจัยด้านกระบวนการ ผลของโครงการและ

ผลกระทบของโครงการ ( x  มคี่าอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) และครู – อาจารย์ มคีวาม

คดิเหน็ในเรือ่งน้ีแตกต่างกนัน้อย (S.D. มคีา่น้อยกวา่ 1.00) 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการประเมนิโครงการเสรมิสรา้งวนิยันักเรยีนพบว่า พฤตกิรรมดา้นวนิยัทัง้ 

5 ดา้นคอื การแต่งกายตามระเบยีบของโรงเรยีน การเขา้แถวและเดนิแถว การปฏบิตัติาม

กฎจราจร ความสะอาด และจรยิธรรมอยู่ในระดบัทีค่ร ู– อาจารย ์และผูป้กครองพอใจมาก

เน่ืองจากทุกโครงการย่อย ทัง้ 8 โครงการได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากคณะครู – 

อาจารย์ในโรงเรียน ผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนทุกระดบัชัน้โดยเฉพาะครู – 

อาจารยใ์นโรงเรยีนทุกคน ก่อนเริม่โครงการไดท้าํความเขา้ใจในกจิกรรมของโครงการและ

มีความเห็นตรงกันว่า การเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัยที่ดี เป็นสิ่งที่สําคญัและเป็นที่

ตอ้งการของผูป้กครอง สงัคม ถา้นกัเรยีนมวีนิยัในตนเองดขีึน้แลว้  กจ็ะทาํใหผ้ลการเรยีน

ของนักเรยีนดขีึน้ดว้ย นอกจากน้ีการมวีนิัย ยงัมคีวามสาํคญัต่อการทํางานในหน่วยงาน

ต่างๆ ทัง้ของรฐัและเอกชน เพราะถา้ขาดซึง่วนิยัแลว้ จะสง่ผลเสยีหายอย่างมากต่อสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทัว่ไปในปจัจุบัน ทุกฝ่ายที่

เกีย่วขอ้งควรใหค้วามสาํคญัและช่วยกนัปลูกฝงัเพื่อสรา้งพืน้ฐานทีด่ตี ัง้แต่วยัเดก็ เพื่อจะ

ไดเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการย่อยทัง้ 8 โครงการ โรงเรียนควรดําเนินการต่อไปให้เหมือนกับ

กจิกรรมปกต ิ



 230  MR 654 

2. ควรทําโครงการใหม่ๆ เพิม่ขึน้ โดยแต่ละโครงการมุ่งเน้นสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมี

คุณธรรม จรยิธรรม 

3. ควรรว่มมอืกบัผูป้กครองนกัเรยีนหรอืชมุชนใหม้ากขึน้ในการทาํโครงการต่างๆ 

4. แต่ละโครงการควรมกีารประเมนิผลทุกขัน้ตอนในการดาํเนินงาน 

5. ควรศกึษาต่อไปว่า เมื่อนกัเรยีนมวีนิยัดแีลว้จะมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการเรยีน

ของนกัเรยีนหรอืไม ่
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	7. โครงการอบรมจริยศึกษาแก่นักเรียน
	8. โครงการสาธิตและฝึกฝนมารยาทไทยแก่นักเรียน
	ทั้ง 8 โครงการนี้รวมเป็นโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ
	- การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
	- การเข้าแถวและเดินแถว
	- การปฏิบัติตามกฎจราจร
	- ความสะอาด
	- จริยธรรม
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	พฤติกรรมด้านวินัยของนักเรียน หมายถึง ความประพฤติของนักเรียนที่แสดงออกใน 5 ด้าน คือ การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน การเข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎจราจร ความสะอาด และจริยธรรมตามการรับรู้ตนเองของนักเรียน ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง
	การแต่งกาย หมายถึง การแต่งกายของนักเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
	การเข้าแถวและเดินแถว หมายถึง การเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามลำดับไหล่ของนักเรียนหน้าเสาธง ซื้ออาหาร ขึ้นรถยนต์ และการเดินแถวเข้าห้องเรียน เข้า-ออกโรงเรียน การขึ้นลงบันไดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เล่นกัน
	การปฏิบัติตามกฎจราจร หมายถึง การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักเรียนทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
	จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึงปฏิบัติของบุคคลโดยมีค่านิยมทางศีลธรรม (Ethical Value) และคุณธรรมที่สังคมยอมรับเป็นปทัสถาน (แบบแผนสำหรับยึดถือ) ในการวัดเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาแล้วทำให้สังคมนิยมชมชอบ ให้การสนับสนุนและผู้กระทำ ก็เกิดความพอใจ...
	- ความรับผิดชอบ
	- ความซื่อสัตย์สุจริต
	- ความมีเหตุผล
	- ความกตัญญูกตเวที
	- ความมีระเบียบวินัย
	- ความเสียสละ
	- ความสามัคคี
	- การประหยัด
	- ความยุติธรรม
	- ความอุตสาหะ
	- ความเมตตากรุณา
	ความคิดเห็นของครู – อาจารย์ และผู้ปกครอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครู-อาจารย์ และผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมด้านวินัยของนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยแสดงออกเป็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด
	ความพึงพอใจของครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยแสดงออกเป็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด
	ครู-อาจารย์ หมายถึง ครู-อาจารย์ สังกัดโรงเรียนวัดทองย้อยฯ และปฏิบัติราชการในโรงเรียนวัดทองย้อยฯ อย่างต่อเนื่อง
	ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้อุปการะนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนวัดทองย้อยฯ ปีการศึกษา 2541-2543
	ประโยชน์ของการประเมิน
	1. เป็นข้อมูลสำหรับครู-อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการย่อยต่างๆ ในการปรับปรุงกิจกรรมของโครงการ
	2. เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการโครงการย่อยใดต่อหรือยุติโครงการย่อยใด
	3. เป็นข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ใช้ในการเสริมสร้างวินัยให้นักเรียนในลักษณะผู้ปกครอบกับ ครู-อาจารย์ร่วมมือกัน
	บทที่ 2
	เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง
	ในการดำเนินการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อดังนี้
	1. ความหมายของโครงการ
	2. ความหมายและรูปแบบการประเมินโครงการ
	3. ความหมายและการพัฒนาจริยธรรม
	4. ความหมายและประเภทของวินัย
	5. ความผิดทางวินัยของนักเรียน
	6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1.  ความหมายของโครงการ
	........................................(รายละเอียดตามหัวข้อ 1 ถึง 6)............................................
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	บทที่ 3
	วิธีดำเนินการประเมิน
	การประเมินโครงการ “เสริมสร้างวินัยนักเรียน” ผู้ประเมินมีขั้นตอนการประเมินดังต่อไปนี้
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	การประเมินเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโครงการ มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
	1. ประชากร การประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่
	1.1 ประชากรที่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดทองย้อยฯ อำเภอบ้านนา                จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2541 ถึง 2543
	1.2 ประชากรที่เป็น ครู-อาจารย์ สังกัดโรงเรียนวัดทองย้อยฯ จำนวน 44 คน (ปีการศึกษา 2541-2543 จำนวนครูเท่ากัน)
	1.3 ประชากรที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2541 ถึง 2543 จำนวน 487 คน
	2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินมี 3 กลุ่ม ได้แก่
	2.1  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แบบไม่เป็นสัดส่วน โดยกำหนดให้แต่ละชั้นมีจำนวนตัวอย่างเท่ากันชั้นละ 55 คน ดังตารางที่ 1
	ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ในปีการศึกษา 2541
	ถึง 2543
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