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สังกัด     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ป2การศึกษา 2564 
 

 บทคดัย'อ  
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�  มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ในป6การศึกษา 2564 โดยใช�รูปแบบการประเมินโครงการ
รูปแบบซิปป9 (CIPP  Model) ของสตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam) ซึ่งประเมินใน 4 ด�าน คือ ด�านบริบท 
(Context) ด�านปPจจัยนําเข�า (Input) ด�านกระบวนการ (Process) และด�านผลผลิต (Product) ได�แกV   
1) พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค� และ 2) คุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ ประชากร 
กลุVมตัวอยVางที่ใช�ในการวิจัยครั้งน้ี จําแนกเปWน 4 กลุVม ได�แกV 1)  ผู�บริหารสถานศึกษา ป6การศึกษา 
2564 จํานวน 4 คน ศึกษาจากจํานวนประชากร 2 ) ครูผู�สอน ป6การศึกษา 2564  จํานวน 30  คน ศึกษา
จากจํานวนประชากร 3) คณะกรรมการวิทยาลัย  ป6การศึกษา 2564  จํานวน 15 คน ศึกษาจากจํานวน
ประชากร และ 4) นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันต�นถึงระดับประกาศนียบัตรช้ันต�นช้ันสูง  
ป6การศึกษา 2564 จํานวน 603 คน ได�ใช�วิธีการคํานวณขนาดของกลุVมตัวอยVาง โดยใช�สูตรของยามาเนV 
(Yamane) ได�จํานวนกลุVมตัวอยVางเทVากับ 323 คน และเลือกสุVมตัวอยVางด�วยวิธีแบบแบVงช้ันภูมิ  
ตามสัดสVวนขนาดของกลุVมประชากรในแตVละระดับช้ันป6 เครื่องมือที่ใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลเปWน
แบบสอบถาม 3 ฉบับ ได�แกV 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหาร ครู และคณะกรรมการ
วิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ด�านบริบท ด�านปPจจัยนําเข�า และด�านกระบวนการ มีคVาความเช่ือมั่นเทVากับ 0.93   
2)  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต ได�แกV พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเอง
และสVวนรวมของนักเรียนนักศึกษา และคุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ มีคVา 
ความเช่ือมั่นเทVากับ 0.80 และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต ได�แกV คุณคVา
และประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ มีคVาความเช่ือมั่นฉบับเทVากับ 0.91 สถิติที่ใช�ใน 
การวิเคราะห�ข�อมูล ได�แกV คVาร�อยละ (percentage) คVาเฉลี่ย (means) และคVาสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
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 ผลการวิจัยพบว'า  
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา 
ครูผู�สอน และคณะกรรมการวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูVในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา 
รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV วัตถุประสงค�ของโครงการมีความสอดคล�องกับนโยบายของวิทยาลัย 

อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปWนในการแก�ปPญหา อยูVใน
ระดับมากที่สุด และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV กิจกรรมของโครงการชVวยให�นักเรียนนักศึกษา
มีการพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษาให�ดีข้ึนได� อยูVในระดับมาก  
 2. ผลประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหาร
สถานศึกษา ครูผู�สอน และคณะกรรมการวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปWนรายการ 
พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV มีแผนการดําเนินงานโครงการอยVางชัดเจน อยูVในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม อยูVในระดับมากที่สุด และรายการที่มี
คVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV มีวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือที่ใช�ในโครงการอยVางเพียงพอ อยูVในระดับมาก 
 3. ผลประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลีย่
สูงสุด ได�แกV มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูVการปฏิบัติ อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดําเนิน
กิจกรรมโครงการตามแผนและข้ันตอนการดําเนินการที่กําหนดไว�ในโครงการ อยูVในระดับมากที่สุด 
และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการชVวยให�นักเรียนนักศึกษามี
ความกระตือรือร�นในการเข�ารVวมกิจกรรม อยูVในระดับมาก  
 4. ผลประเมินการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
  4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวม
ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของครผูู�สอน  โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาด�านความรับผิดชอบตVอตนเองของนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีภาพรวมอยูVในระดับ
มาก มีรายการทีม่ีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV  มีนักเรียนนักศึกษาทํางานสVงครตูรงตามเวลากําหนด อยูVในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษาแตVงกายมาเรยีนถูกต�องตามระเบยีบ อยูVในระดับมากที่สุด  และ
รายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV เมื่อนักเรียนนักศึกษามีปPญหาในการเรียนก็จะซักถามครูผู�สอนเพ่ือ
คลายข�อปPญหาน้ัน ๆ อยูVในระดับมาก และการพิจารณาด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษาซึ่งมีภาพรวมอยูVในระดับมาก มีรายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV เมื่อนักเรียนนักศึกษาใช�วัสดุ
อุปกรณ�ในการเรียนของวิทยาลัยเสร็จแล�วก็จะชVวยกันทําความสะอาดและเก็บเข�าที่อยVางเปWนระเบียบ
เรียบร�อยทุกครั้ง อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษามีจิตใจอาสา สมัครใจเข�ารVวม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ของทางวิทยาลัยด�วยความสมัครใจ อยูVในระดับมากที่สุด และรายการที่มี
คVาเฉลี่ย ตํ่าสุด ได�แกV เมื่อมีวัสดุอุปกรณ� หรือ อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเกิดการชํารุด นักเรียน
นักศึกษาชVวยแจ�งเจ�าหน�าที่ให�ซVอมแซม อยูVในระดับมาก  
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  4.2 ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  ตามความคิดเห็นของครูผู�สอน โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV สามารถนําผลที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการมาปรับและประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ อยูVในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานได�อยVางเหมาะสม อยูVในระดับมากที่สุด
และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
อยูVในระดับมาก และผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  
โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV นักเรียน
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนเพ่ือให�ประสบความสําเร็จ อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการให�ความเคารพตVอพVอ แมV และครู-อาจารย� อยูVในระดับมาก
ที่สุด และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV นักเรียนรู�จักบทบาทหน�าที่ของการเปWนนักเรียนนักศึกษา
ที่ดี อยูVในระดับมาก  
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ประกาศคุณปูการ 
 

 งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ฉบับน้ี สําเร็จลุลVวงไปด�วยดีด�วยความกรุณาให�คําปรึกษาแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ และ
ได�รับความรVวมมือจากคณะครู คณะกรรมการวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษาจนทําให�การประเมิน
โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ประสบผลสําเร็จด�วยดี 
 ในการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� มีผู�ให�
ความอนุเคราะห�ในการให�คําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการ ตรวจสอบ และให�คําแนะนําในการปรับปรุง
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย ได�แกV 1) นายรังสันต� นุสติ ผู�อํานวยการสํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2) ดร. แทน โมราราย ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
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รองผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� และ 5) ดร. ศิวรักษ� บุญประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิค
นครสวรรค� ซึ่งผู�วิจัยขอขอบคุณทุกทVานที่กลVาวมา และผู�มีสVวนเกี่ยวข�องที่ชVวยเหลืออีกหลายทVานที่ไมVได�
กลVาวนามไว� ที่ทําให�การประเมนิโครงการสาํเรจ็ลุลVวงไปด�วยดี ขอขอบคุณเปWนอยVางสูง ไว� ณ โอกาสน้ี 
 สุดท�ายข�าพเจ�าหวังวVางานวิจัยการประเมินโครงการฉบับน้ี  คงเปWนประโยชน�ตVอทVานที่
นําไปศึกษา ชVวยให�มีประสบการณ�เพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปปรับใช�เปWนแนวทางในการประเมิน
โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา และโครงการอื่น ๆ ตVอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป5นมาและความสําคัญของป7ญหา 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรไทยที่จะเข�าสูVสังคมสูงวัยอยVางสมบูรณ�เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดสVวนผู�สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเปWนร�อยละ 19.8 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานได�เริ่มลดลงมาต้ังแตVป6 2558 เปWนต�นมา สVงผลให�เกิด
การขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังตํ่า เน่ืองจากปPญหาคุณภาพแรงงาน  
ความลVาช�าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปPญหาการบริหารจัดการจึงเปWนข�อจํากัดในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขVงขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร�าง
รายได�และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด�วย ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบวVายังมี
ปPญหาในแตVละชVวงวัยและสVงผลกระทบตVอเน่ืองถึงกันตลอดชVวงชีวิต ต้ังแตVพัฒนาการไมVสมวัยใน 
เด็กปฐมวัย ผลลัพธ�ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคVอนข�างตํ่า การพัฒนาความรู�และทักษะของ
แรงงานไมVตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู�สูงอายุมีปPญหาสุขภาพและมีแนวโน�มอยูVคนเดียวสงูข้ึน ครอบครัว
มีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงสVงผลตVอการบVมเพาะให�เด็กเติบโตอยVางมีคุณภาพ ประกอบ
กับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตVางชาติที่เข�ามาในประเทศไทยผVานสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทย
จํานวนไมVน�อยยังไมVสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได�อยVางเหมาะสม สVงผลตVอวิกฤตคVานิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตVอไปจึงต�องให�ความสําคัญกับ 
การวางรากฐานการพัฒนาคนให�มีความสมบูรณ� เริ่มต้ังแตVกลุVมเด็กปฐมวัยที่ต�องพัฒนาให�มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู� และทักษะชีวิต เพ่ือให�เติบโตอยVางมีคุณภาพ ควบคูVกับ
การพัฒนาคนไทยในทุกชVวงวัยให�เปWนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  
มีจิตสํานึกที่ดีตVอสังคมสVวนรวม มีทักษะความรู� และความสามารถปรับตัวเทVาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเรว็ บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสงัคมที่เข�มแข็งทัง้สถาบนัครอบครัวสถาบนัการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รVวมกันพัฒนาทุนมนุษย�ให�มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปWน
ทุนทางสังคมสาํคัญในการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหVงชาติ, 2560, หน�า 65)  
 การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทย เพ่ือนําไปสูV
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอยVางย่ังยืนถาวรและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อยVางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน�ครอบคลุมสังคมโลก ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของประเทศไทย ยึด “คนเปWนศูนย�กลางการพัฒนา” มุVงสร�าง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนให�มีความเปWนคนที่สมบูรณ�มีวินัย ใฝrรู� มีความรู� 
มีทักษะ มีความคิดสร�างสรรค� มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตVอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคน
ทุกชVวงวัยและเตรียมความพร�อมเข�าสูVสังคมผู�สูงอายุอยVางมีคุณภาพ รวมถึงการสร�างคนให�ใช�
ประโยชน�และอยูVกับสิ่งแวดล�อมอยVางเกื้อกูล อนุรักษ� ฟstนฟู ใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอยVางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหVงชาติ, 2560, หน�า 4) 
สอดคล�องกบัพระราชบัญญติัการศึกษาแหVงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
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ที่กําหนดความมุVงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาในมาตราที่ 6 วVาการจัดการศึกษาต�องเปWนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปWนมนุษย�ที่สมบูรณ�ทั้งรVางกาย จิตใจสติปPญญา ความรู�และคุณธรรมมีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูVรVวมกับผู�อื่นอยVางมีความสุข 
 ซึ่งสอดคล�องกบัพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดไว�วVา เปWนหนVวยงานหลกั
ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการฝuกอบรมวิชาชีพที่สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหVงชาติและแผนการศึกษาแหVงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในด�านวิชาชีพระดับฝ6มือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปWนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให�สูงข้ึนเพ่ือให�สอดคล�อง
กับความต�องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู�ในทางทฤษฎีอันเปWนสากลและภูมิปPญญาไทยมา
พัฒนาผู�รับการศึกษาให�มคีวามรู�ความสามารถในทางปฏิบัติและมสีมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผู�ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได� และได�กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค�
ตามที่สถานประกอบการต�องการ เพ่ือเปWนแนวทางให�สถานศึกษาใช�เปWนกรอบในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของผู�เรียนไว� 10 ประการ ได�แกV 1) ความมีวินัย 2) ความรับผิดชอบ 3) ความช่ือสัตย�  
4) ทักษะทางสังคม 5) ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�  6) ความเช่ือมั่นในตนเอง 7) ความสนใจใฝrรู�   
8) ความขยัน  9) การประหยัดอดออม และ 10) การเว�นสิ่งเสพยาติด เพ่ือให�ผู�เรียน เปWนคนดี คนเกVง 
และมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551, หน�า 3)  
 กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหVงชาติ พ.ศ. 2562 ได�กําหนดเกณฑ�มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แตVละระดับ สําหรับใช�เปWนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิแหVงชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความต�องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และเพ่ือประโยชน�ตVอ
การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผู�สําเร็จการศึกษา ซึ่งประกอบด�วยคุณภาพของผู�สําเร็จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ต�องครอบคลุมอยVางน�อย 4 ด�าน คือ 1) ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค� 2) ด�านความรู� 3) ด�านทักษะ และ 4) ด�านความสามารถในการประยุกต�ใช�
และความรับผิดชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562, หน�า 10) ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรในแตVละระดับคุณวุฒิจึงต�องมกีารดําเนินการสอดคล�องกับมาตรฐานอาชีพและความต�องการ
ในงานอาชีพตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในการบริหารหลกัสตูรของสถานศึกษาจะต�องจัดการเรียนรู�และ
วัดประเมินผลที่มุVงเน�นสมรรถนะ รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค�
ควบคูVการเรียนการสอน จึงจะสVงผลให�ผู� เรียนและผู�สําเร็จการศึกษามีความรู�  สมรรถนะและ
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานอาชีพ อยVางน�อยตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่เทียบเคียงกับระดับคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา (สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2562, หน�า 29)  
 การปลูกฝPงวินัยและเสริมสร�างวินัยให�แกVคนในชาติ จึงต�องดําเนินการอยVางจริงจังและ
ตVอเน่ือง และไมVปลVอยให�เปWนภาระหน�าที่ของรัฐบาลแตVเพียงฝrายเดียวเทVาน้ัน แตVเปWนหน�าที่ของคนใน
ชาติทุกฝrายจะต�องชVวยเหลือและรVวมมือกัน โดยเริ่มต�นที่เยาวชนซึ่งเปWนนักเรียนต้ังแตVระดับอนุบาล
ข้ึนไปด�วยการฝuกฝน อบรมจนเปWนนิสัย และนําระเบียบวินัยที่ฝuกฝนไว�น้ันออกไปปฏิบัติจริงในชุมชน  
ซึ่งนอกจากจะเปWนประโยชน�ตVอนักเรียนและโรงเรียนแล�วยังมีสVวนชVวยชักนําประชาชนในชุมชนให�
ประพฤติปฏิบัติตามไปด�วย วินัย จึงเปWนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปWนสําหรับนักเรียนเพราะมี 
“วินัย”เปWนคุณสมบัติที่สVงเสริมให�นักเรียนได�ประพฤติและเปWนคุณสมบัติพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต
ตVอไปในอนาคต และวินัยจะเปWนสิ่งที่ชVวยในการเรียนรู�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพราะวินัยจะเปWนสิ่งที่
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คอยปjองกันจากสิ่งที่รบกวนย่ัวยุการเรียนรู� และทําให�การเรียนรู�ถูกรบกวนน�อยที่สุด ถ�านักเรียนได�รับ
การฝuกฝนอบรมด�านวินัยเปWนอยVางดี จนถึงข้ันมีวินัยในตนเองแล�ว ปPญหาพฤติกรรมที่ผิดเพ้ียนด�าน
ตVาง ๆ ยVอมเกิดข้ึนได�ยาก ก็จะสVงผลให�การพัฒนาชาติบ�านเมืองเปWนได�อยVางรวดเร็ว การประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎข�อบังคับและกติกาตVาง ๆ ที่สังคมกําหนดข้ึน เพ่ือให�เปWนแนวทางในการปฏิบัติและใช�
ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เชVน กฎหมาย คําสั่ง ประกาศระเบียบของโรงเรียน และ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย เชVน รู�จักรับผิดชอบตVอตนเองและผู�อื่น เครVงครัดใน
ระเบียบวินัยอยูVเสมอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ประเทศน้ันจะมีความเจริญก�าวหน�าทาง 
ด�านการเมืองการศึกษา และวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก, หน�า 116) 
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  เปWนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ปPจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�ได�จัดการเรียนการสอน  โดยใช�หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปWนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหVงชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น, หลักสูตรวิชาชีพ
มัธยมศึกษา, หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ�, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี), 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ทวิภาคี) ในป6การศึกษา 2564 มีนักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 603 คน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น จํานวน 66 คน ประกอบด�วย ผู�บริหารจํานวน 4 คน  
ครูผู�สอน จํานวน 30 คน เจ�าหน�าที่และนักการภารโรง จํานวน 32 คน หากเปรียบเทียบการสอน 
ระหวVางครูกับนักเรียนแล�วจะเห็นวVาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� มีศักยภาพพอ 
ที่จะเปWนกําลังสําคัญในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได�อยVางมีประสิทธิภาพ 
ตามเปjาหมายของการจัดการศึกษาได�เปWนอยVางดี  
 สภาพปPญหาในปPจจุบันคือ การจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ 
นครสรรค� มักประสบปPญหาในการจัดกิจกรรมที่สVวนมากไมVสอดคล�องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค� 
ของนักเรียนนักศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�กําหนดคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค�เอาไว� ประกอบกับผู�วิจัยเปWนผู�บริหารที่รับผิดชอบงานฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ได�ศึกษาสภาพปPญหาของนักเรียนนักศึกษาพบวVา นักเรียนนักศึกษามา
เข�าเรียนและรVวมกิจกรรมไมVตรงเวลา ขาดเรียน หนีเรียน ไมVเข�ารVวมกิจกรรมในสถานศึกษา ไมVสVงงาน
ตามที่ครู-อาจารย�มอบหมายให� ซึ่งเปWนปPญหาการขาดความรับผดิชอบจงึสVงผลให�นักเรียนนักศึกษาออก
เรียนกลางคัน ไมVสําเร็จการศึกษา และนอกจากน้ีพบวVานักเรียนนักศึกษาสVวนหน่ึงแตVงกายผิดระเบียบ
วินัย ไมVมีสัมมาคาราวะ ไมVมีจิตสาธารณะ ซึ่งเปWนปPญหาที่สVงผลให�นักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
แล�วไมVตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ อันเน่ืองมาจากการขาดความมี
วินัยตVอตนเองและสVวนรVวม 
 โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา จึงมีความจําเปWนอยVางย่ิง โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษา เพราะเปWนบุคคลที่อยูVในวัยเสริมสร�างการเจริญเติบโต เปWนวัยที่มีความคิดยังไมVเปWนของ
ตนเอง การแสดงออกมักมีการลอกเลียนแบบ ซึ่งอาจสVงผลให�เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ 
ไมVพึงประสงค� และเปWนปPญหาที่ฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารับผิดชอบน้ัน จึงเห็นสมควรแก�ไข
ปPญหาดังกลVาวเพ่ือเสรมิสร�างพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�มีวินัย ดังน้ันมูลเหตุจูงใจให�ผู�วิจัยในฐานะดํารง
ตําแหนVงเปWนรองผู�อํานวยการฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับผิดชอบการจัดกิจกรรมให�นักเรียน 
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นักศึกษา ในทุก ๆ  ด�าน จึงมีความต�องการที่จะจดัทําโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค� ข้ึนในป6การศึกษา 2564 กําหนดให�มีจุดมุVงหมายที่สําคัญ คือ เพ่ือเสริมสร�าง
วินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�ให�สูงข้ึน ให�มีวินัยความรับผิดชอบตVอตนเอง
และสVวนรวม สามารถสําเร็จการศึกษาอยVางมคุีณภาพและเปWนกําลงัที่สาํคัญของการพัฒนาประเทศชาติ
ตVอไป  
 จากความสําคัญดังกลVาว วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� จึงได�ประเมินโครงการเสริมสร�าง
วินัยของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�เปWนผู�ที่มีวินัยและมีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค� เชVน เปWนผู�ที่มีความรับผิดชอบตVอตนเองและมีจิตใจที่เห็นแกVประโยชน�สVวนรวมมากกวVา
ประโยชน�สVวนตน เปWนต�น และได�ประเมินผลความก�าวหน�า รวมทั้งศึกษาปPญหาอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการเปWนระยะ ๆ ตลอดมา และเพ่ือต�องการทราบวVาบริบท หรือสภาพแวดล�อมใดบ�างที่เปWน
ปPญหาหรืออุปสรรคตVอการดําเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาอุปสรรคปPญหาทางด�านปPจจัย กระบวนการ
รวมทั้งผลผลิตที่มีผลกระทบตVอการดําเนินโครงการ ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการประเมินที่ได�มาแก�ไขปรับปรุง
การดําเนินโครงการให�มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปjาหมายที่กําหนดไว� 
 
ความมุ'งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ 
 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ 
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
 4. เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการ 
  4.1 พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
  4.2 คุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตเน้ือหา  
 การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
ผู�วิจัยประเมินโดยใช�รูปแบบซิปป9 (CIPP Model) ของสตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam) (อ�างถึงใน  
วอร�ทเทน, และแวนเดอร� ; Worthen, & Sander 1973, p. 134) ภายใต� 4 องค�ประกอบ ดังน้ี 
 1.1 ประเมินด�านบริบท (Context) ของโครงการ 
 1.2  ประเมินด�านปPจจัยนําเข�า (Input) ของโครงการ 
 1.3  ประเมินด�านกระบวนการ (Process ) ของโครงการ 
 1.4  ประเมินด�านผลผลิต (Product) ของโครงการ 
 
 
 2. ขอบเขตประชากร  



5 

 2.1 ประชากรที่ใช�ในการวิจัยครั้งน้ี แบVงออกเปWน 4 กลุVม ได�แกV ผู�บริหารสถานศึกษา
ครูผู�สอน คณะกรรมการวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ดังน้ี 
 1)  ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน  

 2)  ครูผู�สอน จํานวน 30 คน  
 3)  คณะกรรมการวิทยาลัย จํานวน 15 คน 

 4)  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันป6ที่ 1-3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป6ที่ 1-2 จํานวน 603 คน  
 2.2 กลุVมตัวอยVางที่ใช�ในการวิจัยครั้งน้ี ได�แกV ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน คณะกรรมการ
วิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ดังน้ี 
 1) ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 2) ครู  จํานวน 30 คน  ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 3) คณะกรรมการวิทยาลัย  จํานวน 15 คน  ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 4) นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป6ที่  1-3 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป6ที่ 1-2 ป6การศึกษา 2564 ที่ได�มาจากการใช�วิธีการคํานวณ
ขนาดของกลุVมตัวอยVาง โดยใช�สูตรของยามาเนV (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547, หน�า 71)  
ได�จํานวนกลุVมตัวอยVางเทVากับ 323 คน และเลือกสุVมตัวอยVางด�วยวิธีแบบแบVงชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ตามสัดสVวนขนาดของกลุVมประชากรในแตVละระดับชั้นป6 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2549, หน�า  108-110)  
 3.  ขอบเขตระยะเวลา  
 เปWนการวิจัยการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ป6การศึกษา 2564 (เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565) 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผู�วิจัยได�นิยามศัพท�เฉพาะไว�ดังน้ี 
 1. โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่วิทยาลัยได�
จัดข้ึน สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา เพื่อให�นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�มีพฤติกรรมด�านวินัยตVอตนเองและตVอสVวนรวม จํานวน 7 ข�อ ได�แกV  
1) การรับผิดชอบตVอการเรียน  2) การรับผิดชอบตVอหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 3)  การตรงตVอเวลาใน
การมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรมตVาง ๆ ของวิทยาลัย 4)  การแตVงกายถูกต�องตามระเบียบ
ข�อตกลงของวิทยาลัย 5) การมีสัมมาคาราวะ การเคารพครู -อาจารย� โดยการไหว� การคํานับ  
การพูดจาสุภาพ อVอนน�อม 6) การดูแลรักษาความสะอาดวิทยาลัย 7) การรักษาทรัพย�สมบัติของวิทยาลัย 
 2. การเสริมสร�างวินัย หมายถึง การสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให�ปฏิบัติพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค�ให�เกิดข้ึน โดยทําโครงการที่มีวัตถุประสงค�การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัยด�านความรับผิดชอบ 
ตVอตนเองและตVอสVวนรวม 
 3. วินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเอง  หมายถึง พฤติกรรมที่ ตนเองพึงปฏิบั ติ 
เพ่ือประโยชน�ของตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติตนในการรับผิดชอบตVอหน�าที่อยVางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ คือ 1) การรับผิดชอบตVอการเรียน 2) การรับผิดชอบตVอหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย  
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3) การตรงตVอเวลาในการมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรมตVาง ๆ ของวิทยาลัย 4) การแตVงกาย
ถูกต�องตามระเบียบข�อตกลงของวิทยาลัย และ 5) การมีสัมมาคาราวะ การเคารพครู - อาจารย�  
โดยการไหว� การพูดจาสุภาพอVอนน�อม 
 4. วินัยด�านความรับผิดชอบต'อส'วนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติตVอสVวนรVวม  
โดยการประพฤติปฏิบัติตนในการรับผิดชอบตVอสังคมให�ถูกต�องตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ� ข�อบังคับ 
ในการอยูVรVวมกันในสังคมอยVางสงบสุข ได�แกV 1) การดูแลรักษาความสะอาดวิทยาลัย 2) รักษาทรัพย�
สมบัติของวิทยาลัย 
 5. การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา หมายถึง การประเมินการดําเนิน
กิจกรรมโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ป6การศึกษา 2564  
โดยใช�รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป9 (CIPP Model) ของสตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam)  
ในการประเมิน 4 ด�าน ดังน้ี  
 5.1 ด�านบริบท หมายถึง  การประเมินความสอดคล�องของหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค�ของโครงการกับนโยบายของต�นสังกัดและหนVวยงาน สภาพความเปWนจริง ความต�องการ
ของครู นักเรียนนักศึกษา ผู�ปกครองและเกี่ยวข�อง วิธีดําเนินการ และความเหมาะสมของสถานที่และ
บรรยากาศที่ใช�ในการดําเนินโครงการ 
 5.2 ด�านป7จจัยนําเข�า หมายถึง การประเมินด�านความรู� ความพร�อม ความสามารถ 
ความพอเพียง ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ�กิจกรรมใน 
การดําเนินโครงการให�บรรลุวัตถุประสงค� 
 5.3 ด�านกระบวนการ หมายถึง การประเมินด�านการจัดกิจกรรมตVาง ๆ ของโครงการ 
การวางแผน การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ� การนิเทศ กํากับติดตาม การวัดและประเมินผล 
และสภาพการดําเนินงาน 
 5.4 ด�านผลผลิต หมายถึง การประเมินคุณลักษณะที่ต�องการให�เกิดข้ึนกับผู�เข�ารVวม
โครงการ และผลที่ต�องการให�เกิดข้ึนจากโครงการ โดยประเมินในเรื่องตVอไปน้ี 
  1) พฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
ป6การศึกษา 2564 ซึ่งพิจารณาจากความคิดเห็นตVอพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเอง 
และตVอสVวนรวม 
  2) คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากโครงการ พิจารณาจากความคิดเห็นตVอ 
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลโดยตรงและทางอ�อมจากการเข�ารVวมโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� วVาเกิดอะไรข้ึนกับครูผู�สอน และนักเรียนนักศึกษา เมื่อจบ 
การดําเนินงานตามโครงการแล�ว 
 6. ผู�บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการของวิทยาล ัย 
การอาชีพนครสวรรค� ที่ปฏิบัติหน�าที่ราชการ  ในป6การศึกษา 2564 
 7. ครูผู�สอน หมายถึง ครูวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ที่ปฏิบัติหน�าที่ครูผู�สอน ในป6การศึกษา 
2564 
 8. คณะกรรมการวิทยาลัย  หมายถึง  ผู�ที่ได�รับการแตVงต้ังให�ดํารงตําแหนVงคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ปฏิบัติหน�าที่ในป6การศึกษา 2564  
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 9. นักเรียน หมายถึง ผู�ที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันป6ที่ 1-3 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  ป6การศึกษา 2564  
 10. นักศึกษา หมายถึง ผู�ที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ช้ันป6ที่ 1-2 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  ป6การศึกษา 2564 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ครั้งน้ี 
ผู� วิจัยได�ใช�รูปแบบการประเมินแบบซิปป9 (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam)  
เปWนตัวแบบอยVางทางความคิดสําหรับกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูล  
เพ่ือประเมินผลตามวัตถุประสงค�ของการประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังตVอไปน้ี 
 1. ด�านบริบท (Context) ของโครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ในด�านความสอดคล�องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค�ของโครงการกับนโยบายของ
ต�นสังกัดและหนVวยงาน สภาพความเปWนจริง ความต�องการของครู นักเรียนนักศึกษา ผู�ปกครองและ
เกี่ยวข�อง วิธีดําเนินการ และความเหมาะสมของสถานที่และบรรยากาศที่ใช�ในการดําเนินโครงการ 
 2. ด�านการนําเข�า (Input) ของโครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค�  ในด�านความรู� ความพร�อม ความสามารถ ความพอเพียง ความเหมาะสมของบุคลากร 
งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ�กิจกรรมในการดําเนินโครงการให�บรรลุวัตถุประสงค� 
 3. ด�านกระบวนการ (Process) ของโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 
นครสวรรค� ในด�านการจัดกิจกรรมตVาง ๆ  ของโครงการ การวางแผน การดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ� 
การนิเทศ กํากับติดตาม การวัดและประเมินผล และสภาพการดําเนินงาน 
 4. ด�านผลผลิต (Product) ของโครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรยีนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ในด�านพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� และคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
 จากรูปแบบการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ครั้งน้ี สามารถเขียนเปWนกรอบแนวคิดของการวิจัย ได�ดังน้ี 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในวิจัย 
 
 
ประโยชน�คาดว'าจะท่ีได�รับ 
 ผลการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
ซึ่งจะทําให�โรงเรียนได�รับประโยชน�  ดังน้ี  
 1. ผลการประเมินโครงการครั้งน้ีใช�เปWนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 2. นักเรียนนักศึกษามพีฤติกรรมวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและตVอสVวนรVวมที่ดีข้ึน  
 3. นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รบัจากการดําเนินโครงการแล�วสามารถ
นําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� 
 4. เปWนข�อมลูสารสนเทศเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการจัดทําแผนงานดําเนินงานโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค�ของนักเรียนนักศึกษาได�อยVางมีประสทิธิภาพ  V 
 5. เพ่ือแนวทางการแก�ปPญหาด�านวินัยความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา  
 
  

ตัวแปรตาม 

    ประเมินผลการดําเนินงานโครงการเสรมิสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 4 ด�าน ดังน้ี 
 1) ด�านบริบท (Context)   
 2) ด�านการนําเข�า (Input) 
 3) ด�านกระบวนการ (Process) 
      4) ด�านผลผลิต (Product) 
  
 

ตัวแปรต�น 

1. ผู�บรหิาร  
2. ครู 
3. คณะกรรมการวิทยาลัย 
 
 

1. ครู 
2. นักเรียนนักศึกษา 
 



9 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องเพ่ือเปWนแนวทางในการวิจัย โดยนําเสนอ
เปWนหัวข�อดังน้ี 
 1. การบริหารงานกจิการนักเรียนนักศึกษาการอาชีวศึกษา 
 1.1 การบรหิารสถานศึกษาของการอาชีวศึกษา 
 1.2 ความหมายของการบริหารงานกจิการนักเรียนนักศึกษา 
 1.3 ความมุVงหมายการบรหิารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา  
 1.4 ขอบขVายงานกิจการนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 1.5 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 2. การเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
 2.1 ความหมายของวินัย 
 2.2 ความสําคัญของวินัย  
 2.3 ประเภทของวินัย 
 2.4 วินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและตVอสVวนรวม 
 2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร�างวินัยของนักเรียนนักศึกษา 
 2.6 แนวทางการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข�องกับโครงการและการประเมินโครงการ 
 3.1 ความหมายของโครงการ 
 3.2 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 3.3 ประเภทของการประเมิน 
 3.4 รูปแบบในการประเมินโครงการ 
 3.5 ประโยชน�ของการประเมินโครงการ 
 3.6 การประเมินรปูแบบซิปป9 (CIPP Model) 
 4. บริบทวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 4.1 ประวัติทั่วไป 
 4.2 ปรัชญา อัตลกัษณ� เอกลกัษณ�  
 4.3 วิสัยทัศน� พันธกิจ เปjาประสงค� และยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 4.4 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 4.5 การจัดการศึกษา 
 4.6 จํานวนนักเรียนนักศึกษา 
 4.7 อัตรากําลงั  
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 4.8 โครงสร�างการบรหิารวิทยาลัย 
 5. แนวทางการดําเนินงานเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
  5.1 กระบวนการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา   
 6. โครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 6.1 หลักการและเหตุผล  
 6.2 วัตถุประสงค� 
 6.3 เปjาหมาย 
 6.4 ข้ันตอนการดําเนินงานและกจิกรรม 
 6.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 6.6 งบประมาณที่ใช�ในการดําเนินการ  
 6.7 หนVวยงานที่รบัผิดชอบโครงการ 
 6.8 การประเมินผล 
 6.9 ผลที่คาดวVาจะได�รับ 
 6.10 รายละเอียดกจิกรรมของโครงการ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 7.2  งานวิจัยตVางประเทศ 
 
การบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษาการอาชีวศึกษา 
 1. การบริหารสถานศึกษาของการอาชีวศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2554, หน�า 1-4) ได�ดําเนินการปรับปรุงระเบียบ
วVาด�วยการบริหารสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให�สอดคล�องกับกฎหมาย
วVาด�วยการศึกษาแหVงชาติ กฎหมายวVาด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวVา
ด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และภารกิจของสถานศึกษาในปPจจุบัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 30 แหVงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบวVาด�วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 (ข�อ 5)  
 “ผู�อํานวยการวิทยาลัย” หมายความวVา ผู�อํานวยการศูนย� หรือหัวหน�าหนVวยงานที่
เรียกช่ืออยVางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทVาวิทยาลัย รวมทั้งรักษาการในตําแหนVง หรือผู�ได�รับแตVงต้ังให�ทํา
หน�าที่ดังกลVาวด�วย  
 “รองผู�อํานวยการสถานศึกษา” หมายความวVา รองผู�อํานวยการศูนย� หรือรองหัวหน�า
หนVวยงานที่เรียกช่ืออยVางอื่นที่มีฐานะเทียบเทVาวิทยาลัย รวมทั้งผู�รักษาการในตําแหนVง หรือผู�ได�รับ
แตVงต้ังให�ทําหน�าที่ดังกลVาวด�วย 
 “นักเรียน นักศึกษา” หมายความวVา ผู�ที่เข�ารับการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 “บุคลากรในสถานศึกษา” หมายความวVา ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
กฎหมายวVาด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา 
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ลูกจ�างช่ัวคราว และผู�ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ราชการในสถานศึกษา “ผู�เข�ารับการฝuกอบรม” 
หมายความวVา ผู�ที่เข�ารับการฝuกอบรมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 “ผู�เรียน” หมายความวVา นักเรียน นักศึกษา และผู�เข�ารับการฝuกอบรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 หน�าที่และการบริหารของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554, 
หมวด 1 ข�อ 8-13) ให�สถานศึกษาแบVงการบริหารออกเปWนฝrาย ดังน้ี 
 1. ฝrายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝrายแผนงานและความรVวมมือ 
 3. ฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 4. ฝrายวิชาการ  
 ฝrายบริหารทรัพยากร แบVงออกเปWนงานตVาง ๆ ดังน้ี 
 1. งานบริหารงานทั่วไป 
 2. งานบุคคล 
 3. งานการเงิน 
 4. งานการบัญชี 
 5. งานพัสดุ 
 6. อาคารสถานที่ 
 7. งานทะเบียน 
 8. งานประชาสัมพันธ� 
 ฝrายแผนงานและความรVวมมือ แบVงออกเปWนงานตVาง ๆ ดังน้ี 
 1. งานวางแผนงบประมาณ 
 2. งานศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ 
 3. งานความรVวมมือ 
 4. งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ� 
 5. งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 6. งานสVงเสริมผลิตผล การค�า และประกอบธุรกิจ 
 7. งานฟาร�มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที่เปFดทําการสอน) 
 ฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบVงออกเปWนงานตVาง ๆ ดังน้ี 
 1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 2. งานครูที่ปรึกษา 
 3. งานปกครอง 
 4. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 ฝrายวิชาการ แบVงออกเปWนแผนกและงานดังน้ี 
 1. แผนกวิชา 
 2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
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 3. งานวัดผล และประเมินผล 
 4. งานวิทยบริการและห�องสมุด 
 5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 6. งานสื่อการเรียนการสอน 
 แผนกวิชาชีพให�เปFดทําการสอนตามความต�องการของตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 
ท�องถ่ินและผู�เรียน และตามหลักเกณฑ�ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดในกรณีที่
แผนกวิชาชีพใด ไมVมีความจําเปWนต�องเปFดทําการสอนในสถานศึกษาตVอไป ให�ดําเนินการยุบเลิกแผนก
วิชาชีพ การเปFดสอนแผนกวิชาชีพใหมV และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพให�อยูVในดุลพินิจของผู�อํานวยการ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา  
 ผู�อํานวยการวิทยาลัยอาจมอบหมายหน�าที่ให�รองผู�อํานวยการวิทยาลัยคนหน่ึง 
รับผิดชอบบริหารงานฝrายใดฝrายหน่ึงหรือหลายฝrายตามที่กําหนดไว�ก็ได� 
 ผู�อํานวยการวิทยาลัย อาจแตVงต้ังหรือมอบหมายหน�าที่ให�ข�าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานข�าราชการ หรือวVาจ�างบุคคลภายนอกให�ทําหน�าที่หัวหน�างาน หัวหน�าแผนก 
และเจ�าหน�าที่เพ่ือปฏิบัติหน�าที่อื่น ๆ ในสถานศึกษาได�ตามความจําเปWน และตามที่เห็นสมควร  
 2. ความหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา 
 ในการศึกษาเกี่ยวกบัการบรหิารกิจการนักเรียนนักศึกษาน้ัน ได�มีนักวิชาการศึกษาได�ให�
ความหมายไว�ดังน้ี 
 สมศักด์ิ คงเที่ยง (2545, หน�า 3) ได�ให�ความหมายวVา กิจการนักเรียน เปWนการดําเนิน
กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข�องกับนักเรียน ในสVวนที่ไมVเกี่ยวกับการสอนในห�องเรียน 
 อมรา เล็กเริงสินธุ� (2545, หน�า 204)  ได�ให�ความหมายของงานกิจการนักเรียน 
หมายถึง กิจการตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับนักเรียนที่นอกเหนือจากการเรียนในห�องเรียนตามปกติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หน�า 118) ได�ให�ความหมายของงาน
กิจการนักเรียน หมายถึง กิจการตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับนักเรียนในสVวนที่ไมVเกี่ยวข�องกับการเรียน 
การสอนปกติ ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเริ่มต้ังแตVนักเรียนจะเข�าเรียน ระหวVางเรียน จนกระทั่งออก
จากโรงเรียน  
 สมพิศ โห�งาม (2549, หน�า 2) ให�ความหมายไว�วVา การบริหารงานกิจการนักเรียน ได�แกV  
การจัดดําเนินงานกิจการตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับนักเรียนโดยไมVเกี่ยวข�องกับการเรียนการสอนใน
ห�องเรียนปกติ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เริ่มต้ังแตVกVอนที่นักเรียนจะเข�าเรียน ระหวVางอยูVใน
โรงเรียน กระทั่งออกจากโรงเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552, หน�า 25) ได�ให�ความหมายไว�วVา  
การบริหารกิจการนักเรียน คืองานสVงเสริม พัฒนา ควบคุม และแก�ไข ความประพฤติของนักเรียนให�
อยูVในระเบียบวินัย กVอให�เกิดความสงบเรียบร�อยในการอยูVรVวมกัน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียน 
การสอนให�บรรลุเปjาหมายของหลักสูตร กําหนดขอบขVายการบริหารงานกิจการนักเรียน ดังน้ี  
 1. งานปกครอง 
 2. งานกิจกรรมนักเรียน 
 3. งานการบริการและสวัสดิการ 
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 นงลักษณ�  ใจฉลาด (2555, หน�า 82) ให�ความหมายไว�วVา การบริหารงานกิจการนักเรียน 
หมายถึง การบริหารงานกิจการตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับนักเรียนที่ไมVใชVการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
เปWนภารกิจที่ผู�บริหารโรงเรียนต�องดําเนินการโดยครอบคลุมงานพัฒนาบุคลิกภาพ งานกิจกรรมสร�าง
เสริมลักษณะนิสัย สวัสดิการและบริการนักเรียน และงานด�านปกครอง ระเบียบวินัย เพ่ือให�นักเรียน
ได�มีโอกาสพัฒนาการด�านอารมณ� สังคมและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวให�เข�ากับผู�อื่น
ได�ดีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เหมาะสมที่จะออกสูVสังคมและไปประกอบอาชีพได�อยVางมี
คุณภาพ 
 เฟรเดอริก (Frederick, 1959, p. 6) ให�ความหมายงานกิจการนักเรียนนักศึกษาวVาเปWน
กิจกรรมภายในสถานศึกษา เกิดจากความสมัครใจของนักศึกษาที่จะเข�ารVวมกิจกรรม ซึ่งอยูVในความ
รับผิดชอบของผู�บริหาร ครู อาจารย� การเข�ารVวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาไมVมีผลตVอคะแนน
เลื่อนช้ัน หรือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   
 กู�ด (Good, 1973, p. 9) ให�ความหมายงานกิจการนักเรียนนักศึกษาวVา เปWนโปรแกรม
และการจัดดําเนินงานซึ่งนักศึกษาหรือสถานศึกษาจัดทําข้ึน มีจุดมุVงหมายเพ่ือสร�างความสนุกสนาน
เพ่ิมความรู� สVงเสริมความถนัดและความสนใจ ไมVเกี่ยวข�องกับหนVวยกิตทางวิชาการและอยูVภายใต� 
การควบคุมดูแลของสถานศึกษา 
 จากความหมายการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาที่กลVาวมา สรุปได�วVางานกิจการ
นักเรียนนักศึกษาเปWนงานที่ เกี่ยวข�องกับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง นอกเหนือจากการสอนใน 
ช้ันเรียนตามปกติเปWนงานที่มุVงสVงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนให�ก�าวหน�า ประสบ
ผลสําเร็จ และมุVงสVงเสริมชีวิตความเปWนอยูVของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาให�ดําเนินไป
ด�วยดี อันจะมีผลไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและความรู�ความสามารถ หรือความถนัดเฉพาะตนของ
นักเรียนนักศึกษาแตVละคนให�ก�าวหน�า และเปWนประโยชน�สูงสุดแกVตัวเขาเอง ทั้งในขณะที่มีชีวิตใน
สถานศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปสูVอาชีพการงานอีกด�วย 
 3. ความมุ'งหมายการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา  
  จุดมุVงหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา มีนักวิชาการศึกษาได�ให�
กลVาวถึง ดังน้ี 
 อินทิรา บุณยาทร (2542, หน�า 172) ได�ให�แนวทางเกี่ยวกับจุดมุVงหมายของการบริหารงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา ไว�ดังน้ี  
 1. เพ่ือกระตุ�นให�นักเรียนบูรณาการการเรียนรู�ทั้งในรูปแบบที่เปWนทางการและไมVเปWน 
ทางการ 
 2. เพ่ือปรุงแตVงประสบการณ�ให�แกVนักเรียนนักศึกษาทุกคน โดยให�นักเรียนมีสVวนรVวมใน
กิจกรรมตVาง ๆ รวมทั้งให�ความสนใจเปWนพิเศษแกVนักเรียนที่มีปPญหา 
 3. เพ่ือกระตุ�นให�มีการสร�างความสัมพันธ�อันดีระหวVางครู อาจารย�ผู�สอน ผู�บริหารและ 
นักเรียนนักศึกษา 
 4. เพ่ือสร�างบรรยากาศให�นักเรียนทุกคนมีโอกาสเทVาเทียมกันในการที่จะได�รับการศึกษา
ในโรงเรียน  
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ� (2544, หน�า 7) ได�กลVาวถึงจุดมุVงหมายของการบริหารกิจการ
นักเรียน  ดังน้ี 
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 1. สVงเสริมการเรียนและชีวิตความเปWนอยูVของนักเรียนในโรงเรียนให�ดําเนินไปได�ด�วยดี 
มีความปรกติสุขตลอดไป 
 2. พัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัยในตนเอง การปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อม 
 3. พัฒนาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะของนักเรียนแตVละคนให�ก�าวหน�า
เปWนประโยชน�แกVตนเองและสังคมให�ได�มากที่สุด  
 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2545, หน�า 132) ได�กลVาวถึง จุดมุVงหมายของกิจการ
นักเรียนวVา 
 1. เพ่ือพัฒนาให�นักเรยีน  นักศึกษามีบุคลกิภาพที่เหมาะสม มีความสัมพันธ�และสามารถ
ทํางานกับผู�อื่น 
 2. เพ่ือฝuกให�นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ สามารถปกครองตนเองได� 
 3. เพ่ือฝuกความคิด และการตัดสินใจของนักเรียน-นักศึกษา 
 4. เพ่ือพัฒนาสติปPญญาของนักเรียน-นักศึกษา 
 5. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาเพ่ิมพูนความรู�ด�านอาชีพในอนาคต และรู�จักใช�เวลาวVาง 
ให�เปWนประโยชน� 
 6. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษารู�จักทักษะทางสังคม รู�จักเสียสละ ทํางานให�สVวนรวม 
 7. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษาพัฒนาลักษณะนิสัย ความกตัญ�ู และความคิดดี 
 8. เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี 
 สุรัตนา มีขํา, และวุฒิชัย อารักษ�โพชฌงค� (2555, หน�า 65) ได�กลVาวถึงวัตถุประสงค�ของ
งานกิจการนักศึกษาได� 2 อยVาง คือ  
 1. เพ่ือชVวยให�นักศึกษามีความพร�อมในการศึกษาเลVาเรียนและ  
 2. เพ่ือชVวยพัฒนานักศึกษาให�เปWนคนที่สมบูรณ�ทุกด�าน และ 3) สVงเสริมภารกิจของ
สถาบันการศึกษาในแงV การพัฒนาภารกิจด�านกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนา
ด�านบริหารการศึกษาภายในสถาบัน 
 มิตร ทองกาบ (2559, หน�า 212) ได�กลVาวถึงวัตถุประสงค�ของงานกิจการนักศึกษา ดังน้ีคือ 
 1. เพ่ือให�นักศึกษาได�รู�จักการทํางานรVวมกับบุคคลอื่น  
 2. เพ่ือสVงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  
 3. เพ่ือสVงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของอุดมศึกษา  
 4. เพ่ือสVงเสริมให�นักศึกษาใช�เวลาวVางให�เปWนประโยชน�  
 5. เพ่ือจัดบริการตVาง ๆ ให�แกVนักศึกษาที่จะอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตใน
สถาบัน  
 6. เพ่ือเปWนการเตรียมตัวนักศึกษาสําหรับดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
 7. เพ่ือให�เกิดความรักความผูกพันตVอสถาบัน 
 บาร�, และคีทด้ิง (Barr, & Keating, 1985 p. 187) ได�กลVาวไว�วVา งานด�านกิจการนักศึกษา
น้ันมีวัตถุประสงค�ที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค�หรือจุดมุVงหมายของสถาบันน้ัน ๆ ด�วย เน่ืองจาก 
วัตถุประสงค�โดยทั่ว ๆ ไป ได�อธิบายไว�ดังน้ี  
 1. เพ่ือจัดบริการที่สําคัญให�แกVนักศึกษา เชVน บริการด�านทุนการศึกษา บริการด�าน
หอพัก บริการด�านอนามัย บริการด�านอาหาร และบริการให�คําปรึกษา 
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 2. เพ่ือสอนทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตให�กับนักศึกษา ซึ่งความรู�หลายอยVางสามารถ
สอนได�ในช้ันเรียน แตVความรู�ที่เปWนทักษะในการดํารงชีวิตอื่น ๆ ที่สําคัญไมVสามารถที่จะเรียนรู�ได�จาก 
ในช้ันเรียน เชVน การทํางานรVวมกับผู�อื่น การฝuกความเปWนผู�นําการติดตVอประสานงานและการปรับตัว 
เข�ากับสังคม เปWนต�น ซึ่งนักศึกษาจะเกิดการเรียนรู� และเกิดทักษะในด�านตVาง ๆ ได�ดี โดยการเข�ารVวม 
กิจกรรมนักศึกษาประเภทตVาง ๆ  
 3. เพ่ือชVวยให�นักศึกษาสามารถผสมผสานความรู�ที่ได� ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
โดยฝrายกิจการนักศึกษาพยายามจัดหาอาจารย�ที่ปรึกษาของชมรมกิจกรรมนักศึกษา ที่มีความรู�  
ความชํานาญในด�านกิจกรรมนักศึกษา มาให�คําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาและการจัด
กิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา เพ่ือสVงเสริมด�านวิชาการ และด�านสังคมของนักศึกษา อันเปWนการชVวย
ให�นักศึกษาได�ผสมผสานความรู�ที่เกิดข้ึนทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแกV
นักศึกษา 
 สรุป การบริหารกิจการนักเรยีนนักศึกษาน้ันมีจดุมุVงหมายเพ่ือชVวยให�นักเรียนนักศึกษามี
ความพร�อมในการศึกษาเลVาเรียน โดยชVวยเหลือนักศึกษาในการแก�ไขปPญหาทั้งในเรื่องสVวนตัวและใน
เรื่องการเรียน ชVวยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในด�านตVาง ๆ ให�เปWนคนที่มีรVางกายสมบูรณ�  
มีสติปPญญาดี อารมณ�สังคมและจิตใจ มีภาวะความเปWนผู�นําที่ดี มีความพร�อม มีศีลธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี สามารถบําเพ็ญประโยชน� เปWนนักเรียน นักศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของวิทยาลัย และและสังคม สามารถดํารงชีวิตได�อยVางมีความสุขและเปWน
ประโยชน�ตVอสังคมตVอไป 
 4. ขอบข'ายงานกิจการนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
  การบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา มีภารกิจดูแลขอบขVายการดําเนินงานบริหาร
กิจการนักเรียนนักศึกษาครอบคลุมกิจกรรม 6 งาน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554, 
หน�า 28-32) ได�แกV 
  1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน�าที่และความรับผิดชอบ ดังตVอไปน้ี 
  1.1 สVงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกิจกรรมชมรมตVาง ๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา 
  1.2  ดําเนินการจัดต้ังและควบคุมดูแลองค�การวิชาชีพตVาง ๆ ข้ึนในสถานศึกษา เชVน 
องค�การเกษตรกรในอนาคตแหVงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค�การชVางเทคนิคในอนาคตแหVงประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค�การ 
นักคหกรรมศาสตร�ในอนาคตแหVงประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค�การนักธุรกิจในอนาคตแหVงประเทศไทย 
(อ.ธ.ท.) องค�การชVางศิลปหัตถกรรมในอนาคตแหVงประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค�การที่เรียกช่ืออยVางอื่น
ในลักษณะเดียวกัน 
  1.3 จัดกิจกรรมที่เปWนประโยชน�แกVสถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตVาง ๆ ใน
วันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย�  
  1.4 จัดกิจกรรมสVงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา และผู�เข�ารับการฝuกอบรมให�สอดคล�องและเปWนไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ� 
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  1.5 ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
  1.6  สVงเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
    1.7  ควบคุมและดําเนินการให�มีการจัดกิจกรรมหน�าเสาธง 
  1.8 ประสานงานและให�ความรVวมมือกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  1.9 สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝrายบริหารและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.10 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาํดับ
ข้ัน 
  1.11 ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย�สินของสถานศึกษาที่ได�รับมอบหมาย 
  1.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 
 2. งานครูที่ปรึกษา มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังตVอไปน้ี 
  2.1 เสนอแตVงต้ังครูที่ปรึกษา 
  2.2  ควบคุมดูแล สVงเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข�อมูลประวัติ ข�อมูลการเรียน 
และพฤติกรรมของนักเรียน 
  2.3  สVงเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให� คําปรึกษาแนะนํานักเรียนนักศึกษา
เกี่ยวกับการเข�ารVวมกิจกรรมตVาง ๆ 
  2.4 สVงเสรมิ ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให�ความคิดเห็นและข�อมูลเกี่ยวกับการกําหนด
รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให�ความเหน็ชอบแกVนักเรยีน ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียน
เทียบโอนความรู�และประสบการณ� การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และขอถอนรายวิชา การขอพัก การเรียน 
การโอนย�าย การลาออก การขอผVอนผัน หรือยกเว�นการชําระเงินคVาลงทะเบียนรายวิชาติดตาม 
แนะนํา ให�คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคํานวณหาคVาระดับคะแนนเฉลี่ยแกVนักเรียน 
  2.5 ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข�องในการแก�ปPญหาตVาง ๆ ของ
นักเรียนและผู�เข�ารับการอบรมในสถานศึกษา 
  2.6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและ
นําผลการประเมินเสนอฝrายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.7 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเปWนข�อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร�มที่เกี่ยวข�องกับ
ระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
  2.8 ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย�สินของสถานศึกษาที่ได�รับมอบหมาย 
  2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย  
 3. งานปกครอง มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังตVอไปน้ี 
  3.1 ปกครองดูแลนักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรมให�อยูVในระเบียบวินัยตามที่
กําหนดไว�ในกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง 
  3.2 ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน�างานในการแก�ปPญหาของ
นักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรมในสถานศึกษา 
  3.3 ประสานงานกับพนักงานเจ�าหน�าที่สVงเสริมความประพฤตินักเรียนและเจ�าหน�าที่ 
จากหนVวยงานอื่นที่เกี่ยวข�องและผู�ปกครองในการแก�ปPญหาความประพฤติของนักเรียน 
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  3.4  เสนอแตVงต้ังคณะกรรมการงานปกครอง เพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียน 
  3.5 พิจารณาเสนอระเบียบวVาด�วยหลักเกณฑ�การตัดคะแนนความประพฤติและ
พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน 
  3.6 ประสานงานและให�ความรVวมมือกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือปjองกันและปราบปรามยาเสพติด ปjองกันและแก�ปPญหาการทะเลาะวิวาท การกVอ
ความไมVสงบในสถานศึกษา 
  3.7 จัดทําทะเบียนนักเรียน ที่ได�รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและ
ลงโทษ กรณีกระทําความผิดตVอระเบียบวินัย ข�อบังคับ 
  3.8 สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอตVอฝrายบริหารและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  3.9 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ
ข้ัน 
  3.10 ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย�สินของสถานศึกษาที่ได�รับมอบหมาย 
  3.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย  
 4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังตVอไปน้ี 
  4.1 ปฐมนิเทศและปPจฉิมนิเทศ นักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรมเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข�อบังคับ 
  4.2 จัดทําคูVมือนักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรม 
  4.3 ดําเนินการงานกองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและ 
การประกอบอาชีพ 
  4.4 บริการให�คําปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแกVนักเรียน และผู�เข�ารับ 
การฝuกอบรม 
  4.5 ติดตVอประสานงานกับหนVวยงาน สถานประกอบการ เพ่ือจัดหางานให�แกVนักเรยีน
และผู�เข�ารับการฝuกอบรม 
  4.6 สร�างระบบเครือขVาย การแนะแนวอาชีพรVวมกับหนVวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน 
  4.7 ดําเนินการแนะแนวอาชีพพร�อมทั้งสVงเสริมอาชีพ ศึกษาตVอและประกอบอาชีพ
อิสระ 
  4.8 จัดเก็บและรวบรวมข�อมูลนักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรมที่สําเร็จการศึกษา
โดยติดตามการมีงานทํา การศึกษาตVอและการประกอบอาชีพ และการจัดทํารายงานให�ผู�ที่เกี่ยวข�อง 
  4.9 ประสานงานและให�ความรVวมมือกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  4.10 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ
ข้ัน 
  4.11 ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย�สินของสถานศึกษาที่ได�รับมอบหมาย 
  4.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 
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 5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังตVอไปน้ี 
  5.1 จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให�บริการด�านตVาง ๆ ภายในสถานศึกษา 
เชVน ร�านอาหาร นํ้าด่ืม การทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การทําใบอนุญาตขับข่ี 
การขอใช�สิทธิลดคVาโดยสารและยานพาหนะตVาง ๆ  การตรวจสุขภาพประจําป6 และตรวจหาสารเสพติด 
ของนักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรม 
  5.2 จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ� เพ่ือปฐมพยาบาลและการให�บริการสุขภาพแกV
นักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรม 
  5.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแกVนักเรียนผู�เข�ารับ
การฝuกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา 
  5.4 ให�คําปรึกษาและทําหน�าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพรVความรู�เกี่ยวกับ
สุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร�ายแรงตVางๆ ทั้งการปjองกันและรักษา 
  5.5 จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข�าพักทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให�เปWนไปตามระเบียบ 
  5.6 จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและ 
การให�การบริหารแกVนักเรียนและผู�เข�ารับการฝuกอบรมให�ถูกต�องตามหลักโภชนาการที่ดี 
  5.7 ประสานงานและให�ความรVวมมือกับหนVวยงานตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
  5.8 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ
ข้ัน 
  5.9 ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย�สินของสถานศึกษาที่ได�รับมอบหมาย 
  5.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 
 6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน�าที่และความรับผิดชอบ ดังตVอไปน้ี 
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติการฝuกอบรมและบริการวิชาชีพรVวมกับแผนกวิชาและงานที่
เกี่ยวข�องเพ่ือกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําป6 
  6.2 ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ เชVน โครงการฝuกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่น ๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย 
  6.3 ดําเนินการโครงการฝuกอบรมและให�บริการวิชาชีพแกVชุมชนและบุคคลทั่วไป 
เชVน โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก�ปPญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เปWนต�น 
  6.4 ดําเนินการโครงการฝuกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่รVวมกับจังหวัดท�องถ่ิน 
และหนVวยงานอื่น ๆ 
  6.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมและการให�บริการที่ตอบสนองตVอชุมชนและสังคม 
ตามนโยบาย เชVน โครงการศูนย�ซVอมสร�างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะรVวมด�วยชVวยประชาชนโครงการ
อาชีวบริการ และโครงการชVวยเหลือให�บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเรVงดVวนตามที่ได�รับ
มอบหมาย 
  6.6 เผยแพรVองค�ความรู� ทักษะวิชาชีพแกVประชาชน เพ่ือการมีงานทําและประกอบ
อาชีพ 
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  6.7 ดําเนินงาน ประสานงาน ปjองกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก�ปPญหา
ปjองกันโรคเอดส� งานอาสาพัฒนาและปjองกันตนเอง 
  6.8 สVงเสริมเผยแพรVความรู� ตลอดจนขVาวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบ
อาชีพให�แกVประชาชนผู�สนใจโดยผVานทางสื่อมวลชนตVาง ๆ 
  6.9 ติดตามการประเมินผลการฝuกอบรมและประสานความรVวมมือกับผู�เกี่ยวข�องใน
การให�คําแนะนํา ในการประกอบอาชีพแกVผู�ผVานการฝuกบอรม 
  6.10 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
  6.11 ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย�สินของสถานศึกษาที่ได�รับมอบหมาย 
  6.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 
 สรุปได�วVา การบริหารงานฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (2554, หน�า 4) ตามระเบียบวVาด�วยการบริหารสถานศึกษา: 2552 หมวด 1 ข�อ 8-13  
ซึ่งการบริหารงานฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบVงขอบขVายออกเปWนงาน ตVาง ๆ ดังน้ี  
1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2) งานครูที่ปรึกษา 3) งานปกครอง 4) งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 5) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 6) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
  ดังน้ันงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จึงเปWนงานที่ผู�บริหารบริหารงานฝrายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ต�องการนํามาใช�การดําเนินงานเพ่ือแก�ปPญหาและเสริมสร�างวินัยของนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 5. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
  5.1. ความหมายของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 ได�มีผู�ให�ความหมายของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ไว�หลายทVานดังน้ี 
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ� (2544, หน�า 36) กลVาวถึงความเปWนมาและวิวัฒนาการของ
งานกิจกรรมนักศึกษาได�ดังน้ี ในระยะเริ่มแรกของการจัดการศึกษาอยVางมีระบบในรูปแบบของ 
การจัดต้ังโรงเรียนข้ึนมาน้ัน ผู�จัดการหรือคณะผู�จัดการการศึกษายังไมVมีความคิด ในเรื่องการจัดการ
ด�านสุขภาพพลานามัย การจัดช้ันเรียนพิเศษ ให�แกVเด็กที่มีข�อจํากัดบางประการหรือการจัดบริหาร
อาหารกลางวันให�แกVเด็กนักเรียนที่ยากจน สิ่งเหลVาน้ียังไมVปรากฏ ให�เห็นในโรงเรียนในระยะเริ่มต�น
ทั้งน้ีนําจะเปWนเพราะฝrายจัดการศึกษา ในระยะแรกไมVอาจลVวงรู�ได� ถึงปPญหาตVาง ๆ ที่จะเกิดตามมา
จนกระทั่ง เมื่อเวลาลVวงเลยไปนาน ๆ เขาเรื่องตVาง ๆ ที่เปWนปPญหาตVอสวัสดิภาพและการเรียนของ
เด็กๆ คVอย ๆ ปรากฏให�เห็นข้ึน เชVน ปPญหาการขาดเรียน ปPญหาด�านสุขภาพกายและจิตใจ ปPญหา
ความยากจน ปPญหาการปรับตัวไมVได� ฯลฯ นับเปWนอุปสรรคตVอการเรียน การสอนปรากฏให�เห็นมาก
ย่ิงข้ึน ซึ่งหากโรงเรียนเพิกเฉยไมVชVวยขจัดปPดเปrา การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนก็ไมVอาจจะบรรลุผล
สมบูรณ�ได� เพราะเด็ก ๆ ยVอมไมVสามารถจะศึกษาเลVาเรียนในเมื่อเขายังต�องเผชิญกับปPญหาตVาง ๆ อยูV 
ปPญหาก็เริ่มปรากฏในโรงเรียนตVาง ๆ มากย่ิงข้ึน จนกลายเปWนงานสําคัญอีกด�านหน่ึง ซึ่งผู�บริหาร
การศึกษาทั้งหลายในปPจจุบันน้ี ต�องจัดข้ึนมาพร�อมกิจการบริการแก�ปPญหาเหลVาน้ี ได�แกV งานที่
เรียกวVา “กิจการนักเรียน” 
 ดํารง ประเสริฐกุล (2545, หน�า 184) ได�กลVาววVา กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรม
ที่โรงเรียนและนักเรียนรVวมกันจัดข้ึน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน เพ่ือสนองความต�องการและ 
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ความสนใจของนักเรยีนในการเสรมิสร�างประสบการณ� เพ่ิมพูนความรู�ให�นักเรียนมีความเจริญก�าวหน�า
ไปในทางที่ถูกและควร 
 สมเดช มุVงเมือง (2545, หน�า 25) กลVาวถึงความเปWนมาของงานกิจกรรมนักศึกษา
ได�ดังน้ี งานกิจกรรมนักศึกษาเปWนสVวนหน่ึงของระบบอุดมศึกษา ที่สถาบันจัดข้ึนเพ่ือบริการและจัด
สวัสดิการชVวยเหลือให�นักศึกษา มีความพร�อมในการศึกษาพัฒนา ให�เปWนบุคคลที่สมบูรณ�ทั้งทางด�าน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางสังคมและเปWนบุคคลที่มีคVาตVอประเทศ 
 กูด (Good, 1973, p. 187) ได�ให�ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาวVา เปWนกิจกรรม
นอกช้ันเรียนที่นักศึกษาจัดข้ึน เพ่ือเสริมสร�างประสบการณ� เพ่ือให�เข�าใจตนเองและสังคมดีข้ึน 
 เฟรเดอริค (Frederick, 1959, p. 8) ได�ให�ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาวVา 
กิจกรรมนักศึกษาเปWนกิจกรรมทั้งหลายภายในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษามีความสมัครใจในการเข�ารVวม
กิจกรรม ทั้งน้ีต�องเปWนกิจกรรมที่สถานศึกษาให�การยอมรับและสนับสนุน โดยมีอาจารย�และผู�บริหาร
เปWนผู�ดูแลอยVางใกล�ชิด เพ่ือชVวยให�เปWนไปตามเปjาหมาย หรือวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว� แตVนักศึกษา
เปWนผู�ดําเนินการเองทั้งหมด และการเข�ารVวมกิจกรรมจะไมVมีผลในการนับหนVวยกิตหรือคะแนนใด ๆ 
ในสVวนที่จะชVวยให�นักศึกษาเลื่อนช้ันหรือสําเร็จการศึกษา  
 สรุปได�วVา กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เปWนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของ
ผู�เรียน มุVงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค�เพ่ิมเติมจากกิจกรรมในการเรียนการสอน เปWนกิจกรรมที่
ผู�เรียนชVวยกันคิด ชVวยกันทํา ชVวยกันแก�ปPญหา สVงเสริมศักยภาพของผู�เรียนอยVางเต็มที่ รวมถึง
กิจกรรมที่มุVงปลูกฝPงความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู�สิทธิและหน�าที่ของตนเอง โดยมี 
การวิเคราะห� วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน ซึ่งเน�นการทํางานรVวมกัน
เปWนกลุVม  
 5.2 จุดมุVงหมายของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษามุVงเน�นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�เปWนบุคคลที่มี
คุณภาพพร�อมด�วยภูมิรู� ภูมิธรรม ภูมิฐานหรือเปWนผู�ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะสVงผลถึงการพัฒนา
ประเทศชาติตVอไปในอนาคต ได�มีผู�กลVาวถึงจุดมุVงหมายของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สรุปได�ดังน้ี 
 เสริมวิทย� ศุภเมธี (2543, หน�า 2) ให�ความเห็นวVา กิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีจุดมุVงหมาย
เพ่ือมุVงพัฒนาให�นักเรียนเจริญงอกงามทุกด�าน สถานศึกษาจึงควรให�ความชVวยเหลือทุกวิธีทางที่จะทํา
ให�เขาบรรลุเปjาหมายตามโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาควรจะได�รับ จึงได�มีการกําหนดให�จัดงาน 
ด�านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอยVางจริงจังและถือเปWนงานที่ควบคูVไปกับการจัดการศึกษา โดยกําหนด
จุดมุVงหมายไว� 3 ประการ คือ 
 1. มุVงพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา 
 2.  มุVงชVวยแก�ปPญหาอันจะเกิดข้ึนแกVนักเรียนนักศึกษา 
 3.  มุVงชVวยปjองกันปPญหาที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนนักศึกษา 
 สําเนาว� ขจรศิลป9 (2552, หน�า 25) ได�อธิบายถึงจุดมุVงหมายของกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาไว�ดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�เปWนบุคคลที่สมบูรณ�ทุกด�าน ทั้งด�านรVางกายและ
จิตใจให�มีสุขภาพแข็งแรง มีอารมณ�มั่นคง มีทักษะทางสังคมที่ดี มีสติปPญญาและความคิดที่ก�าวหน�า
สร�างสรรค� มีความเปWนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
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 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�มีบุคลิกภาพ มีความเพียบพร�อมด�วยคุณธรรม
และจริยธรรม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย� เลื่อมใสในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
 3. เพ่ือให�ความชVวยเหลือนักเรียนนักศึกษาให�มีความพร�อมการศึกษาเลVาเรียนโดย
จัดให�มีบริการตVาง ๆ ที่จะชVวยและอํานวยความสะดวกแกVนักเรียนนักศึกษา 
 4. เพ่ือสVงเสริมให�นักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมและเข�ารVวมกิจกรรมตามความถนัด 
ความสนใจและความสามารถของตนเพ่ือให�นักเรียนนักศึกษาได�มีโอกาสฝuกฝนการทํางานรวมกัน 
 5. เพ่ือสVงเสริมให�นักเรียนนักศึกษามีความรักและเชิดชูเกียรติแหVงสถาบันรVวมกัน 
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยให�เปWนชมชนวิชาการที่มีคุณภาพและเปWนที่พึ่งทางปPญญาของสังคม 
 สรุปได�วVา กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษามีจุดมุVงหมายเพ่ือสVงเสริมความรู�และ
ทักษะนอกห�องเรียน นอกจากน้ียังมุVงพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษาในทุก ๆ ด�าน  
ซึ่งสอดคล�องกับจุดมุVงหมายของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได�มุVงเน�นพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาให�เปWนบุคคลที่มี
ระเบียบวินัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ� มีความรู�ในโลกแหVงอาชีพ ได�รับ
ประสบการณ�ในการทํางานและกิจกรรมตVาง ๆ ได�รับการปลูกฝPงจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนให�เปWน
ประโยชน�ตVอสังคม รู�จักการทํางานเปWนหมูVคณะและได�รับการพัฒนาคุณลักษณะอันเปWนที่พึงประสงค�
ของตลาดแรงงาน   
 5.3 ความสําคัญของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปWนอยVางย่ิงที่ต�องจัดให�แกV
นักเรียนนักศึกษา เพราะเปWนการสVงเสริมพัฒนาการให�กับนักเรียนนักศึกษารอบด�าน ทั้งด�าน 
รVางกาย อารมณ� สังคม และสติปPญญา ทั้งยังเสริมสร�างให�การเรียนรู�มีความสมบูรณ� นักการศึกษา 
ได�ให�ความสําคัญกับกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ไว�ดังน้ี  
 สมพงษ� มั่นระวัง (2545, หน�า 253) ได�กลVาวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาไว�ดังน้ี 
 1. สร�างเสริมนักเรียนนักศึกษาให�เปWนพลเมืองดี สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่
สลับซับซ�อนได�อยVางมีความสุขและสร�างสรรค� 
 2. ชVวยให�นักเรียนนักศึกษาได�เรียนรู�อยVางกว�างขวาง 
 3. ชVวยให�นักเรียนนักศึกษามีความรู�หลายอยVาง 
 4. ชVวยควบคุมพลังสVวนเกินของนักเรียนนักศึกษาให�ออกมาในการสร�างสรรค�และมี
ประโยชน� 
 5. ชVวยให�การจัดการศึกษาบรรลุเปjาหมายของการศึกษา 
 6. ชVวยให�นักเรียนนักศึกษาได�มีสVวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
 7. การรVวมมือรVวมใจกันทํางานกVอให�เกิดความเข�าใจและความสัมพันธ�ที่ดีตVอกัน 
 8. เปWนการผVอนคลายความตึงเครียดเปWนประโยชน�ตVอสุขภาพกายและจิตใจ 
 9. ชVวยให�นักเรียนนักศึกษาได�สํารวจตนเอง รู�จักตนเองในด�านตVางๆ ดีข้ึน 
 10. สVงเสริมการเรียนการสอนให�สมบูรณ�ย่ิงข้ึน  
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 สําเนาว� ขจรศิลป9 (2552, หน�า 122-124) ได�สรุปความสําคัญของกิจกรรม
นักศึกษาไว�ดังน้ี 
 1. ความสําคัญตVอนักศึกษา นักศึกษาโดยทั่วไปเปWนคนหนุVมสาวที่มีพละกําลังทั้ง
รVางกายและความคิด มีความสนใจมีความอยากรู�อยากเห็น และสVวนใหญVเปWนผู�ที่มีความหวังดีตVอ
สังคมด�วยความบริสุทธ์ิใจ กิจกรรมนักศึกษาสามารถตอบสนองความสนใจและความต�องการของ
นักศึกษาในด�านตVาง ๆ ได�เปWนอยVางดี กิจกรรมนักศึกษาจึงมีความสําคัญตVอนักศึกษาดังตVอไปน้ี 
 1.1 กิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีหลายประเภท เชVน กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
บําเพ็ญประโยชน� และนันทนาการ สามารถตอบสนองความต�องการของนักศึกษาทางด�านรVางกาย
และความสนใจ โดยชVวยให�นักศึกษาได�มีโอกาสใช�พลังรVางกายและความคิดกระทําในสิ่งที่เปWน
ประโยชน�ตVอตนเองและสังคม 
 1.2 ความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษา ชVวยให�นักศึกษาสามารถค�นหา
อาชีพงานอดิเรก และกิจกรรมการพักผVอนหยVอนใจที่เหมาะสมกับตนเองได� 
 1.3 กิจกรรมนักศึกษา ทําให�เกิดความสมดุลในด�านความรู�และความสนใจของ
นักศึกษา เชVน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร� สามารถทํากิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม จึงทํา
ให�นักศึกษามีความรู� และความสนใจ ทั้งในด�านวิทยาศาสตร� และด�านศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.4 การทํากิจกรรมทําให�นักศึกษาได�มีโอกาสเปลีย่นบรรยากาศและอิรยิาบถทาํ
ให�นักศึกษาได�ผVอนคลายความตึงเครียด จากการที่ต�องศึกษาเลVาเรียนอยVางหนัก 
 1.5 การทํากิจกรรมทาํให�นักศึกษาได�มีโอกาสพัฒนาตนเองทัง้ทางด�านสติปPญญา 
สังคม อารมณ� รVางกายและจิตใจ 
 1.6 การทํากิจกรรมทําให�นักศึกษาได�มีโอกาสเสริมสร�างประสบการณใน 
การทํางานด�านตVาง ๆ 
 1.7 การทํากิจกรรมที่เปWนประโยชน�ตVอสังคมทําให�นักศึกษาเห็นคุณคVาของ
ตนเองและเกิดความรู�สึกนึกคิดที่ดีตVอตนเอง 
 2. ความสําคัญตVอสถานศึกษาจากทัศนะของนักการศึกษาที่มีช่ือเสียงหลายคน 
ตลอดจนผลของกิจกรรมนักศึกษาที่ผVานมา ทําให�เห็นได�ชัดเจนวVากิจกรรมนักศึกษาเปWนกระบวนการ
ทางการศึกษาที่สําคัญของสถานบันอุดมศึกษาที่ใช�พัฒนานักศึกษาให�เปWนบุคคลที่มีความสมบูรณ�ทั้ง
ทางด�านสติปPญญาสังคม อารมณ� รVางกายและจิตใจทําให�สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเปjาหมายในการจัด
การศึกษา การทํางานรVวมกันระหวVางอาจารย�และนักศึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษาทําให�
นักศึกษาเกิดความอบอุVน เกิดการเรียนรู� มีความเข�าใจตVออาจารย� และสถาบันอุดมศึกษาดีย่ิงข้ึน 
สถาบันอุดมศึกษาที่ เน�นด�านวิชาชีพหลายแหVง อาจทําหน�าที่ในด�านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมน�อยมากการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทางด�านศิลปะและวัฒนธรรม เปWนการชVวยทําให�
สถาบันอุดมศึกษาได�ทําหน�าที่ในด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได�สมบูรณ� ย่ิง ข้ึน  
นอกจากน้ันกิจกรรมนักศึกษา ทางด�านกีฬา  ศิลปวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน� ยังมีสVวนสําคัญใน
การเผยแพรVช่ือเสียงและเกียรติคุณของสถาบันอุดมศึกษาได�เปWนอยVางดี 
 3. ความสําคัญตVอประเทศต้ังแตVป6 พ.ศ. 2500 เปWนต�นมา ในแตVละป6มีนักศึกษาเปWน
จํานวนมากออกคVายอาสาพัฒนาชนบทในถ่ินทุรกันดารยากไร� ได�สร�างถาวรวัตถุหลายอยVาง เชVน 
โรงเรียน สะพานฝายนํ้าล�น และถังเก็บนํ้าฝน เปWนต�น นอกจากน้ัน นักศึกษายังได�ชVวยแนะนํา 
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ประชาชนในชนบทให�มีความรู�เกี่ยวกับการเกษตรกรรมแผนใหมV การสาธารณสุข และการศึกษาเพ่ือ
ชVวยให�ชาวชนบทมีความเปWนอยูVที่ดีข้ึน กิจกรรมด�านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาได�มีบทบาทอัน
สําคัญในการทํานุบํารุง พัฒนา และเผยแพรVศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมด�านกีฬา ได�ชVวย
ทําให�นักศึกษา ซึ่งเปWนเยาวชนของชาติมีรVางกายแข็งแรง และที่สําคัญที่สุดคือกิจกรรมนักศึกษาเปWน
กระบวนการทางการศึกษาที่ชVวยพัฒนานักศึกษาทั้งทางด�านสติปPญญา สังคม อารมณ� รVางกายและ
จิตใจให�เปWนเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาประเทศให�มีความเจริญย่ิงข้ึน กิจกรรมนักศึกษา
จึงนับวVามีความสําคัญตVอประเทศเปWนอันมาก 
 สรุปได�วVา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีความสําคัญและความจําเปWนอยVางย่ิงที่
ต�องจัดให�แกVนักเรียนนักศึกษา เพราะเปWนการสVงเสริมการพัฒนาการให�กับนักเรียนนักศึกษารอบด�าน 
ทั้งด�าน รVางกาย อารมณ� สังคมและสติปPญญา ทั้งยังเสริมสร�างให�การเรียนรู�มีความสมบูรณ� ดังเชVน 
 1. สร�างเสริมนักเรียนนักศึกษาให�เปWนพลเมืองดี สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่
สลับซับซ�อนได�อยVางมีความสุขและสร�างสรรค� 
 2. ชVวยให�นักเรียนนักศึกษาได�เรียนรู�อยVางกว�างขวาง 
 3.  ชVวยให�นักเรียนนักศึกษามีความรู�หลากหลาย 
 4.  ชVวยควบคุมพลังสVวนเกินของนักเรียนนักศึกษาให�ออกมาในการสร�างสรรค�และมี
ประโยชน� 
 5.  ชVวยให�การศึกษาบรรลุเปjาหมายของการศึกษา 
 6.  ชVวยให�นักเรียนนักศึกษาได�มีสVวนรVวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
 7.  การรVวมมือรVวมใจกันทํางาน กVอให�เกิดความเข�าใจและความสัมพันธ�ที่ดีตVอกัน 
 8.  เปWนการผVอนคลายความตึงเครียด เปWนประโยชน�ตVอสุขภาพกายและจิตใจ 
 9.  ชVวยให�นักเรียนนักศึกษาได�สํารวจตนเอง รู�จักตนเองในด�านตVาง ๆ ดีข้ึน 
 10. สVงเสริมการเรียนการสอนให�สมบูรณ�ย่ิงข้ึน 
 5.4 ขอบเขตของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีขอบขVายการดําเนินงาน ครอบคลุมกิจกรรม 
ตVาง ๆ ของสถาบันการศึกษาได�อยVางกว�างขวาง มีนักการศึกษาหลายทVานได�กําหนดขอบขVายของงาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไว�เปWนแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดังน้ี 
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ� (2544, หน�า 8) ได�สรุปขอบขVายของงานกิจกรรมนักเรียน
ออกเปWน 6 ด�าน คือ 
 1. บริการด�านสุขภาพ 
 2. การดําเนินการด�านทะเบียนและระเบียนนักเรียน 
 3. บริการสอนซVอมเสริม 
 4. บริการด�านการปรับตัว 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 6. บริการแนะแนว 
 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วVาด�วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. 2549 (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550, หน�า 14 – 15) ได�ระบุมีหน�าที่และ
ความรับผิดชอบของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดังน้ี 



24 

 1. สVงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกิจกรรมชมรมตVาง ๆ ข้ึนภายในสถานศึกษาตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 2. ดําเนินการจัดต้ังและควบคุมดูแลองค�การวิชาชีพตVาง ๆ ข้ึนในสถานศึกษา เชVน  
องค�กรเกษตรกรในอนาคตแหVงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค�การชVางเทคนิคในอนาคตแหVงประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค�การนักคหกรรม
ศาสตร�ในอนาคตแหVงประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค�การนักธรกิจในอนาคตแหVงประเทศไทย (อ.ธ.ท.) 
องค�การชVางศิลปหัตถกรรมในอนาคตแหงประเทศไทย  (อ.ศ.ท.) เปWนต�น 
 3. จัดดําเนินกิจกรรมตVาง ๆ ที่เปWนประโยชน�แกVสถานศึกษา สังคม ชุมชนและ
กิจกรรมตVาง ๆ ในวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา 
 4. การจัดกิจกรรมสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
นักเรียนนักศึกษา โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด�านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ�และในด�าน 
ตVาง ๆ 
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือและเนตรนารี 
 6. สVงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 7. ดําเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา ประสานงานโครงการพิเศษกับ
หนVวยงานที่เกี่ยวข�อง เชVน งานปjองกันและปราบปรามสารเสพติด งานแก�ปPญหาปjองกันโรคเอดส�  
งานปjองกันและแก�ปPญหาการทะเลาะวิวาทกVอความไมVสงบในสถานศึกษา งานการศึกษา เพ่ือความมั่นคง
ของชาติ งานโครงการอาสาพัฒนาและปjองกันตนเอง เปWนต�น 
 8. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให�บริการด�านตVาง ๆ ภายในสถานศึกษา 
เชVน ร�านค�าจําหนVายอาหาร นํ้าด่ืม เปWนต�น 
 9. ดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการให�บริการตVาง ๆ เชVน การทําบัตร
ประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การขอใช�สิทธิลดคVาโดยสารยานพาหนะตVาง ๆ ของนักเรียน 
นักศึกษา เปWนต�น 
 10. จัดหาเวชภัณฑ�และเครื่องมือเพ่ือการปฐมพยาบาลและการบริการทางสุขภาพ  
 11. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแกVนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 
 12. ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพรVความรู�เกี่ยวกับโรคติดตVอ
ร�ายแรง สิ่งเสพติดตVาง ๆ ตลอดจนการปjองกันรักษา 
 13. จัดหอพัก ตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข�าพักในหอพักทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ให�เปWนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข�อง 
 14. จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและ 
การให�บริการแกVนักเรียน นักศึกษาให�ถูกต�องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี 
 15. ประสานงานและให�ความรVวมมือกับหนVวยงานตVาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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 สรุปขอบเขตของการดําเนินงานด�านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ข้ึนอยูVกับ 
ความต�องการและความจําเปWนของสถานศึกษาแตVละแหVงที่มสีิ่งแวดล�อมที่แตกตVางกัน ในสVวนวิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค�ได�กําหนดโครงสร�างการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย 
การอาชีพนครสวรรค� ดังภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  การบรหิารงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�   

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ฝrายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

คณะผู�บรหิารสถานศึกษา 

ฝ�ายวิชาการ 

คณะกรรมการฝ�าย

นักศึกษา 

คณะกรรมการฝ�ายอาจารย� 

อาจารย�ทีป่รึกษาโครงการ 

- งานปกครอง 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

- งานแนะแนวและสวัสดิการ

หัวหน�าแผนกวิชาต*าง ๆ 

ร*วมกันทํางานเพ่ือพัฒนานักศึกษาให�เป1น

- กิจกรรมหน�าเสาธง 

- กิจกรรมของวิทยาลัย 

- กิจกรรมชมรมต*าง ๆ 

- กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 

นักศึกษาที่สําเรจ็หลักสูตร ปวช., 

ร*วมกันทํางานเพ่ือพัฒนา 

นักศึกษาให�เป1น คนเก�ง 

โครงการพัฒนาคนดี  

โครงการพัฒนาคนเก*ง 

- ระเบียนผลการเรียน (รบ.)/

ประกาศนียบัตร 

- ใบรับรองคุณลักษณะที่พงึประสงค� 
- ใบรับรองความประพฤติ 

- ประกาศนียบัตรจากการประกวด,การ
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การเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
1. ความหมายของวินัย 

 ความหมายของวินัย ได�มีผู�ให�ความหมายของวินัยในตนเองไว�หลายทVาน ดังน้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557, หน�า 9) ได�ให�ความหมายของวินัย คือ 
การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข�อบังคับและข�อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยตVอสถานศึกษา 
สถาบัน องค�กร สังคมและประเทศ 
 พระธรรมปFฎก (ป.อ.ปยุต โต) (2542, หน�า 8) ได�ให�ความหมายของวินัย คือ ระบบ
ระเบียบทั้งหมดของชีวิตและสังคมมนุษย�ซึ่งจะต้ังอยูVได�ดีเปWนผลสําเร็จได�ต�องอาศัยความเข�าใจพ้ืนฐาน 
คือ ต�องมองวินัยโยงกับธรรม (ธรรม คือ ความจริงของสิ่งทั้งหลายที่มีความเปWนเหตุ เปWนปPจจัยของสิ่ง
ทั้งหลายที่เกิดข้ึนโดยเปWนเหตุผลแกVกัน) วินัยจึงมีที่มาจากกฎธรรมชาติที่นํามาวางเปWนกฎในหมูVมนุษย� 
 มาลี จุฑา (2542, หน�า 281) ได�ให�ความหมายของวินัยวVา หมายถึง การปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียมประเพณีของสถาบันตลอดจนคําสั่งสอนของอาจารย�และผู�มีอํานาจ
เกี่ยวข�อง 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542, หน�า 60) สรุปความหมายวVา วินัย หมายถึง การกระทําที่ 
แสดงให�เห็นถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเองให�เปWนไปในทางที่ถูกต�องอยVางมีเหตุผล 
 ภิญโญ สาธร (2543, หน�า 402) กลVาววVา วินัย เปWนระเบียบข�อบังคับตVาง ๆ ที่สถานศึกษา
กําหนดข้ึน เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา ได�ปฏิบัติตาม และระเบียบบางประการไมVได�กําหนดไว�เปWน 
ลายลักษณ�อักษร หากแตVเปWนความคาดหวังของครูที่จะให�นักเรียน นักศึกษา วางตัวหรือประพฤติทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ถ�านักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนผิดไปจากระเบียบและ 
ความคาดหวังของครู ถือวVาทําผิดวินัย และครูอาจใช�วิธีลงโทษตVาง ๆ กัน ตามความเหมาะสมของ
ความผิดน้ัน 
 บุญมี แทVนแก�ว (2545, หน�า 62) ได�ให�ความหมายวVา วินัย หมายถึง การนําไปดี นําไป 
ในทางเจริญก�าวหน�า  ผู�มีวินัยหรือมีระเบียบ มีแบบมีแผน และมีความงดงามด�วยจริยธรรม ศีลธรรมที ่
ได�ศึกษาดีแล�ว ยVอมเปWนความดีเปWนมงคล  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข, หน�า 39) ได�กําหนดความหมายของวินัย คือ โครงสร�าง
ของความเปWนคนควบคุมสิ่งที่ดีจะได�ไมVต�องเสียหายเพราะความไมVดีซึ่งเปWนสิ่งตรงกันข�ามรู�จักขอบเขต
ตนเองเอาชนะอะไรก็ได�แตVอยากให�เอาชนะตนเองและผู�อื่น 
 วิชัย วงษ�ใหญV (2545, หน�า 163) ได�ให�ความหมายไว�อยVางสอดคล�องกันวVา วินัย หมายถึง 
ระเบียบกฎเกณฑ�ข�อตกลงที่กําหนดข้ึนเพ่ือใช�เปWนแนวทางในการให�บุคคลประพฤติปฏิบัติ ดํารงชีวิต
รVวมกันอยVางราบรื่นมีความสุข โดยอาศัยการฝuกอบรมอยVางสม่ําเสมอให�รู�จักปฏิบัติตนและควบคุม
ตนเอง 
 พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2545, หน�า 72) ได�ให�ความหมายของวินัย หมายถึง ระเบียบ 
กฎเกณฑ� ข�อบังคับสําหรับควบคุมประพฤติทางกาย วาจาของคนในสงคมให�เรียบร�อยดีงาม เปWนแบบ 
แผนอันหน่ึงอันเดียวกัน จะได�อยูVรVวมกันอยVางสุขสบาย ไมVกระทบกระทั่งกันและกัน 
 พนัส หันนาคินทร�, และคณะ (2546, หน�า 38) ให�ความหมายความมีวินัย หมายถึง 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง กติกา และกฎหมาย ตามที่สังคมได�วางไว�หรือตามที่ 
กลุVมได�ตกลงอันจะนํามาซึ่งความสุข ความเจริญก�าวหน�า ความมั่นคง และความปลอดภัย 
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2549, หน�า 107) ให�ความหมายวVา วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผน
และข�อบังคับ ข�อปฏิบัติ 
 เอกวิทย� ณ ถลาง (2546, หน�า 61) ได�สรุปความหมายของวินัยไว�อยVางสอดคล�องกันวVา 
วินัย หมายถึง กระบวนการ หรือผลของการควบคุม หรือการบังคับความต�องการ แรงกระตุ�นความ
ปรารถนาหรือความสนใจ เพ่ือให�เปWนไปตามอุดมคติ หรือให�ได�มาซึ่งพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพเช่ือถือได�  
มีแบบแผนที่เหมาะสมที่จะทําให�บรรลุวัตถุประสงค�น้ัน 
 กรรณิกา พิริยะจิตรา (2547, หน�า 108) ที่ให�ความหมายวVา วินัย หมายถึง การดําเนินการ 
ใด ๆ เพ่ือให�นักศึกษาปฏิบัติอยูVในระเบียบแบบแผนโดยการออกกฎระเบียบและลงโทษเพ่ือให�
นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2549, หน�า 935-1077) ได�ให�ความหมายของระเบียบวินัยไว�วVา 
“ระเบียบวินัย” สามารถแยกออกได� 2 คํา คือ “ระเบียบ” และ “วินัย” ซึ่งสามารถอธิบายในสVวนตVาง ๆ 
ได�ดังน้ี  
 คําวVา “ระเบียบ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวVา Regulations ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง แบบแผนที่วางไว�เปWนแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เชVน ระเบียบวินัย 
ระเบียบข�อบังคับ ต�องปฏิบัติตามระเบียบ 
 คําวV า  “ วิ นัย” ตรงกับภาษาอั งกฤษวV า  D i sc ip l ine ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ระเบียบแบบแผนและ ข�อบังคับ ข�อปฏิบัติจะเห็นวVาความหมายของคําวVา 
“ระเบียบ” และ คําวVา “วินัย” มีความหมายไปในแนวทางเดียวกันลักษณะเดียวกัน 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหVงชาติ (2549, หน�า 20) ได�ให�ความหมายของวินัย
ไว�วVาวินัย หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ชVวยให�สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติ
ตามระบบระเบยีบเพ่ือประโยชน�สขุของสVวนรวม ซึ่งคนสVวนมากเห็นวVาวินัยเกิดจากการดูแลควบคุมใน 
ในระยะที่เด็กยังเยาว� การทําตนเปWนแบบอยVางที่ดีและการบอกกลVาวด�วยเหตุผล โดยรู�สึกวVาถูกต�อง
นับวVาเปWนสิ่งจําเปWน ทั้งน้ีเพ่ือสร�างความเคยชินที่ดีและเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม สVวนมาก 
การใช��วินัยภายนอกมักเกิดในลักษณะภาวะจํายอมเกรงกลัวอํานาจ และการลงโทษ มักถูกควบคุมให�
ปฏิบัติหรือเสริมแรง เชVน ให��รางวัลหรือลงโทษทําให��เด็กตกอยูVในภาวะจําใจและไมVเต็มใจ 
 สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน�า 19) ให�ความหมาย การมีวินัย 
หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข�อตกลงกฎเกณฑ� และระเบียบ ข�อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม และผู�มีวินัย คือผู�ปฏิบัติตนตามข�อตกลง กฎเกณฑ� และระเบียบ 
ข�อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมเปWนปกติวิสัย ไมVละเมิดสิทธิของผู�อื่น 
 วินัย พัฒนรัฐ (ม.ป.ป., หน�า 9) ได�ให�ความหมายความมีระเบียบวินัย หมายถึงการประพฤติ
ตามกฎ ข�อบังคับ และกติกาตVางๆที่สังคมกําหนดข้ึน เพ่ือให�เปWนแนวทางในการปฏิบัติและใช�ควบคุม
ความประพฤติของคนในสังคม เชVน กฎหมาย คําสั่ง คําประกาศ ระเบียบโรงเรียน 
 กอร�ริสัน (Gorrison, 1959, pp. 189-190) ได�กลVาวถึงวินัยไว�วVา แบบของวินัยที่ได�ผล
และมั่นคง ซึ่งเราต�องการให�เกิดข้ึนในบุคคล คือ วินัยแหVงตนที่มีรากฐานมาจากการควบคุมภายใน
และภายนอกตน การควบคุมภายนอกตน เชVน การดูแลที่สม่ําเสมอ การบังคับลงโทษยVอมมี
ความหมายในตัวเองอยVางเพียงพอ แตVจะชVวยให�เกิดวุฒิภาวะได�เพียงเล็กน�อยเทVาน้ัน 
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 กู�ด (Good, 1973, pp. 185 - 186) ได�ให�ความหมายคําวVา วินัย หมายถึงกระบวนการ
หรือผลของการควบคุมหรือการบังคับความต�องการแรงกระตุVน ความปรารถนา หรือความสนใจ
เพ่ือให�เปWนไปตามอุดมคติหรือให�ได�มาซึ่งพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพเช่ือถือได� และกลVาวถึงความมี
วินัยในตนเองวVาหมายถึง การบังคับควบคุมพฤติกรรมของบุคคลไมVใชVโดยอํานาจภายนอก แตVหาก
หมายถึงการบังคับโดยอํานาจภายในของบุคคลน่ันเอง และเปWนอํานาจที่เกิดจากการเรียนรู�หรือ 
การยอมรับในคุณคVาอันหน่ึงอันใด ซึ่งสามารถทําให�บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได� 
 จากความหมายของวินัยที่กลVาวมาข�างต�นสรุปได�วVา วินัย หมายถึง ความสามารถใน 
การควบคุมตนเองให�มีความรับผิดชอบอยูVในระบบระเบียบแบบแผน ข�อบังคับ กฎเกณฑ� คําสั่ง 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ที่กําหนดข้ึนเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�น้ัน ๆ และกระทําในสิ่งที่ถูกต�อง
เหมาะสมตามสภาพแวดล�อมแตVละสังคม 
 2. ความสําคัญของวินัย  
 ความสําคัญของวินัยได�มีผู�ให�ความสําคัญของวินัยในตนเองไว�หลายทVาน ดังน้ี 
 บุญมี แทVนแก�ว (2545, หน�า 62) ได�กลVาวถึง ความสําคัญของวินัยวVา สังคมใหญVเมื่อมี
สมาชิกจํานวนมากอยูVรVวมกันเปWนหมูVเปWนคณะอยูVเปWนกลุVมเปWนพวก สมาชิกยVอมมาจากชาติตระกูล
ตVางกัน มีนิสัยใจคอแตกตVางกัน ถ�าขาดระเบียบวินัยตVางคนตVางกระทําตามที่ตนพอใจที่ตนต�องการ
ความขัดแย�งยVอมเกิดข้ึน ในที่สุดความโกลาหล วุVนวาย ยVอมตามมา สังคมยVอมมีการทะเลาะเบาะแว�ง
กันเปWนปกติ ความสงบสุขจะเกิดข้ึนไมVได�เลย ดังน้ัน จึงต�องอาศัยวินัยเปWนบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
รVวมกัน นอกจากจะเปWนการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมแล�ว วินัยยังทําให�สมาชิกงาม  
ดีวิเศษ ไปจากสังคมที่ไมVมีวินัยอีกด�วย 
 เอกวิทย� ณ ถลาง (2546, หน�า 61) ได�กลVาววVา วินัย คือสมรรถภาพในการควบคุม
พฤติกรรมให�เปWนไปตามความประสงค�  ซึ่งหมายความวVาจะต�องควบคุม กาย วาจา ใจ และพฤติกรรม
ทั้งหมดของคนให�ดํารงอยูVหรือให�เคลื่อนไหวอยVางมีวินัยหรือมีแบบแผนที่เหมาะสมที่จะทําให�บรรลุ
วัตถุประสงค�น้ัน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2547, หน�า 68) ได�ให�แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสําคัญของวินัยวVาคือ การจัดสรรสภาพแวดล�อม จัดต้ังระบบการดําเนินชีวิต และจัดวางระบบ
ความสัมพันธ�ระหวVางมนุษย�ให�เอื้อตVอการที่จะปฏิบัติการตVาง ๆ ในการดําเนินชีวิต และทํากิจการ
ทั้งหลายให�ก�าวไปสูVจุดหมาย 
 มาลินี จุฑะรพ (2548, หน�า 249) ได�อธิบายถึงความสําคัญของของการมีวินัยในตนเอง
ไว�ดังน้ี 
 1. ชVวยสร�างและรักษาสภาพการณ�อันจําเปWนตVอความเจริญงอกงามของนักเรียนวัยรุVน 
และความเจริญก�าวหน�าของโรงเรียน ถ�าขาดวินัยในห�องเรียน และหากนักเรียนไมVอยูVในระเบียบ 
วินัยของโรงเรียน การดําเนินงานในโรงเรียนจะเปWนไปอยVางไมVราบรื่น ในที่สุดผลเสียจะเกิดแกVตัว 
นักเรียนเองเชVน ห�องเรียนที่ไมVเปWนระเบียบ นักเรียนนึกอยากจะทําอะไรก็ทําไปตามใจชอบการเรียน
ของตนเองและของเพ่ือนก็ต�องชะงักลง 
 2. วินัยเปWนเครื่องเตรียมตัวนักเรียนวัยรุVนสําหรับการดํารงชีวิตในภายหน�า เมื่อเติบโต 
เปWนผู�ใหญVต�องรับผิดชอบตVอชีวิตความเปWนอยูVของตนและสมาชิกในครอบครัวการชVวยเหลือกันและ
รVวมมือกนในการแก�ปPญหาสังคม  เชVน ปPญหาการจราจร ปPญหาการรักษาระบบนิเวศน�วิทยา ปPญหา 
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การบุกรุกทําลายปrา และปPญหาการเสียภาษีอากร ตลอดจนการสร�างวินัยสําหรับหมูVคณะเพ่ือรองรับ 
กบสังคมยุคใหมV การมีวินัยในโรงเรียนเปWนการสร�างความรู�สึกรับผิดชอบตVอตนเองและสังคม 
(Sense of Responsibility) และรับผิดชอบในการกระทําตVาง ๆ ของตน อันจะนําผลมาสูVตนเองและ 
หมูVคณะของตนในอนาคต 
 3. วินัยเปWนเครื่องปลูกฝPงการรู�จักควบคุมบังคับใจของตนเองไปทีละน�อย สถาบัน 
ครอบครัวและโรงเรียนมีหน�าที่ปลูกฝPงอบรมสVงเสริมให�วัยรุVน มีความรับผิดชอบตVอสังคมในฐานะ 
ที่เปWนพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย (Democratic Society) พVอ แมV ผู�ปกครองและโรงเรียน 
จะต�องกระทําอยูVตลอดเวลาและสม่ําเสมอ ด�วยการมอบหมายหน�าที่ให�รับผิดชอบ และให�ควบคุม 
ตนเองให�ปฏิบัติหน�าที่น้ันให�ดีที่สุดตามกําลังและความสามารถของแตVละคน ซึ่งมีอยูVแตกตVางกัน 
ผู�เกี่ยวข�องจะต�องฝuกและอบรมช้ีแจง ให�วัยรุVนเห็นคุณคVาของความดี ความงามและความจําเปWนที่ 
จะต�อง ควบคุมตนเองให�ปฏิบัติตนในทางที่ชอบ จนเปWนนิสัย (Habit) มีลักษณะนิสัย (Character) ที่ 
จะนําความเจริญมาสูVตนเองและสังคม ทั้งน้ี วัยรุVนจะต�องรู�จักนําตนเองให�ประพฤติและปฏิบัติการ 
งานในทางที่ถูกที่ควร 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหVงชาติ (2549, หน�า 5-6) ได�กลVาวถึงความสําคัญ
ของวินัยไว� ดังน้ี 
 1. ด�านครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวมีวินัยไมVวVาจะเปWนวินัยภายนอก หรือวินัย
ภายในตนเองยVอมกVอให�เกิดความไว�วางใจ ความเช่ือมั่นระหวVางสมาชิก ทําให�เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ภายในครอบครัว โดยเฉพาะสมาชิกผู�เยาว�ของครอบครัว เมื่อเติบโตข้ึนจากครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ
ที่ดียVอมเปWนผู�มีบุคลกิดี มีความมั่นคงทางจิตใจ กล�าที่จะเรียนรู�และปรับตัวในสิ่งใหมV ๆ อันเปWนกําลังที่
สําคัญในการชVวยพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
 2. ด�านสังคม เมื่อกลุVมคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ�ของสังคม
รVวมกัน เชVน การชVวยกันรักษาสาธารณะสมบัติ การเคารพและไมVลVวงเกินสิทธิของผู�อื่น การปฏิบัติตาม
ประเพณีแบบแผนปฏิบัติของสังคม ก็จะทําให�การดําเนินชีวิตอยูVรVวมกันของบุคคลในสังคมเปWนไป
อยVางสงบสุข 
 3. ด�านเศรษฐกิจ ในสภาพสังคมไทยปPจจุบันที่มีการดําเนินงานทางธุรกิจอยVางรวดเร็ว
โดยใช�เทคโนโลยีสื่อสารเปWนเครื่องมือ เวลาจึงเปWนทรัพยากรที่สําคัญย่ิง ซึ่งผู�ดําเนินการทางธุรกิจ 
จะต�องรักษาและใช�ให�เกิดประโยชน�คุ�มคVาที่สุด ดังน้ันการมีวินัยตรงตVอเวลาจึงเปWนสิ่งจําเปWนตVอ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ันการมีวินัยในตนเองเกี่ยวกับความซื่อสัตย�ใน 
การดําเนินงานทางธุรกิจก็มีสVวนสําคัญที่ทําให�ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญเติบโตเปWนไป
อยVางตVอเน่ือง 
 4. ด�านการเมือง การที่ประชาชนในสังคมไทยปPจจุบันมีความเคารพยอมรับความคิดเห็น 
ของบุคคลอื่นที่แตกตVางไปจากตน และตระหนักในสิทธิหน�าที่ของตนในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในฐานะประชาชนอยVางกว�างขวาง รวมทั้งการบริหารราชการแผVนดินด�วยความ ซื่อสัตย�
สุจริตของนักการเมืองฝrายรฐับาล และการหมัน่ตรวจสอบการบริหารงานของคณะรัฐบาลอยVางใกล�ชิด
ด�วยความตระหนักในหน�าที่ของพรรคฝrายค�านอยVางแท�จริง สิ่งเหลVาน้ีเปWนวินัยในตนเองที่สําคัญที่จะ
ชVวยในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศเปWนไปได�โดยงVาย 
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 เชาว� มณีวงศ� (ม.ป.ป., หน�า 168) ได�กลVาวถึง ความสําคัญของวินัยไว�วVา วินัยชVวยให�
นักเรียนควบคุมดูแลตนเองและสังคมสVวนรวมได�ด�วยความสงบสุข เกิดสภาพแวดล�อมที่ดีในการเลVาเรียน 
การทํางาน ชVวยนําคนไปสูVการทําความดี ความเจริญ เว�นข�อห�าม ทําตามคําสั่งบางประการ เพ่ิมพลัง
ในการทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เห็นแกVประโยชน�สVวนรวมมากกวVาสVวนตน 
สังคมเปWนสุขรVมเย็น 
 ลัสเตอร�, และเอลิค (Lester, & Alice, 1962, p. 398) อธิบายไว�วVา การสร�างวินัยใน
ตนเองแกVเด็กจะเปWนการถVายทอดการเรียนรู�วิธีการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมของสงัคมของเขา เพ่ือให�
มีพฤติกรรมตVาง ๆ โดยคํานึงถึงตนเองและผู�อื่นด�วย การสร�างวินัยในตนเองจะชVวยให�เขาได� 
กระทําสิ่งที่สังคมยอมรับเพ่ือเขาจะได�มีความสัมพันธ�อันดีกับผู�อื่น ซึ่งจะเปWนสิ่งที่เขาก็จะรู�สึกพอใจ
ด�วยเชVนกัน  
 คลิฟฟอร�ด, และชาร�ลีส (Clifford, & Charles, 1981, pp. 6-7) ได�เน�นวVาระเบียบวินัย 
มีความจําเปWนมากและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยน้ันจําเปWนที่ครูจะต�องทําการเสนอเยาวชนวVา 
“เมื่อคุณกระทาํสิ่งไมVดี สิ่งไมVดีน้ัน ก็จะเกิดข้ึนกับตัวคุณ” เพราะความมีระเบียบวินัยน้ันเปWน
กระบวนการที่ มีความสัมพันธ�กับแนวทางปฏิบัติ  ซึ่งระเบียบวินัยน้ัน จะต�องมีการเสนอและ 
การเรียนรู� และสังคมใด ๆ ก็ตาม ถ�าขาดระเบียบวินัยก็จะเปWนสังคมสับสนวุVนวาย ดังน้ัน จะเห็นได�วVา
วินัยจะชVวยในการให�สมาชิกของสังคมประพฤติตนในกฎกติการVวมกัน วินัยในตนเองจะทําบุคคลคน
น้ันประพฤติตนอยVางมีเหตุผล เช่ือมั่นในการทําความดี และยอมรับในเหตุผลของบุคคลอื่น ซึ่งถ�าหาก
บุคคลในสังคมเปWนเชVนน้ี  สังคมก็จะสงบสุข นอกจากจะไมVมีใครสร�างปPญหาให�สังคมแล�วยังสามารถ
พัฒนาสังคมให�ดีข้ึนอีกด�วย 
 จากความสําคัญของวินัยที่กลVาวมาแล�วน้ัน สามารถสรุปได�วVา ความสําคัญของวินัย
หมายถึง พฤติกรรมวินัยความรับผิดชอบที่ทําให�เกิดระเบียบข้ึนในตนเอง ลดความขัดแย�งกับผู�อื่น  
เกิดความสามัคคี ควบคุมดูแลตนเองได�ดีข้ึน ชVวยนําทางไปสูVการทําความดีเห็นประโยชน�สVวนรวมมากกวVา
ประโยชน�สVวนตัว รู�จักรับผิดชอบตVอตนเองและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเกิดข้ึนใจตนเอง และ
เปWนเครื่องมือปลูกฝPงสิ่งที่ดีงามที่เหมาะสมที่ควรให�นักเรียนได�ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสถาบันการศึกษาก็
เปWนสVวนสําคัญในการฝuกฝนและสVงเสริมการสร�างวินัย เพราะวินัยเกิดจากการฝuกฝนอบรม ฝuกปฏิบัติ 
หากนักเรียน นักศึกษามีวินัยดีแล�วก็จะเปWนประโยชน�ในทุก ๆ ด�าน เปWนประโยชน�กับตนเอง สังคม 
และประเทศชาติตVอไป 
 3. ประเภทของวินัย 
 พนัส หันนาคินทร�, และคณะ (2546, หน�า 32) ได�กลVาวถึงประเภทของวินัย โดยแบVงออกเปWน 
2 ประเภท ได�แกV 
 1. วินัยในตนเอง (Self - discipline) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการทีบัญญัติข้ึนเพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง บังคับตนเองให�ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกวVาดี ถ�านักเรียนมีวินัยใน
ตนเองแล�วจะลดปPญหาด�านการปกครองนักเรียนได�อยVางมาก โรงเรียนไมVจําเปWน ต�องออกข�อบังคับ
ระเบียบให�มาก การควบคุมและการคุ�มครองก็จะสะดวกสบาย เพราะตนเองต�องรู�ควบคุมพฤติกรรม
ตนเองให�บรรลุจุดมุVงหมายปลายทาง ได�อยVางสุขสบาย รู�จักรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหน�าทีของตนเองที่
มีความรับผิดชอบ มีข�อดีคือ 
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  1.1 การรู�จักบังคับตนเอง และมีกําลังใจทีจะกระตุ�นเตือนให�ตนเองปฏิบัติสิ่งที่ 
ปรารถนา 
  1.2 การปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่ตนเองมีหน�าที่อยูV โดยไมVมีใครมาบังคับทํางาน 
สําเร็จเรียบร�อยตามเวลา 
  1.3 ปฏิบั ติงานด�วยความเต็มใจและตรงตVอ เวลา สนใจ ตัง ใจขยันทํางาน 
เต็มความสามารถ 
  1.4 ไมVคิดเอาเปรียบเมือทํางานกับหมูVคณะ 
  1.5 เปWนทียอมรับของสังคม 
  2. วินัยสVวนรวม หรือวินัยสําหรับหมูVคณะ (External authority discipline) หมายถึง 
วินัย ที่ออกมาจากอํานาจภายนอก เพ่ือบังคับให�สVวนรวมปฏิบัติตามให�เกดิความเปWนระเบยีบเรียบร�อย
ข้ึน วินัยสVวนน้ีจะต�องตังกฎเกณฑ�เปWนแนวทางกลาง ๆ ให�ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได� เชVน วินัยใน
การแตVงกายและวินัยในเรื่องความเคารพ ซึ่งมีข�อดี คือ รักษาความสัมพันธ�ซึ่งกันและกันให�อยูVในระดับ
ที่ดีและควรสVงเสริมให�ดีย่ิงข้ึน คือ 
 2.1 สามารถรักษาความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน ให�อยูVในระดับที่ดีและควรสVงเสริมให� 
ดีย่ิงข้ึน 
 2.2 รู�จักดําเนินการงานได�ผลรวมแกVสVวนรวม 
 2.3 สามารถควบคุมตนเองให�เปWนไปตามความต�องการและข�อตกลงของหมูVคณะ 
 2.4 สามารถดําเนินงานเปWนหมูVคณะ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการ
จะต�องเปWนผู�มีวินัยที่ดี จึงจะทํางานของหมูVคณะได�สําเร็จ  
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหVงชาติ (2549, หน�า 70-71) ได�กลVาวถึงประเภท
ของวินัย โดยแบVงออกเปWน 2 ประเภท ได�แกV  
 1. วินัยด�านความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเปWนการยอมรับในการกระทําของตนเอง 
การยอมรับ การกระทําด�วยความเต็มใจ ไมVวVาจะผลดีผลร�าย ไมVวVาจะถูกหรือผิด ไมVปPดความรับผิดชอบ
ไปให�ผู�อื่น และพร�อมที่จะปรับปรุงแก�ไข เพ่ือให�เกิดผลดีข้ึนความรับผิดชอบทําให�บุคคลปฏิบัติตาม 
หน�าที่ของตน ซึ่งวินัยด�านความรับผิดชอบประกอบด�วย 1) ความรับผิดชอบตVอตนเอง เชVน รู�จักหน�าที่ 
ต้ังใจจริงในการปฏิบัติหน�าที่ปฏิบัติตนเปWนทางไปสูVความเปWนพลเมืองดี การศึกษาเปWนสVวนสําคัญโดย
การสVงเสริมและปลูกฝPงระเบียบวินัยให�แกVVคนในชาติ การยอมรับเหตุผล กล�าแสดงออก กล�ารับผิด 
ยับย้ังช่ังใจ และมัธยัสถ� 2) ความรับผิดชอบตVอผู�อื่น เชVน ชVวยเสริมสร�างความสุขในสังคมการยอมรับ
ฟPงความคิดเห็นของผู�อื่น การวางตัวให�เกียรติซึ่งกันและกัน ความอดทน อดกลั้น สงบเสงี่ยม และ  
3) ความรับผิดชอบตVอหน�าที่ เปWนผลมาจากมีความรับผิดชอบตVอตนเองและตVอผู�อื่นอยVางเหมาะสม 
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีมานะ อดทนไมVหละหลวมไมVละเมิดประโยชน�เปWนของ
สาธารณะ รวมทั้งหน�าที่เสียภาษี การรับราชการทหาร และการใช�สิทธิเลือกต้ัง 
 2. วินัยด�านความสะอาด เปWนการปฏิบัติเพ่ือดูแลบํารุงรักษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
ของรVางกาย เครื่องใช�สVวนตัว อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนมีความปลอดภัย และรักษาความสะอาด 
อยูVเสมอพร�อมในการใช�งานตVอไป 
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 อํานาจ จันทรมหา (2553, หน�า 28) ได�แบVงระเบียบวินัย ไว� 2 ประเภท คือ 
 1. วินัยสําหรับตนเอง เปWนกระบวนการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยตนเองเปWน 
ผู�กําหนดการกระทําที่แสดงออกเปWนพฤติกรรมน้ัน ๆ 
 2. วินัยทางสังคมหรือสําหรับหมูVคณะ เปWนกระบวนการทางสังคมหรือหมูVคณะที่กําหนด
ข้ึนเปWนเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของหมูVคณะเพ่ือให�สมาชิกปฏิบัติตาม เชVน การใช�ระเบียบ
ข�อบังคับเปWนเครื่องมือในการรักษาความเปWนระเบียบเรียบร�อยของหมูVคณะน้ันให�บรรลุตามความมุVง
หมายที่สังคมหรือหมูVคณะต้ังไว�  
 รุจิร� ภูVสาระ, และคณะ (ม.ป.ป., หน�า 17) ได�แบVงวินัยออกเปWน 3 ประเภท ซึ่งแตVละ
ประเภทตVางก็มีแนวทางปฏิบัติแตกตVางกันออกไป ดังน้ี 
 1. วินัยสVวนตัว หมายถึง กฎเกณฑ� แนวปฏิบัติ หรือคติประจําใจซึ่งแตVละคนจะแตกตVาง
กันไป เพราะแตVละคนมีลักษณะเฉพาะตัวไมVเหมือนกัน สิ่งที่ทําให�วินัยสVวนตัวแตกตVางกันออกไป 
ได�แกV เพศ วัย ฐานะทางสังคม ระดับการศึกษา หน�าที่การงาน หรือคVานิยม เชVน การตรงตVอเวลา  
ไมVประพฤติผิดศีล เปWนต�น 
 2. วินัยในหน�าที่ หมายถึง กฎเกณฑ�หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับหน�าที่การงาน เชVน  
วินัยของครอบครวัที่ทุกคนในบ�านต�องปฏิบัติในฐานะบิดา มารดา ลูกหลาน หรือผู�อาศัย วินัยของโรงเรียน
เกี่ยวกับเรื่องตVาง ๆ เชVน การแตVงกาย การทําความเคารพ เปWนต�น 
 3. วินัยทางสังคม ได�แกV แนวปฏิบัติอันดีที่ทุกคนในสังคมยึดถือปฏิบัติเหมือนกัน  
มีลักษณะเหมือนกับวินัยสVวนตัว และวินัยในหน�าที่ แตVวินัยทางสังคมมีความหมายที่กว�างกวVา ทั้งน้ีวินัย
ทั้งสองเกี่ยวข�องกับกลุVมเล็กกวVาวินัยทางสังคม ตัวอยVางวินัยทางสังคม เชVน มารยาท กฎหมาย จารีต
ประเพณี หลักปฏิบัติทางศาสนา เปWนต�น 
  จากที่กลVาวถึงข�างต�น  สรุปได�วVา ประเภทของวินัย แบVงเปWน 2 ประเภท คือ วินัยด�าน
ความรับผิดชอบตVอตนเองและวินัยด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวม วินัยด�านความรับผิดชอบตVอ
ตนเอง เปWนพฤติกรรมที่ตนเองพึงปฏิบัติเพ่ือประโยชน�ของตนเอง และวินัยด�านความรับผิดชอบตVอ
สVวนรวม เปWนสิ่งที่พึงถือเปWนหลักเกณฑ� ข�อบังคับ ในการอยูVรVวมกันในสังคมอยVางสงบสุข  
 4. วินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเองและต'อส'วนรวม 
  4.1 ความหมายความรับผิดชอบ  
  ความหมายความรับผิดชอบ ตรงกับภาษาอังกฤษวVา Responsibility และมีผู�ให�
ความหมายของความรับผิดชอบไว�ดังน้ี 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2549, หน�า 693) ได�ให�ความหมายของ ความรับผิดชอบ 
หมายถึง การยอมรับตามผลที่ดี หรือไมVดีในกิจการที่ได�กระทําไป 
 พิภพ ชวังเงิน (2545, หน�า 65) กลVาววVาความรับผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ
ความต้ังใจของบุคคลในการปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเพียรพยายาม และละเอียดรอบคอบเพ่ือให�บรรลุ
เปjาหมายการรักษาสิทธิหน�าที่ของตน ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในด�านที่เปWนผลดีและผลเสีย 
ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน�าที่ให�ดีข้ึนทั้งตVอตนเองและตVอสังคม 
 สุจิตรา จูมสีมา (2546, หน�า 12) กลVาวถึง ลักษณะความรับผิดชอบวVา คือความคิด
ริเริ่มความไมVยVอท�อตVออุปสรรคการทํางานอยVางแข็งขัน มีความ เช่ือมั่นในตนเอง มีความปรารถนาที่
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จะทํางานให�ดีกวVาเดิม ผู�มีความรับผิดชอบต�องเปWนผู�ที่สามารถปฏิบัติงานให�สําเร็จลุลVวงตาม 
เปjาหมาย มีความซื่อสัตย�สุจริตและตรงตVอเวลา 
 ฟPงค, และเวคเนลส� (Funk, & Wagnalls, 1961, p. 1073) ได�ให�ความหมายของ
ความรับผิดชอบไว�วVา เปWนการแสดงออกถึงความสามารถจัดการและทําหน�าที่ ที่ได�รับมอบหมายได�
อยVางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถสนองตVอหน�าที่หรือข�อตกลงที่ต้ังไว�ตามอุดมคติ กฎของศีลธรรม
และหลักธรรมอีกด�วย 
 แคทเทล (Cattell, 1963, p. 145) ได�กลVาวถึงบุคคลที่มีความสามารถในความรับผิดชอบ
ไว�วVา คือ บุคคลที่รับผิดชอบในหน�าที่ มีความบากบั่นพากเพียร ถือศักด์ิศรี ยึดมั่นในกฎเกณฑ� ลักษณะ
ของคนที่ไมVมีความรับผิดชอบ คือคนที่ถือความสะดวกเปWนเกณฑ� หลีกเลี่ยงข�อบังคับ 
 โกฟว� (Gove, 1965, p. 1935) ได�ให�ความหมายของความรับผิดชอบไว�วVาเปWนคุณสมบัติ
หรือเงื่อนไขที่บคุคลจะต�องรบัผดิชอบ และเปWนบางสิ่งบางอยVางซึ่งบคุคลใดบุคคลหน่ึงจะต�องรบัผิดชอบ  
 ลอว�ชี (Lawshe, 1966, p. 143) ได�ให�ความหมายของความรับผิดชอบไว�วVาเปWน
อุปนิสัย อารมณ�ของบุคคลวVามีความรอบคอบ รับผิดชอบ และเปWนที่ไว�ใจได�มากน�อยเพียงใด 
 ฟลิพโพ (Flippo, 1966, p. 122) ได�สรุปความหมายของความรับผิดชอบไว�วVาเปWน
ความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน�าที่ให�สําเร็จลุลVวงไปได�และความสําเร็จน้ีเกี่ยวข�องกับปPจจัย 3 
ประการ คือ พันธะ ผูกพัน หน�าที่การงาน และวัตถุประสงค� 
 กูด (Good, 1973, p. 498) ได�ให�ความหมายของความรับผิดชอบไว�วVา เปWนหน�าที่
ประจําของแตVละบุคคลเมื่อได�รับมอบหมายอยVางใด อยVางหน่ึง หรือจะเปWนการปฏิบัติงานและหน�าที่
โดยเฉพาะ ซึ่งได�รับมอบหมายให�ดีที่สุดตามความสามารถของตน 
 ดิคคินสัน (Dickinson, 1987, p. 9-11) กลVาวถึงความรับผิดชอบในการศึกษาเลVาเรียน 
หมายถึง การที่นักเรียนสามารถตัดสินใจในกระบวนการเรียนของตนเองได� เชVน การต้ังจุดประสงค�
การเรียนรู� การเลือกและการใช�วัสดุอุปกรณ�การเรียน การแบVงเวลาการเรยีน การประเมินผลการเรยีน 
การเลือกทํากิจกรรม การเลือกพบบุคคลที่สามารถให�ความชVวยเหลือได� การเข�ารVวมกลุVมเปWนต�น  
ซึ่งจะเปWนการตัดสินใจในพฤติกรรมดังกลVาว เปWนบางสVวนหรือทั้งหมดก็ได� 
   สรุปได�วVา ความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคคลรับรู�หน�าที่ของตน แล�วปฏิบัติตามหน�าที่
ของตนด�วยความเต็มใจ ต้ังใจ และมุVงมั่นที่จะปฏิบัติหน�าที่ของตนด�วยความรัก ความเพียรพยายาม 
รู�จักตรึกตรองวางแผน มีความละเอียดลออสุขุมรอบคอบ และพิจารณาหาเหตุผลในการทํางาน  
เพ่ือปรับปรุงแก�ไขในสVวนที่ไมVดีให�ดีข้ึน ปฏิบัติงานอยVางมีจุดมุVงหมาย เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตาม
เปjาหมาย และยอมรับผลการกระทําไมVวVาจะเปWนผลดีหรือผลเสีย และพร�อมที่จะปรับปรุงแก�ไขให�ดี
ย่ิงข้ึน  
  4.2 ประเภทของความรับผิดชอบ 
    บุญธรรม พูนทรัพย� (2542, หน�า 74 - 76) ได�แบVงความรับผิดชอบเปWน 2 ประเภท
ดังตVอไปน้ี 
    1. ความรับผิดชอบตVอตนเอง ได�แกV 1) ความรับผิดชอบทางกาย เราต�องดูแลรักษา
สุขภาพรVางกายของเราให�มีสขุภาพพลานามยัที่สมบูรณ� เพราะหากรVางกายของเราสมบูรณ�แข็งแรงเรา
ยVอมกระทําสิ่งตVาง ๆ  ได�อยVางมีประสิทธิภาพ 2) ความรับผิดชอบทางจิตใจ เราจะต�องดูแลสุขภาพทาง
ใจของตนด�วย การฝuกอบรมจิตใจของตนให�มีคุณธรรม รู�จักแบVงแยกความดีความช่ัว การปลVอยให�
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จิตใจของตนหมกมุVนอยูVแตVความคิดที่ผิด คิดแตVจะทําร�ายและเอาเปรียบคนอื่นยVอมเปWนการขาด 
ความรับผิดชอบตVอตนเอง 
    2. ความรับผิดชอบตVอสังคม ได�แกV  1) ความรับผิดชอบตVอครอบครัว และบุคคลที่
อยูVใกล�ชิด คือการปฏิบัติหน�าที่ของความเปWน พVอ แมV ลูก เพ่ือน ผู�รVวมงาน ด�วยความรับผิดชอบ เชVน
การไมVชักชวนเพ่ือรVวมงานกระทําผิดตVอหน�าที่ การสร�างความไว�วางใจให�กับคนที่อยูVรอบ ๆ ตัวเรา 
การให�ความรักและดูแลเอาใจใสVคนที่เรารู�จัก 2) ความรับผิดชอบตVอชุมชน เชVนการชVวยเหลือคนใน
ชุมชนของตนเมื่อเขาได�รับความเดือดร�อน สนับสนุนและให�ความรVวมมือในการพัฒนาชุมชนของตน
ทั้งแรงกาย สติปPญญาและทรัพย�สินที่พึงจะพอให�ได� การคิดวVาธุระไมVใชVเปWนความคิดของคนที่ไมVมี
ความรับผิดชอบตVอชุมชนของตนเอง  และ 3) ความรับผิดชอบตVอประเทศหรือสังคมของมนุษย�
ทั้งหมด เพราะการกระทําของเรายVอมมีผลกระทบตVอประเทศและสังคมทั้งหมดไมVมากก็น�อย เชVน 
การทิ้งขยะ ดังน้ัน เมื่อทําอะไรก็ตาม เราควรนึกถึงผลกระทบที่มีตVอสังคมทั้งในปPจจุบันและอนาคต 
มิใชVคิดแตVจะได�รับประโยชน�จากสังคม แล�วสังคมจะเปWนอยVางไร ไมVสนใจหรือมัวแตVโทษสังคมวVาทําให�
คนเดือดร�อน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข, หน�า 8 – 9) กลVาวถึง การแบVงความรับผิดชอบตาม
คูVมือการปลูกฝPงและสร�างเสริมคVานิยมพ้ืนฐาน ได�แบVงความรับผิดชอบ ออกเปWน 4 ด�าน คือ 
 1. ความรับผิดชอบในการศึกษาเลVาเรียน หมายถึง การที่นักเรียนศึกษาเลVาเรียน 
จนประสบความสําเร็จตามที่มุVงหมายด�วยความขยันหมั่นเพียร อดทน เข�าห�องเรียนและสVงงานที่ 
ได�รับมอบหมายตรงตามเวลา เมื่อมีปPญหาหรือไมVเข�าใจบทเรียนก็พยายามศึกษาค�นคว�าซักถาม 
อาจารย�ให�เข�าใจ เมื่อทําแบบฝuกหัดผิดก็ยอมรับวVาทําผิด แล�วพยายามแก�ไขปรับปรุงให�ถูกต�องด�วย 
ตนเอง 
 2. ความรับผิดชอบตVอสถานศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนมีสVวนรVวมในกิจกรรม 
ตVาง ๆ ของสถานศึกษา รักษาผลประโยชน� เกียรติยศ ช่ือเสียงของสถานศึกษา ชVวยกันรักษา 
ความสะอาดของสถานศึกษา ไมVขีดเขียนโต�ะเรียน ผนังห�องเรียน ห�องนํ้า ห�องส�วม แตVงเครื่องแบบ
นักเรียนเรียบร�อย ไมVทะเลาะวิวาทกับโรงเรียนอื่น คอยตักเตือนเพ่ือนที่หลงผิดอันจะทําให�โรงเรียน
เสียช่ือ เมื่อโรงเรียนต�องการความรVวมมือหรือชVวยเหลือก็เต็มใจให�ความรVวมมืออยVางเต็มที่ เข�ารVวม
กิจกรรมตVาง ๆ  ของโรงเรียนตามความสนใจและความสามารถของตน เพ่ือสร�างช่ือเสยีงให�แกVโรงเรยีน 
 3. ความรับผิดชอบตVอครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนมีความต้ังใจชVวยเหลือ 
งานตVาง ๆ ภายในบ�าน เพ่ือแบVงเบาภาระซึ่งกันและกันตามความสามารถของตนและรู�จักแสดงความ 
คิดเห็น ปฏิบัติตนเพ่ือความสุขและช่ือเสียงของครอบครัว 
 4. ความรับผิดชอบตVอสังคม หมายถึง การที่นักเรียนมีสVวนรVวมในกิจกรรมตVาง ๆ 
ของชุมชนและสังคม บําเพ็ญประโยชน�และสร�างสรรค�ความเจริญให�ชุมชนอยVางเต็มความสามารถ 
ชVวยสอดสVองพฤติกรรมของบุคคลที่ เปWนภัยตVอสังคม ให�ความรู�ความสนุกสนานเพลิดเพลินแกV 
ประชาชนตามความสามารถของตน ชVวยคิดและแก�ปPญหาตVาง ๆ ของสังคม เชVน ความสกปรก 
การจราจร เสียภาษี รักษาของสาธารณะ ฯลฯ  
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    จิตรา วสุวานิช (2545, หน�า 189 - 199) ได�สรุปแบVงความรับผิดชอบออกเปWน  
2 แบบ ดังน้ี 
 1. ความรับผิดชอบตVอตนเอง มีความสําคัญมาก กVอนที่เด็กจะเรียนรู�วVาเขาควร  
มีความรับผิดชอบตVอครอบครัว ตVอสังคมหรือตVอประเทศชาติอยVางไร เด็กควรได�เรียนรู�ที่จะมีความ 
รับผิดชอบตVอตนเองเสียกVอน เน่ืองจากการมีความรับผิดชอบตVอตนเองน้ันเปWนคุณลักษณะที่ดี ถ�ามีอยูV
ในตัวของเด็กคนใดก็ยVอมมีผลดีสVงไปถึงคุณลักษณะอื่น ๆ เชVน การมีความเช่ือมั่นในตนเอง การมี
ความสามารถในการเรียน เปWนต�น พฤติกรรมการมีความรับผิดชอบตVอตนเองของเด็ก จัดเปWน
คุณลักษณะอันพึงประสงค� และอาจจัดพฤติกรรมการรับผิดชอบตVอตนเองของเด็กเปWนพวกๆ ได�  
2 พวก คือ 1) พฤติกรรมที่แสดงให�เห็นวVาเด็กมีความรับผิดชอบตVอกิจวัตรประจําวัน 2) พฤติกรรมที่
แสดงให�เห็นวVาเด็กมีความรับผิดชอบตVอหน�าที่หรืองานที่ได�รับมอบหมาย และตVอคําสัญญาที่ตนให�ไว�
กับผู�อื่น 
  2. ความรับผิดชอบตVอสังคม เพราะสังคมเปWนสถาบันที่รวบเอาสมาชิกทั้งที่เปWนเด็ก
และเปWนผู�ใหญVเข�าไว�ด�วยกัน ถ�าสมาชิกในสังคมขาดความรับผิดชอบตVอกันและตVอกฎหมายหรือ 
ระเบียบที่สังคมต้ังข้ึนแล�ว กฎหรือระเบียบน้ันก็ไมVสามารถคงอยูVได� ความแตกกระจายหรือ 
การสลายตัวของสังคมก็จะเกิดข้ึน สังคมเริ่มแรกที่เด็กควรจะต�องเข�ามามีสVวนรับผิดชอบก็คือ 
ครอบครัวและโรงเรียน  
 ทิศนา แขมมณี, และคณะ (2546, หน�า 6) ได�แบVงความรับผิดชอบ เปWน 4 ประเภท 
คือ 
 1. ความรับผิดชอบตVอหน�าที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหน�าที่การงานของตน
ด�วยความเอาใจใสV ขยันหมั่นเพียร อดทนตVอสูVอุปสรรค ไมVยVอท�อ มีความละเอียดรอบคอบและ 
ปjองกันความบกพรVองเสื่อมเสียในวงงานที่ตนรับผิดชอบ 
 2. ความรับผิดชอบตVอตนเอง หมายถึง การรักษาปjองกันตนเองให�ปลอดภัยจาก 
อันตราย โรคภัยไข�เจ็บ รักษารVางกายให�แข็งแรง บังคับควบคุมจิตใจไมVให�ตกเปWนทาสของกิเลส 
ประพฤติตนอยูVในศีลธรรมละเว�นความช่ัว รู�จักประมาณการใช�จVายตามสมควรแกVฐานะ หมั่นศึกษา 
เลVาเรียนจนประสบความสําเร็จ 
 3. ความรับผิดชอบตVอสVวนรวม หมายถึง การปฏิบั ติกิจกรรมของหมูVคณะ 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนอยVางเต็มกําลังความสามารถ รVวมมือแก�ปPญหาตVาง ๆ ที่เกิดข้ึน ประพฤติ
และปฏิบัติตนตามกฎหมาย งดเว�นการกระทําการอันเปWนผลเสียหายแกVสVวนรวม ดูแลทรัพย�สมบัติ
สาธารณะ และสร�างสรรค�ความเจริญก�าวหน�าแกVสVวนรวม 
 4. ความรับผิดชอบในการกระทําของตน หมายถึง การยอมรับการกระทําของตน
ทั้งที่ เปWนผลดีและผลเสีย ไมVปPดความรับผิดชอบในหน�าที่ของตนให�แกVผู�อื่น พร�อมทั้งปรับปรุง 
แก�ไข เพ่ือให�ได�ผลดีย่ิงข้ึน ไตรVตรองให�รอบคอบวVาสิ่งที่ตนทําลงไปน้ันจะเกิดผลเสียข้ึนหรือไมV 
ปฏิบัติแตVสิ่งที่ทําให�เกิดผลดี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561, หน�า 3) ได�ให�ความหมายของวินัยด�านความรบัผิดชอบ 
วVาหมายถึง ลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเอาใจใสVจดจVอ ต้ังใจ มุVงมั่นตVอการศึกษาเลVาเรยีน 
และการเปWนอยูVของตนเอง ตลอดจนสังคมอยVางเต็มความสามารถ เพ่ือให�บรรลุเปjาหมายสําเร็จตาม
ความมุVงหมายในเวลาที่กําหนด ตลอดจนยอมรับผลการกระทําทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดข้ึน รวมทั้ง
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดีข้ึนเปWนความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน�าที่ให�สําเร็จลุลVวงไปได� แบVงเปWน 3 
ลักษณะ ได�แกV ความรับผิดชอบตVอตนเอง ตVอครอบครัว และตVอสังคม 
 1. รับผิดชอบตVอตนเอง ได�แกV 1) แตVงกายถูกต�องตามระเบียบ 2) รับผิดชอบตVอ
หน�าที่ที่ได� รับมอบหมาย 3) ขยันรับผิดชอบตVอการเรียน 4) รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง  
5) มีความอดทนเพียรพยายาม 
 2. รับผิดชอบตVอครอบครัว ได�แกV  1) ชVวยทํางานบ�าน 2) เคารพเช่ือฟPงผู�ปกครอง  
3) ไมVนําความเดือดร�อนมาสูVครอบครัว  
 3. รับผิดชอบตVอสังคม ได�แกV  1) ชVวยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 2) เข�ารVวมกิจกรรม
ของโรงเรียน 3) เข�ารVวมกิจกรรมของชุมชน 
   จากประเภทของความรับผิดชอบ ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบของการเสริมสร�างวินัย 
ด�านความรับผิดชอบเพ่ือใช�สําหรับดําเนินงานไว� 2 ประเด็น ได�แกV 1) วินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเอง  
คือ พฤติกรรมทีต่นเองพึงปฏิบติัเพ่ือประโยชน�ของตนเอง โดยการประพฤติปฏิบัติตนในการรับผิดชอบตVอ
หน�าที่อยVางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได�แกV การรับผิดชอบตVอการเรียน การรับผิดชอบตVอหน�าที่ 
ที่ได�รับมอบหมาย การตรงตVอเวลาในการมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรมตVาง ๆ ของวิทยาลัย  
การแตVงกายถูกต�องตามระเบียบข�อตกลงของวิทยาลัย และการมีสัมมาคาราวะ การเคารพครู - อาจารย� 
โดยการไหว� การคํานับ การพูดจาสภาพอVอนน�อม 2) วินัยด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวม คือ พฤติกรรม
ที่พึงปฏิบัติตVอสVวนรVวม โดยการประพฤติปฏิบัติตนในการรับผิดชอบตVอสังคมให�ถูกต�องตามกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ� ข�อบังคับ ในการอยูVรVวมกันในสังคมอยVางสงบสุข ได�แกV การดูแลรักษาความสะอาดวิทยาลัย 
และรักษาทรัพย�สมบัติของวิทยาลัย 
 5. ทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร�างวินัยของนักเรียนนักศึกษา 
  นักการศึกษาได�นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวินัยของนักเรียนนักศึกษา ดังตVอไปน้ี 
 5.1 ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร� (Mowrer)  
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2545, หน�า 58 - 70) ได�อธิบายถึงทฤษฎีการเกิดวินัยใน
ตนเองของเมาเรอร� ไว�วVา การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลน้ัน นักจิตวิทยาทั้งหลายเช่ือวVาจะต�องมี
พ้ืนฐานมาต้ังแตVระยะแรก เกิดจนกระทั่งเติบโตข้ึนมาสิ่งสําคัญคือ ความสัมพันธ�ระหวVางทารกกับบิดา 
มารดา หรือผู�เลี้ยงดูอันจะเปWนทางนําไปสูVความสามารถในการให�รางวัลตนเอง หรือความสามารถ
ควบคุมตนเองเมื่อโตข้ึน ซึ่งเมาเรอร� ได�อธิบายวVาทารกหรือเด็กจะต�องเรียนรู�จากผู�ที่เลี้ยงดูตน โดยที่
การเรียนรู�น้ีจะเกิดในสภาพ อันเหมาะสมเทVาน้ัน การเรียนรู�ของเด็กทารกหรือเด็กน้ีจะเกิดข้ึนหลาย
ระดับและมีข้ันตอน ดังตVอไปน้ี 
 1) บุคคลที่สําคัญตVอการเรียนรู�ของทารกหรือเด็ก คือ บิดามารดา หรือผู�เลี้ยงดู 
ซึ่งเปWนผู�ที่มาบําบัดความต�องการของทารก เชVน หิวก็ได�ด่ืมนม ร�อนก็ได�อาบนํ้า ยุงกัดก็มีผู�ปPดให�  
เมื่อทารกได�รับการบําบัดความต�องการก็จะรู�สึกสบาย พอใจและมีความสุข ความรู�สึกของทารกน้ีจะ
รุนแรงมาก และติดตรึงอยูVในสํานึกของทารกไปจนเติบโตข้ึน การที่ทารกได�รับการบําบดัความต�องการ
จนรู�สึกสบาย พอใจและมีความสุขน้ัน สิ่งที่เกิดควบคูVกับเหตุการณ�อยูVเสมอทุกครั้งก็คือ การปรากฏตัว
ของบิดามารดาหรือผู�เลี้ยงดูในขณะที่มาปรนนิบัติเด็ก การบําบัดความต�องการของตนกับบิดามารดา
หรือผู�เลี้ยงดูเปWนสิง่ที่ควบคูVกันเสมอในการรับรู�ของเด็กจึงถVายทอดมายังบิดามารดาทําให�การปรากฏตัว
ของบิดามารดาหรือผู�เลี้ยงดูตน ซึ่งเมาเรอร� เช่ือวVาการรักและพอใจบิดามารดาน้ันจะต�องเกิดจาก 
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การเรียนรู�เชVนน้ี โดยที่ความสุขความพอใจที่ได�รับการบําบัดต�องมากVอน ถ�าไมVมีเหตุการณ�เชVนน้ีในเด็ก 
เชVน เมื่อหิวก็ไมVได�กินหรือเมื่อกินยามไมVหิวเด็กก็จะไมVเกิดความ พอใจ เด็กก็จะไมVมีรากฐานในการที่
จะเรียนรู�ที่จะรักและพอใจบิดามารดาหรือผู�เลี้ยงดูตน น้ันก็คือ บุคคลที่สําคัญตVอการเรียนรู�เริ่มแรก
ของทารกหรือเด็กก็คือผู�เลี้ยงเด็ก ซึ่งอาจจะเปWนบิดามารดาหรือผู�อื่นก็ได� 
 2) ความรักและความผูกพันของเด็กนําไปสูVการปฏิบัติตามคําอบรมสั่งสอนหรือ 
การเลียนแบบผู�ที่ตนรักและพอใจ กลVาวคือ จากความรักและพอใจของเด็กที่มีตVอบิดามารดาหรือ 
ผู�เลี้ยงดู จึงทําให�เมื่อบิดามารดาหรือผู�เลี้ยงดูมีการอบรมสั่งสอนเด็ก หรือมีการกระทําหรือพูดจา
อยVางไร เด็กก็จะเกิดการทําตาม หรือเลียนแบบคําพูด หรือการกระทําตามที่บิดามารดาหรือผู�เลี้ยงดู
สั่งสอน หรือตามที่เห็นบิดามารดาหรือผู�เลี้ยงดูกระทํา ซึ่งการกระทําของเด็กเชVนน้ีจะทําให�เขาเกิด
ความสุข ความพอใจได�เองอันเปWนลักษณะการให�รางวัลและชมเชยตนเอง โดยบุคคลไมVได�หวังผลจาก
ภายนอกการเลียนแบบผู�เลี้ยงดูตนของเด็กจะทําทั้งทางที่ดีและไมVดีเทVาๆ กันตราบเทVาที่ลักษณะน้ัน 
เปWนลักษณะของผู�ที่ตนรักและพอใจ เชVน ถ�าเ ด็กเห็นผู� เลี้ยงดูสูบบุหรี่ เสมอ เมื่อเด็กสูบบุหรี่ 
บ�างก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเปWนลักษณะของผู�ที่ตนรักตนพอใจมากVอน ความสามารถใน 
การให�รางวัลตนเองน้ี เมาเรอร� เช่ือวVาเปWนลักษณะที่แสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตของบุคคลน้ัน  
โดยจะปรากฏข้ึนในเด็กปกติที่อายุประมาณ 8-10 ขวบ และจะพัฒนาตVอไปจนสมบูรณ�เมื่อเติบโตเปWน
ผู�ใหญV ฉะน้ันผู�ที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตอยVางสมบูรณ� จึงเปWนผู�ที่มีความสามารถที่จะควบคุมตนให�
ปฏิบัติตนอยVางมีเหตุผลในสถานการณ�ตVาง ๆ  เชVน ในการโต�ตอบเมื่อเกิดความคับข�องใจ เมื่อเกิดความ
กลัว ในการมีความรักและในการมีอารมณ�ตVาง ๆ ฯลฯ สVวนผู�ที่ขาดวินัยในตนเองหรือขาดการควบคุม
ตนเองก็เพราะไมVได�ผVานการเรียนรู� ต้ังแตVวัยทารก จึงกลายเปWนบุคคลที่ขาดความยับย้ังช่ังใจ 
ในการกระทําและกลายเปWนผู�ทําผิดกฎหมายของบ�านเมืองอยูVเสมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเปWน
อาชญากรเรื้อรัง หมดโอกาสที่จะแก�ไขดังน้ัน จากทฤษฎีของเมาเรอร� การเกดิวินัยในตนเองจนเปWนผู�ที่
บรรลุวุฒิภาวะทางจิตน้ัน จะต�องเริ่มต�นจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอยVางมีความสุข ความอบอุVนและ
ผVานการอบรมสั่งสอน หรือการเลียนแบบที่ดีงามจากผู�ที่เลี้ยงดูตนเอง จึงจะพัฒนามาเปWนลักษณะที่
เดVนชัดในจิตสํานึกของบุคคลน้ัน และกลายเปWนพฤติกรรมที่ถูกต�องมีเหตุผลของบุคคลน้ัน 
 จากทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร� สรุปได�วVา การเกิดวินัยในตนเองเปWน
ผู�ที่บรรลุภาวะทางจิตน้ันจะต�องเริ่มต�นจากการเลี้ยงดูในวัยทารกอยVางมีความสุข ได�รับความอบอุVน
และผVานการอบรมสั่งสอนหรือการเลียนแบบที่ ดีงามจากผู�ที่เลี้ยงดูตนเอง จึงจะพัฒนามาเปWน 
ลักษณะที่เดVนชัดในจิตสํานึกและกลายเปWนพฤติกรรมที่ถูกต�องมีเหตุผลของบุคคลน้ัน 
 5.2 ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเองของเพค และแฮวิคเฮิสต� 
(Peck and Havighurst)  
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2545, หน�า 70 - 71) ได�อธิบายถึงทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรม
หรือความมีวินัยในตนเองของเพค และแฮวิคเฮิสต� ไว�วVา การควบคุมของอีโก (Ego-control) และ 
การควบคุมของซุปเปอร�อีโก (Super Ego-control) รVวมกันชVวยให�เกิดความต�องการแสดงพฤติกรรม
เพ่ือผู�อื่นอยVางสมเหตุสมผลนักทฤษฎีทั้งสองเห็นวVาพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอร�อีกโกในบุคคลจะ
มีมากหรือน�อยก็ได�และบุคคลแตVละคนจะมีพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอร�อีโกในระดับที่ไมVเทVากัน 
อันเน่ืองมาจากการได�รับความรู�ทางจริยศึกษาที่ทําให�ทราบถึงผลที่จะเกิดจากการแสดงพฤติกรรม 
ตVาง ๆ ในแตVละบุคคลจะมีระดับไมVเทVากัน ซึ่งจะสVงผลไปยังความมีวินัยในตนเองหรือการควบคุมของ 
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อีโกและซุปเปอร�อีโกที่ตVางระดับกนั ดังน้ัน นักทฤษฎีทั้งสองจึงได�จําแนกลกัษณะของบคุคลออกเปWน 5 
ประเภท ดังน้ีคือ 
 1) พวกปราศจากจริยธรรม (amoral person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของ
อีโกและซุปเปอร�อีโกที่น�อยมาก โดยบุคคลจะเปWนผู�ที่ยึดตนเองเปWนศูนย�กลางและเห็นแกVตัวฝrายเดียว 
โดยที่ไมVเรียนรู�ที่จะให�แกVผู�อื่น เปWนผู�ที่ไมVสามารถควบคุมตนเองได� และจะกระทําการตVาง ๆ อยVาง 
ไมVไตรVตรอง บุคคลประเภทน้ีถูกควบคุมโดยความเห็นแกVตัวของตนเอง และเปWนผู�ที่ขาดความมีวินัยใน
ตนเองหรือมีน�อยมาก 
 2) พวกเอาแตVได� (expedient person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก
น�อย แตVพลังควบคุมของซุปเปอร�อีโกมีมากข้ึน แตVก็ยังจัดอยูVในประเภทปานกลางคVอนข�างน�อย บุคคล
ประเภทน้ีจะยังยึดตนเองเปWนศูนย�กลาง และกระทําทกุอยVางเพ่ือความพอใจและผลได�ของ ตนเองเปWน
คนที่ไมVจริงใจจะยอมอยูVใต�การควบคุมของผู�มีอํานาจ ถ�าจะทําให�เขาได�รับผลที่ต�องการได�เปWนผู�ที่มี
ความมีวินัยในตนเองน�อย ลักษณะน้ีจะปรากฏต้ังแตVวัยเด็กตอนต�น และในคนบางประเภทจะติดตัวไป
จนตลอดชีวิต 
 3) พวกคล�อยตาม (conforming person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก
น�อยเหมือนคน 2 ประเภทแรก แตVมีพลังควบคุมของซุปเปอร�อีโกมากกวVา คือ อยูVในระดับปานกลาง
คVอนข�างมาก คนพวกน้ีจะยึดพวกพ�องเปWนหลัก และคล�อยตามผู�อื่นโดยไมVต�องไตรVตรอง บุคคล
ประเภทน้ีอยูVภายใต�การควบคุมของสังคมและกลุVม เปWนผู�ที่มีวินัยในตนเองระดับปานกลางแตVไมV
แนVนอน 
 4) พวกต้ังใจจรงิแตVขาดเหตุผล (irrational conscientious person) หมายถึง บุคคล
ที่มีพลังควบคุมของอีโกในระดับปานกลาง แตVมีพลังควบคุมของซุปเปอร�อีโกมาก จนเปWนผู�ที่ยอมรับ
กฎเกณฑ�และคVานิยมทางสังคมเข�าไป เปWนลักษณะของตนเอง จะเปWนผู�ที่ทําตามกฎเกณฑ�และ
กฎหมายอยVางยึดมั่นและมีศรัทธา เปWนผู�ที่ถูกควบคุมโดยคVานิยมและปทัสถานของสังคมเปWน ผู�ที่มีวินัย
ในตนเองคVอนข�างมาก แตVยังไมVสมบูรณ�บุคคลประเภทน้ีจะทําตามกฎอยVางเครVงครัด โดยเห็นวVา
กฎเกณฑ�น้ันเปWนของศักด์ิสิทธ์ิ แม�จะกVอให�เกิดผลเสียหายแกVผู�อื่นก็ไมVสนใจบุคคลประเภทน้ีจะเปWน
หลักของชุมชน เพราะมีความมั่นคงในความเช่ือและการกระทําคนอื่นเห็นได�งVายแตVการขาดความ 
ยืดหยุVนอยVางมีเหตุผลของคนประเภทน้ี จึงยังเปWนคนประเภทที่ไมVสมบูรณ�ทางจริยธรรม 
 5) พวกเห็นแกVผู�อื่นอยVางมีเหตุผล (rational altruistic person) คือ บุคคลที่มี
พลังควบคุมของอีโกมาก และพลังควบคุมของซุปเปอร�อีโกก็มากด�วย จนเกิดสมดุลระหวVางการปฏิบัติ
ตนตามกฎเกณฑ�ของสังคมและความสมเหตุสมผลโดยเห็นแกVผู�อื่นทั่วไปเปWนหลัก บุคคลประเภทน้ีมี
ความสามารถควบคุมตนเองอยVางมีเหตุผล มิได�ตกอยูVในอิทธิพลของกลุVมในสังคม หรืออยูVใต�อิทธิพล
ของกฎเกณฑ�อยVางปราศจากเหตุผลเปWนผู�ที่มีวินัยในตนเองสูงมาก จะเปWนผู�ที่ตระหนักถึงผลของ 
การกระทําของตนตVอผู�อื่นกVอนจะทําอะไรต�องพิจารณาอยVางมีเหตุผลเพ่ือผู�อื่นพร�อมที่จะรVวมมือกับ
สังคม มีความรับผิดชอบและให�ความเคารพเพ่ือนมนุษย�โดยทั่วไป มีความต�องการที่จะเสียสละและ 
เห็นแกVประโยชน�สVวนรวม บุคคลประเภทน้ีมีไมVมากนักในแตVละสังคม แตVนักทฤษฎีทั้งสองเช่ือวVาเปWน
บุคลิกภาพที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดของมนุษย� 
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 จากทฤษฎีของเพคและเฮวิคเฮสต� สรุปได�วVาเปWน ทฤษฎีการพัฒนาแรงจูงใจทาง
จริยธรรมหรือการมีวินัยในตนเอง จากการได�รับความรู�ทางจริยศึกษาที่ทําให�ทราบถึงผลที่จะเกิดจาก
การแสดงพฤติกรรมตVาง ๆ ทางวินัย 
 5.3 ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม ของแบนดูรา (Bandura) 
 สาโรช บัวศรี (2549, หน�า 45) ได�อธิบายถึงทฤษฎีการเรยีนรู�ทางสังคมของแบนดูรา 
ไว�วVาพัฒนาการทางจริยธรรมเปWนพัฒนาการเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปWนผลจาก
ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับสังคมตามกฎเกณฑ�ทางศีลธรรมของสังคม โดยมีแรงขับพ้ืนฐาน
จากความต�องการทางชีวภาพ การตอบสนองตVอรางวัล และการหลีกเลี่ยงการลงโทษทางสังคม  
แบนดูราเช่ือวVา สิ่งแวดล�อมมีอิทธิพลตVอพฤติกรรมของมนุษย� เน่ืองจากสิ่งแวดล�อมกับมนุษย�มี
ปฏิสัมพันธ�กันและประสบการณ�ที่ได�รับจากการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ทําให�เกิดการเรียนรู� และมีผล
ตVอการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมในครั้งตVอไป การเรียนรู�อาจเกิดจากประสบการณ�โดยตรงหรือ
สังเกตจากตัวแบบ มีองค�ประกอบ ดังน้ี 
 1) สิ่งที่เรียนรู� คือ ความสัมพันธ�ระหวVางสิ่งตVาง ๆ ของตัวมนุษย� ทั้งความสัมพันธ�
ของเหตุการณ�และพฤติกรรมกับผลตVอพฤติกรรม ทําให�มนุษย�สามารถคาดหวังผลที่จะเกิดตามมาของ
เหตุการณ�หรือเปWนแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย� 
 2) วิธีเรียนรู� เกิดจากประสบการณ�ตรง หรือเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมและผล
กรรมของผู�อื่น บุคคลที่มีประสบการณ�มากหรือชVางสังเกตจะเปWนผู�ที่มีโอกาสการเรียนรู�สูง 
ประสบการณ�หรือเหตุการณ�ที่แตกตVางกันทําให�บุคคลเกิดการเรียนรู�หลากหลาย 
 3) ความเช่ือ ผลของการเรียนรู�ของมนุษย�จะพัฒนาเปWนความเช่ือ ความเช่ือมี
บทบาทในการกําหนดพฤติกรรม 
 4) การควบคุมพฤติกรรมด�วยความคิด การคิดในเชิงประเมินหรือวิเคราะห�ผลที่
คาดวVาจะเกิด นําไปสูVการเลือกแสดงพฤติกรรมที่เกิดผลที่ตนเองคาดหวังหรือต�องการเปWนการใช�
วิจารณญาณในการเลือกที่จะกระทํา หรือไมVกระทําพฤติกรรมน้ัน ๆ 
 5) จริยธรรมเปWนกฎเกณฑ�สําหรับประเมินพฤติกรรมวVาดีหรือไมV แม�มนุษย�จะใช�
ความคิด วิเคราะห� และเลือกพฤติกรรม ที่ตนตัดสินใจกระทําแล�ว มนุษย�ยังต�องเปรียบพฤติกรรมที่
คาดวVาจะแสดงน้ันกับกฎเกณฑ�ทางสังคมที่ตนอยูV จะเปWนที่ยอมรับของสังคมหรือไมV 
 6) การบังคับตนเองให�มีการเรียนรู�กฎเกณฑ�ในการประเมินพฤติกรรมทําให�
สามารถประเมินพฤติกรรมผู�อื่นและตนเองได� และประเมินปฏิกิริยาตอบสนองตVอพฤติกรรมน้ันได� 
 สรุปวVา ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคมของแบนดูรา ใช�อธิบายการเกิดและการพัฒนา
ทางจริยธรรมได�ดี ฉะน้ันการที่นักเรียนได�เกิดการเรยีนรู�ถึงผลเสียทีเ่กดิจากการขาดวินัยจากเหตุการณ� 
และประสบการณ�ตรงที่เกิดข้ึน และตระหนักวVาเปWนพฤติกรรมที่ไมVพึงประสงค�ในสังคม ทําให�นักเรียน 
นักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตน และเลือกแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอันเปWนที่ยอมรับ
ของสังคม 
 5.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิอร�ก Lavrence Kohlberb  
 สุรางค� โคว�ตระกูล (2552, หน�า 67-75) ได�อธิบายถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรม
ของโคลเบิอร�ก ไว�วVา พัฒนาการทางจริยธรรมเปWนผลจากการพัฒนาการของโครงสร�างทางความคิด
ความเข�าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากน้ัน โคลเบิร�ก ยังพบวVา สVวนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของ
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เด็กจะไมVถึงข้ันสูงสุดในอายุ 10 ป6 แตVจะมีการพัฒนาข้ึนอีกหลายข้ันจากอายุ 11-25 ป6 การใช�เหตุผล
เพ่ือการตัดสินใจที่จะเลอืกกระทําอยVางใดอยVางหน่ึง จะแสดงให�เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล 
การใช�เหตุผลเชิงจริยธรรม ไมVได�ข้ึนอยูVกับกฎเกณฑ�ของสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ แตVเปWนการใช�
เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแกVการเข�าใจย่ิงข้ึนตามลําดับของวุฒิภาวะทางปPญญา 
 โคลเบิร�ก ได�แบVงระดับของจริยธรรมออกเปWน 3 ระดับ ซึ่งทั้ง 3 ระดับ น้ันจัดเปWน
ข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมได� 6  ข้ัน 
 ข้ันที่ 1 ใช�หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ 
 ข้ันที่ 2 ใช�หลักการแสวงหารางวัล 
 ข้ันที่ 3 ใช�หลักการกระทําตามที่คนอื่นเห็นวVาดี 
 ข้ันที่ 4 ใช�หลักการกระทําตามหน�าที่ของสังคม 
 ข้ันที่ 5 ใช�หลักการเคารพตนเองหรือการทําตามคํามั่นสัญญา 
 ข้ันที่ 6 ใช�หลักการยึดอุดมคติสากล 
 จากข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมทั้งหกข้ันเหลVาน้ี โคลเบิร�ก ได�แบVงออกเปWน 3 
ระดับในแตVละระดับ มี 2 ข้ัน เริ่มจากข้ันตํ่าสุดจนถึงสูงสุด ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมทั้งหกข้ัน 
 

ขั้นการใช�เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 
ข้ันที่ 1 ใช�หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (2-7 ป6) 
ข้ันที่ 2 ใช�หลักการแสวงหารางวัล (7-10 ป6) 

1. ระดับกVอนกฎเกณฑ� (2-10 ป6) 
 

ข้ันที่ 3 ใช�หลักการกระทําตามที่คนอื่นเห็นวVาดี (10-13 ป6) 
ข้ันที่ 4 ใช�หลักการกระทําตามหน�าที่ของสงัคม (13-16 ป6) 

2. ระดับตามกฎเกณฑ� (10-16 ป6) 
 

ข้ันที่ 5 ใช�หลักการเคารพตนเองหรือการทําตามคํามั่น
สัญญา (16 ป6 ข้ึนไป) 
ข้ันที่ 6 ใช�หลักการยึดอุดมคติสากล (วัยผู�ใหญV) 

3. ระดับเหนือกฎเกณฑ� (16 ป6 ข้ึนไป) 
 

 
ที่มา : สุรางค� โคว�ตระกูล (2552, หน�า 72) 
 
 ระดับที่ 1 คือ กVอนกฎเกณฑ� 
  ในระดับน้ีเด็กจะตอบสนองตVอกฎเกณฑ� โดยกระทําตามผู�ที่มีอํานาจ
เหนือตน และพิจารณาสิ่งตVาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงโทษ หรือการได�รับรางวัล ซึ่งพัฒนาการทาง
จริยธรรมในระดับน้ี เด็กจะกระทําในสิ่งที่เปWนประโยชน�ตVอตนเองเทVาน้ัน โดยนํามาเกี่ยวข�องกับด�าน
สรีระเปWนใหญV เด็กในระยะน้ีจะเข�าใจวVา ความดีคือสิ่งที่ทําไปแล�วไมVถูกลงโทษ และทําดีแล�วได�รับ
รางวัลจึงจะทํา เด็กจะเช่ือหรือกระทําตามทีผู่�มอีํานาจเหนือตนในการลงโทษ หรือให�รางวัลพัฒนาการ
ทางจริยธรรมในระดับกVอนเกณฑ� แบVงออกเปWน 2 ข้ัน คือ 
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 ข้ันที่ 1 ใช�หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ ในข้ันน้ีเด็กจะใช�หลักการ
หลีกเลี่ยงมิให�ได�รับโทษ เปWนเหตุผลในการกระทํา เด็กจะทําดีตามกฎเกณฑ�ของผู�มีอํานาจเหนือตน 
และอยูVภายใต�อํานาจของผู�ใหญV เพราะกลัวการถูกลงโทษ เชVน กระทําดีเพราะกลัวจะถูกตีไมVใชVเพราะ
กลัวความผิด 
 ข้ันที่ 2 ใช�หลักการแสวงหารางวัล การกระทําดีหรือการกระทําที่ถูกต�อง
ในข้ันน้ี เด็กจะเห็นความสําคัญของการได�รับรางวัลหรือคําชมเชย การสัญญาวVาจะให�รางวัลจึงเปWน
แรงจูงใจให�เด็กกระทําความดีในข้ันน้ีจะเปWนไปได�ในทํานองการได�และแลกเปลี่ยนแบบเด็ก ๆ เชVน 
เมื่อเขาให�ฉันมา ฉันก็ตอบแทนเขาไป เปWนต�น 
 ระดับที่ 2 คือระดับตามกฎเกณฑ� 
  พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับน้ี เด็กจะเห็นความสําคัญของหน�าที่ 
ความรับผิดชอบของกลุVมที่ตนเปWนสมาชิกอยูV และรู �จักรักษากฎเกณฑ� เพราะเห็นความสําคัญ 
ของกลุVมหรือเพราะความรับผิดชอบตVอสังคมเปWนหลัก ในระดับน้ี เด็กจะไมVกระทําความผิดเพราะ 
ต�องการให�ผู�อื่นยอมรับ และยึดกฎเกณฑ�ของกลุVมและสังคมเปWนเกณฑ�ในการปฏิบัติพัฒนาการทาง
จริยธรรมในระดับตามกฎเกณฑ�น้ี แบVงออกเปWน 2 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 3 ข้ันกระทําที่คนอื่นเห็นวVาดี อยากเปWนคนดี เด็กนVารัก (Good 
Boynice Girl Orientation) พัฒนาการที่จริยธรรมในข้ันน้ี เด็กจะกระทําในสิ่งที่ตนเองคิดวVาคนอื่น ๆ 
จะเห็นด�วยและพอใจ เพ่ือให�เปWนที่ชอบของเพ่ือนฝูง เพราะต�องการยอมรับจากผู�อื่น โดยจะกระทําดี
เพราะต�องการที่จะเปWนเด็กดีของกลุVม 
 ข้ันที่ 4 ข้ันกระทําตามกฎหมายและระเบียบของสังคม (The Law and 
Order Orientation) ในระดับน้ีบุคคลจะเข�าใจในกฎเกณฑ� บรรทัดฐานของสังคม เข�าใจถึงบทบาท
และหน�าที่ของบุคคลที่พึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ� และสังคมที่เปWนสมาชิกอยูVและมีหน�าที่ต�องปฏิบัติตาม
เพ่ือประโยชน�ตVอกลุVมสังคมของตน 
 ข้ันที่ 5 ใช�หลักการเคารพตนเองหรือการทําตามคํามั่นสัญญา (Contractual 
Legalistic Orientation) บุคคลในข้ันน้ีจะเห็นความสําคัญของคนหมูVมาก ความถูกต�องเปWนสิ่งที่ต�อง
พิจารณาถึงคVานิยมเฉพาะตัวบุคคล เปWนสิทธิเฉพาะตัว คํานึงถึงสภาพการณ�และกฎเกณฑ�ที่มีเหตุผล 
ซึ่งได�รับการยอมรับจากคนสVวนใหญV  เคารพมติที่มาจากการลงความเห็นอยVางเปWนประชาธิปไตย และถือ
วVากฎเกณฑ�ตVาง ๆ  ยVอมเปลี่ยนแปลงได�ถ�ามีเหตุผลที่เหมาะสมกวVา หน�าที่ของบุคคลในข้ันน้ีคือการกระทํา
ตามข�อสัญญาที่ให�ไว�กับผู�อื่น คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและไมVพยายามที่จะลิดรอนสิทธิของผู�อื่นอีกด�วย  
เห็นแกVประโยชน�ของสVวนรวมเปWนหลัก 
 ข้ันที่ 6 ใช�หลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal-Ethical Principle 
Orientation) พัฒนาการทางจริยธรรมในข้ันน้ี ความถูกต�องคือความสํานึกถึงคุณคVาของความถูกต�องตาม
หลักเกณฑ�ที่บุคคลน้ันพิจารณา โดยคํานึงถึงเหตุผลอยVางกว�างขวาง มีความเปWนสากล ผู�ที่เจริญแล�ว
คํานึงถึงประโยชน�ของมนุษยชนไมVใชVเฉพาะกลุVมบุคคลและปฏิบัติตามความถูกต�องน้ันอยVางไมVหว่ันไหวตVอ
สิ่งใด ๆ  มีความละอายตVอการทําช่ัวแม�จะไมVมีใครรู�เห็นก็จะไมVกระทํา  คุณธรรมของบุคคลในข้ันน้ี จะเปWน
นามธรรม เชVน การยอมรับในคุณคVาของมนุษย�ทุกคน การยอมรับวVาทกคนมีสิทธ์ิที่เทVาเทียมกันใน 
ความเปWนมนุษย� คุณธรรมในข้ันน้ีจะเกิดข้ึนได�ในบุคคลที่มีความเจริญทางสติปPญญาในข้ันสูง  
มีประสบการณ�และความรู�อยVางกว�างขวาง   
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 สรุปทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร�ก เช่ือวVาพัฒนาการทางจริยธรรมของ
บุคคลจะเปWนไปตามลําดับข้ันจากข้ันที่ 1 ผVานไปตามลําดับ ถึงข้ันที่ 6 บุคคลจะพัฒนาข้ันไมVได�เพราะ 
การให�เหตุผลในข้ันที่ตํ่ากวVาอยูVกVอนแล�ว และตVอมาเมื่อได�รับประสบการณ�ทางสังคมใหมV ๆ หรือสามารถ
เข�าใจความหมายของประสบการณ�เกVา ๆ ที่ได�ดีข้ึน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด�านความคิดเห็นและ 
การให�เหตุผล ทําให�การให�เหตุผลในข้ันสูงมีมากข้ึน เหตุผลในข้ันที่ตํ่ากวVาก็จะถูกใช�น�อยลงทุกที และ 
ถูกละทิ้งไปในที่สดุ พัฒนาการทางจริยธรรมของแตVละบคุคลไมVจําเปWนต�องไปถึงข้ันสงูสดุ อาจจะหยุดชะงกั
ในข้ันใดข้ันหน่ึงก็ได� ทั้งน้ีข้ึนอยูVกับความสามารถทางสติปPญญาและประสบการณ�ทางด�านสังคมของ
บุคคลน้ัน   
 จึงสรุปได�วVา  การปลูกฝPงเสริมสร�างและพัฒนาวินัยในตนเองแกVเด็กเปWนเรื่องสําคัญ
ที่ต�องทําให�ถูกวิธี เพ่ือสร�างเสริมจริยธรรมที่ดีของบุคคลที่จะเปWนพลเมืองดี  ซึ่งจําเปWนมากสําหรับ 
ทุกสังคม การพัฒนาวินัยในตนเองจะต�องทําต้ังแตVวัยเด็ก ซึ่งเด็กควรได�รับความอบอุVนในครอบครัว 
เพ่ือทําให�เด็กเกิดความมั่นคงทางอารมณ� รวมไปถึงประสบการณ�การปลกูฝPงความมีวินัยของทกุชVวงวัย
เริ่มต�นต้ังแตVวัยเด็กสูVวัยรุVนจนเกิดเปWนอุดมคติของความมีวินัยในวัยผู�ใหญVตVอไป ซึ่งความมีวินัยนั้น 
อาจมาจากประสบการณ�การเรียนรู�ทั้งทางตรงและทางอ�อมได�อยVางมีเหตุผล ดังน้ันครอบครัวและ 
สถาบันการศึกษา จึงควรให�ความสนใจและลงมือปลูกฝPงและพัฒนาวินัยแกVเด็กและเยาวชนของชาติ 
 6. แนวทางการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542, หน�า 60-65) ได�กลVาวถึง แนวทางการสร�างวินัย ดังน้ี 
 1. มีเจตคติที่ดีกับนักศึกษา การสอนวินัยต�องคVอยเปWนคVอยไป ใสVใจและพยายาม 
สร�างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา ให�คําแนะนําช้ีแจงถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต�อง ฝuกให�รู�จักบังคับ
ตนเองอยVางมีเหตุผลใช�วิธีจูงใจให�มีสVวนรVวมในการปฏิบัติมากกวVาการบังคับ โดยคํานึงถึงความรู�สึก
จิตใจของนักศึกษาจากการสอนวินัยด�วยความรัก จะชVวยให�นักศึกษามีความรู�สึกที่ดีกับการมีวินัย 
 2. จําเปWนต�องปลูกฝPงความมีวินัย เน่ืองจากการสร�างวินัยไมVใชVการลงโทษ แตVการสร�าง
วินัยเกิดจากการสั่งสอนอยVางมีเหตุผลและจําเปWน คือ การสอนให�รู�ขอบเขตของความประพฤติด�วย
ความตระหนักวVาอิสรภาพที่แท�จริง คือ อิสรภาพที่มีขอบเขต 
 3. สร�างให�นักศึกษามีความรบัผดิชอบตVอหน�าที่และงานที่ได�รับมอบหมาย ด�วยการติดตาม
ให�ข�อมูลปjอนกลับ ช้ีแนะ ไมVวVากลVาวให�เสียใจ และต�องประเมินให�นักศึกษาได�เห็นถึงการพัฒนา
พฤติกรรมของตนและสิ่งทีควรต�องแก�ไข 
 4. ต�องให�การยกยVองชมเชยเมื่อนักศึกษาได�กระทําหรือปฏิบัติดี  
 5. การฝuกวินัยต�องทําสม่ําเสมอ และมีขอบเขตเพ่ือการอยูVรVวมกันกับผู�อื่นได�เปWนอยVางดี 
 ฉันทนา ภาคบงกช, และคณะ (2543, หน�า 17-18) ได�กลVาวถึง แนวทางการสร�างวินัย
ให�นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
  1. แนวทางการสร�างวินัยให�แกVนักศึกษาเปWนสิ่งที่สามารถพัฒนาได�และการพัฒนา
ตนเอง เปWนการรู�จักมุVงอนาคตและควบคุมตนเองโดยอยูVบนพ้ืนฐานของเหตุผลและความพึงพอใจเปWน
สิ่งที่นVาเสริมสร�างให�เกิดผลดีแกVนักศึกษา  
 2. การสร�างความตระหนักอยูVเสมอวVา “ปPญหาวินัยในสังคมเกิดข้ึนจากทุกคนในสังคม 
เมื่อคนเปWนหนVวยหน่ึงที่สําคัญของสังคม การแก�ปPญหาวินัยในสังคมจะสําเร็จถ�าทุกคนชVวยกันแก�  
โดยเริ่มต�นที่การพัฒนาตัวเองและไมVลืมที่จะคํานึงถึงผลกระทบที่ตนเองมีตVอสังคมเสมอ 
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 3. ความก�าวหน�าในการนําความรู�ตVางๆ ไปรับใช�สังคมอยVางมีประสิทธิภาพและเปWน 
พลังที่มีคุณภาพในการแก�ปPญหาหรือสร�างสรรค�จรรโลงสังคม และประเทศชาติตVอไป  
 กาญจนา ศรีกาฬสินธุ� (2544, หน�า 8) ได�กลVาววVา ในการปลูกฝPงหรอืแนวทางการสร�างเสริม
นักศึกษาให�เปWนผู�มีวินัยน้ัน มีข�อคิดหรือองค�ประกอบหลายประการที่สถาบันการศึกษาจะต�องให�
ความสําคัญ เชVน 
 1. ควรคํานึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบของนักศึกษาในการมีสVวนรVวมกับสถาบันการศึกษา
ในการกําหนดกฎระเบียบตVาง ๆ ตลอดจนการปกครองดูแลกันเองเพราะการที่นักศึกษาได�รับการยอมรับ
ให�ทําอะไร ๆ ได�ด�วยตนเองยVอมทําให�เกิดการเรียนรู� และพัฒนาตนเองได�อยVางแท�จริง 
 2. ควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนช้ีแจงกฎระเบียบตVาง ๆ ที่กําหนดไว�สําหรับใช�ใน 
ห�องเรียนและในสถาบันการศึกษาอยูVเสมอ เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการณ�ตVาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3. ควรมีการจัดระเบยีบที่ดี มีการทําความเข�าใจกับนักศึกษาในเรื่องการงานที่นักศึกษาต�อง
รับผิดชอบ ตลอดจนขอบเขตของการปฏิบัติตนตามมาตรฐานความประพฤติที่ตกลงกันไว� ซึ่งจะเปWน
การสVงเสริมให�นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนได�ถูกต�องตามความมุVงหวังของสถาบัน 
 4. ผู�บริหารและอาจารย�ผู�สอนต�องมีความสม่ําเสมอในการรักษาระเบียบวินัยในช้ันเรียน
และในสถาบันการศึกษาให�เปWนไปตามที่ตกลงกันไว�ด�วยความจริงใจ และด�วยความยุติธรรม เปWนต�น 
 พรชัย ภาพันธ� (2546, หน�า 72) ได�กลVาวถึง หลักในการพัฒนาและวิธีการปลูกฝPง
จริยธรรมในเด็ก และบรรยากาศทางสังคมในโรงเรียนที่สVงเสริมจริยธรรมดังน้ี 
  1. หลักในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน 
  2.  มุVงการปjองกันมากกวVาการแก�ไข 
  3.  พัฒนาตามที่ขาดและตามวัย 
  4.  พัฒนาแบบไมVจงใจมากกวVาจงใจ 
  5.  ผู�พัฒนาควรมีความสัมพันธ�อันดีกับผู�ถูกพัฒนา 
  6.  คํานึงถึงบริบทของผู�ถูกพัฒนา 
  7.  พัฒนาให�ครบข้ันตอน 
  โดย พรชัย ภาพันธ� (2546, หน�า 72-73) ได�นําเสนอตVอไปวVาวิธีการปลูกฝPงจริยธรรมใน
เด็ก ครูที่จะอบรมสั่งสอนทางจริยธรรมให�แกVนักเรียนได�อยVางดีน้ัน ครูต�องเปWนผู�ที่รักเด็กและเด็กรัก
พอใจครู นอกจากน้ันครูจะต�องเปWนผู�มีจริยธรรมสูง ที่สําคัญครูต�องรู�วิธีการอบรมสั่งสอนปลูกฝPง
จริยธรรมเด็กที่ถูกต�อง ดังน้ี 
  1. ความสัมพันธ�กับเด็ก ทําให�เด็กมีความไว�วางใจในตัวครู ให�ความรักเด็กอยVางจริงใจใน
ตัวครู เลือกที่จะให�รางวัลพฤติกรรมดีของเด็กมากกวVาคอยจับผิดลงโทษ เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี  
ควรเสริมแรง และให�ความสนใจในพฤติกรรมน้ันทันที ครูต�องพร�อมที่จะเปWนแบบอยVางที่ดีแกVเด็ก 
  2. การให�รางวัล เมื่อเด็กทําดีเปรียบเสมือนใสVปุ�ยต�นไม� ขณะที่ยังเล็กอยูVเมื่อเติบโต
แข็งแรง ความต�องการปุ�ยจะลดลงและสามารถยืนอยูVได� 
  3. การลงโทษ ต�องให�เด็กยอมรับพร�อมที่จะรับการลงโทษ ครูต�องใช�เหตุผลเชิง
จริยธรรม ช้ีให�เห็นความผิดที่เกิดข้ึน 
  4. ครูต�องทําตนเปWนแบบอยVางที่ดีแกVเด็ก ครูสอนอยVางหน่ึงแตVกลับกระทําอีกอยVางหน่ึง 
ทําให�เด็กเกิดความสับสน 



44 

  5. ควบคุมโดยการปjองกันมากกวVาคอยจับผิด 
  6. ครูควรให�เด็กได�ตัดสินใจด�วยตนเอง พร�อมที่จะให�คําแนะนํากระตุ�นให�ปรับพฤติกรรม 
  7. บรรยากาศทางสังคมในโรงเรียนที่สVงเสริมจริยธรรม 
  8. สภาพแวดล�อมที่ดีในโรงเรียน สามารถพัฒนาจิตใจของนักเรียนได�โดยอัตโนมัติ 
สามารถทําให�นักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง เช่ืออํานาจในตนและสุขภาพจิตดีสภาพแวดล�อมที่ดีใน
โรงเรียนมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 
 8.1 ลักษณะประชาธิปไตยในโรงเรียน เปWนความสัมพันธ� 4 ประเภท ระหวVางครูกับ
นักเรียน ดังน้ี 
 8.1.1 ความรักสนับสนุนจากครูแสดงความรักหวังดีตVอศิษย�และให�คําแนะนําใน
สิ่งที่นักเรียนมีปPญหา 
 8.1.2 ใช�เหตุผลมากกวVาอารมณ� ให�รางวัลหรือลงโทษอยVางเหมาะสมกับเจตนา
ของผู�กระทํา 
 8.1.3 การลงโทษทางจิตมากกวVาทางกาย โดยงดเว�นกิจกรรมที่เด็กชอบบาง
ประการ ครูเลิกเฆ่ียนตีแตVต�องให�ทํางานเพ่ือประโยชน�สVวนรวม 
 8.1.4 การควบคุมปานกลางถึงน�อย ควบคุมแตVในโอกาสที่จําเปWน โดยสนับสนุน
ให�เด็กได�ควบคุมตนเองให�ได� 
 8.2 ลักษณะที่นักเรียนสามารถทํานาย และควบคุมผลที่จะเกิดกับตนได�โรงเรียนต�อง
จัดสภาพแวดล�อมที่ดีให�นักเรียนเกิดความมั่นคงในจิตใจ วVาตนได�รับความเปWนธรรมและเสมอภาค 
การเห็นแกVสVวนรวมมากกวVาเห็นแกVตัวหรือพวกพ�อง คํากลVาวที่วVา “เรากําลังพVายแพ�สงครามทาง
ปPญญา” อาจจะเปWนจริงเมื่อเยาวชนขาดคุณภาพเพราะเรากําลังว่ิงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ที่เรียกวVา “โลกาภิวัตน�” เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมVหลั่งไหลเข�ามา ความเปWนอยูV
ของคนเปลี่ยนไปตามคVานิยมที่เปWนสังคมแหVงการบริโภค เน�นวัตถุนิยม คุณคVาความดี และคุณคVาแหVง
ความเปWนมนุษย�ก็จะลดลงตามไปด�วย เด็กเปWนทรัพยากรที่มีคุณคVาที่เปรียบเสมือนต�นกล�าที่พร�อมจะ
รับนํ้าเติมปุ�ยจากผู�ใหญV จะเปWนคนดี คนเกVง และมีความสุขในสังคม โดยผู�ใหญVต�องพร�อมที่จะเปWน
แบบอยVางที่ดี ไมVใชVครูสอนอีกอยVางหน่ึงที่เปWนดีงาม แตVผู�สอนเองกลับปฏิบัติในทางตรงกันข�าม  
การเปWนครูที่ดีไมVใชVเรื่องงVาย เพียงแตVเปWนแบบอยVางทางคุณธรรมจริยธรรมอยVางเดียว ครูก็หนักมาก
พอแล�ว หากครูเราสามารถยกระดับวิญญาณมนุษย�ของเด็กให�สูงข้ึนได� แสดงวVาครูเราน้ันย่ิงใหญVใน
การสร�างคนให�เปWนมนุษย�ที่สมบูรณ�แล�ว วันน้ันทุกคนคงภาคภูมิใจในอาชีพครู 
  พนัส หันนาคินทร�, และคณะ (2546, หน�า 38-39) ได�กําหนดแนวทางปฏิบัติตนของ
นักเรียนให�มีระเบียบวินัยดังน้ี 
  1. ต�องรู�จักกฎระเบียบของสังคมที่เราอยูVเปWนอยVางดี เพ่ือจะไมVละเมิดกฎหมาย 
  2. ต�องปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ันอยVางเครVงครัด ทั้งตVอหน�าและลับหลัง 
  3. ฝuกปฏิบัติตามกฎระเบียบจนติดเปWนนิสยั วิธีสนับสนุนหรือสVงเสริมให�เด็กรู�จักควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง หรือการชVวยสร�างความรับผิดชอบที่ดีให�แกVเด็ก เปWนสิ่งจําเปWนมากในการอบรม
เด็กในสังคมปPจจุบันทําได�หลายวิธีด�วยกัน ทั้งที่บ�านและโรงเรียน คือ 
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 3.1 พVอแมVจะต�องสร�างวินัยสัมพันธ�ภาพอันดีกับลูกของตน ไมVควรบังคับขูVเข็ญให�เด็ก
ทําตามกฎข�อบังคับที่วางเอาไว� หรือปลVอยปละละเลยเด็กจนเกินไป การให�เด็กทําอะไรสักอยVางหน่ึง
ควรจะแนะนําและช้ีแจงแตVโดยดี เพ่ือจะชVวยให�เด็กเข�าใจสิ่งที่ให�ทําน้ันอยVางชัดเจน 
 3.2 พVอแมVจะต�องยอมให�เด็กมีอิสระในการพัฒนาตนเอง ไมVควรควบคุมเด็กอยูV
ตลอดเวลา ควรให�โอกาสเด็กออกไปเลVนหรือเข�ากับสังคมเพ่ือน ๆ บ�าง เพ่ือจะได�รู�จักอยูVรVวมกับเด็ก 
อื่น ๆ รู�จักการเปWนผู�ให�และผู�รับ ทั้งยังเปWนการสVงเสริมความอยากรู�อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก
ด�วย 
 3.3 จงพยายามศึกษาเด็กวVามีความสามารถในการทาํอะไรบ�าง และพยายามสVงเสริม
ให�เด็กทําสิ่งตVาง ๆ ที่เขาสามารถทําได� ไมVควรมอบความรับผิดชอบให�เด็กจนเกินกําลังของเด็ก 
 3.4 ชVวยให�เด็กเรียนรู�สิ่งตVาง ๆ ที่ควรกระทํา 
 3.5 ต�องรู�จักอธิบายคําถามตVาง ๆ ที่สนใจและเต็มใจที่จะอภิปรายปPญหา หรือรับฟPง
เหตุผลตVาง ๆ ของเด็ก และนําสิ่งตVาง ๆ เหลVาน้ีมาพิจารณาอีกครั้ง 
 3.6 จงมีความนับถือในตัวเด็ก อยVาบังคับเขามากจนเกินไปควรปลVอยให�เด็กเปWนตัว
ของตัวเองบ�าง 
 3.7 ควรยกยVองหรือให�คําชมเชยเด็กในโอกาสอันควร เพ่ือเปWนการสVงเสริมกําลังใจ
และแสดงความพอใจตVอการกระทําของเด็ก 
 3.8 จงเปWนคนมีเหตุผล และสามารถอธิบายเหตุผลตVาง ๆ ให�เด็กเกิดความเข�าใจ
กVอนที่เด็กจะเช่ือฟPง และกระทําตาม 
 3.9 จงเปWนคนคงเส�นคงวา อยVาแสดงอาการวันน้ีดี พรุVงน้ีร�าย หรือวันน้ีสั่งให�ทําอยVาง
น้ี แตVพรุVงน้ีสั่งให�ทําอีกอยVางหน่ึง 
 3.10 อยVาทําการลงโทษเด็กเมื่อเวลาโกรธ 
 3.11 ควรยกบุคคลที่มีระเบียบวินัยดีมาให�เด็กดูเปWนตัวอยVาง 
 3.12 การให�กฎเกณฑ�ตVาง ๆ จะต�องให�ในเวลาที่เหมาะสม 
 3.13 การลงโทษเด็กเมือ่ทําผดิ ควรเปWนการสั่งสอน ไมVควรทําอยVางดุร�าย รุนแรงหรือ
ทารุณตVาง ๆ หรือทําเปWนเวลานาน 
 3.14 การทําโทษควรจะทําอยVางคงเส�นคงวา และทันทีทันใด เพ่ือให�เด็กทราบวVา
ทําไมเขาจึงถูกลงโทษ 
 3.15 ควรเข�าใจวVาไมVมีใครในโลกน้ีที่จะสามารถทําทุกสิ่งทุกอยVางได�ตามกฎที่ต้ังข้ึน
แตVควรจะสอนให�รู�จักปรับตัวให�เข�ากับกฎเกณฑ� 
 กรรณิกา พิริยะจิตรา (2547, หน�า 20) ที่กลVาวไว� ดังน้ี 

1. สถาบันอุดมศึกษาต�องทําการฝuกให�นักศึกษารู�จักความมีวินัยและความรับผิดชอบใน 
การเข�ารVวมกิจกรรม 
 2. การฝuกอบรมตVาง ๆ รวมทั้งนันทนาการเพ่ือเพ่ิมความมีชีวิตที่สดใสชVวยนักศึกษาให�
ค�นพบ 
 3. ความมีวินัยและความรบัผิดชอบในการเข�ารVวมกิจกรรมนํามาประยุกต�ใช�กับตนเองได� 
 4. การให�ความรู�โดยเฉพาะความรู�ทีเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา เชVน นักศึกษาจะต�องรู�กฎระเบียบ
ของสถาบันอุดมศึกษา รู�สิทธิหน�าที่ของตนเองและของผู�อื่นตลอดจนรู�จักตนเอง  
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 5. มีการสVงเสริมให�นักศึกษาพัฒนาตนเองทางด�านคุณธรรม ให�นักศึกษามีวินัยในตนเอง
และความรับผิดชอบช่ัวดี 
 6. การลงโทษไมVกVอให�เกิดความเสียหายตVออนาคตของนักศึกษา 
  สุชา จันทร�เอม (2548, หน�า 26-27) กลVาววVา การดําเนินงานด�านวินัยนักเรียนเปWนสิ่งที่
ต�องอาศัยความละเอียดอVอนและจะต�องดําเนินการให�รัดกุมอยVางมากโดยยึดหลักการ ดังน้ี 
  1. หลักการปjองกัน (Prevention) หลักการข�อน้ีเพ่ือปjองกันไมVให�เกิดการประพฤติผิด
วินัยข้ึน มีแนวความเช่ือพ้ืนฐานวVาการปjองกันดีกวVาแก�ไขเยียวยา โดยดําเนินการปjองกันด�วยวิธีการ
หลาย ๆ อยVาง 
  2. หลักการควบคุม (Control) หลักการน้ีเพ่ือควบคุมให�นักเรียนประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบข�อบังคับของโรงเรียน โดยดําเนินการควบคุมดูแลหรือชักจูงให�นักเรียนประพฤติปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ได�กําหนดไว� 
  3. หลักการแก�ไข (Correction) หลักการข�อน้ีเพ่ือแก�ไขปรับปรุงการประพฤติผิดวินัย
นักเรียน ดําเนินการโดยการลงโทษ หรือแก�ไขปรับปรุงพฤติกรรมตามความเหมาะสม 
  4. หลักการพัฒนาและสVงเสริม (Development) หลักการข�อน้ีเพ่ือสVงเสริมพฤติกรรมที่
พึงประสงค�ข้ึนอีก ให�นักเรียนประพฤติดีย่ิงข้ึนและมากข้ึน โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล�อมหรือ
กิจกรรมตVาง ๆ ที่เอื้อตVอการพัฒนา และการสVงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค� 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหVงชาติ (2549, หน�า 21) ให�แนวคิดในการสร�าง
วินัยไว� 5 ประการ คือ 
  1. การทําให�เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให�บุคคลรู�เห็นและปฏิบัติประพฤติที่ดี เพ่ือเปWน
พ้ืนฐานและปฏิบัติตVอเน่ืองจนเกิดเปWนพฤติกรรมเคยชินที่ดี 
  2. การใช�วัฒนธรรมในสังคม เปWนแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการทําให�เปWนพฤติกรรม
เคยชิน เชVน การทําความเคารพด�วยการไหว�เมื่อพบผู�ใหญV เปWนสิ่งที่เด็กทําได�โดยงVาย แตVVการเข�าแถว
ไมVใชVVวัฒนธรรมไทย เด็กไมVได�เห็นแบบอยVางที่ดีอยูVเสมอ ดังเชVน การไหว�ของไทยดังน้ันการไหว�จึงงVาย
ตVอการปฏิบัติมากกวาการเข�าแถว 
  3. การใช�องค�รวม เปWนความสัมพันธ�ระหวVางจิตใจพฤติกรรมและสติปPญญา ซึ่งเปWน 
หลักการทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริยธรรม คือมีความเข�าใจในความสําคัญของสิ่งที่จะ
กระทํามีความพอใจ และยอมรับในสิ่งที่จะกระทํา ยVอมนําไปสูVความพร�อมในการกระทํา 
  4. การใช�แรงหนุนสภาพจิต เปWนการต้ังความมุVงมั่นหรืออุดมการณ� และพยายาม 
ปฏิบัติตามเปjาหมายที่มุVงมั่นไว� ซึ่งอาจทําให�เกิดการเปรียบเทียบ แม�ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติ 
หากใช��มากเกินไปจะกลายเปWนดูถูกดูหมิ่นผู�อื่น อันเกิดจากการเปรียบเทียบและพ่ึงพากําลังใจจาก 
ภายนอก 
  5. การใช�กฎเกณฑ�บังคับ เปWนวิธีหน่ึงที่ทําให�เกิดวินัยได�ช่ัวระยะหน่ึง เมื่อไมVมีผู�ใด 
ควบคุมวินัยก็จะหายไป จึงเปWนวิธีที่ไมVถูกต�อง 
  เครือขVายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง (2551, หน�า 8) ได�กลVาวถึงแนวทาง 
การพัฒนาวินัยนักศึกษาได�วVา 
  1. สร�างแบบอยVางทีดี คือ การปลกูฝPงที่ดีทีสุ่ด เปWนการปลกูฝPงโดยไมVบอกด�วยการทาํให�ดู 
อยูVให�เห็น 
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  2. แสดงให�เห็นชัดเจนถึงคVานิยมทางด�านวินัยของสถาบัน 
  3. ฝuกการพิจารณาหาเหตุผล 
  4. ต�องสร�างบรรยากาศสVงเสริมการมีวินัย 
  5. ต�องสร�างความมั่นใจให�นักศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
  6. ควรฝuกให�นักศึกษาควบคุมและกํากับดูแลตนเอง ฝuกตนให�อยูVในครรลองของสังคม 
ฝuกให�รู� บทบาท หน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะนักเรียนนักศึกษาและในฐานะพลเมืองดีให�ใช�
เหตุผลทําไมควรปฏิบัติ ไมVควรปฏิบัติ 
  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษานอกช้ันเรียน (2552, หน�า 42) ได�ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษา สรุปได�วVา สามารถดําเนินการในแนวทางดังตVอไปน้ี 
  1. การสร�างวินัยในช้ันเรียน เชVน การฝuกให�นักศึกษาเข�าช้ันเรียนตรงเวลา การสVงงาน
ตรงเวลา การแตVงกายที่ถูกระเบียบ โดยอาจจะกําหนดให�มีคะแนนพัฒนาการทางวินัยในกระบวน 
การเรียนการสอน 
  2. การสร�างวินัยนอกช้ันเรียน จะมุVงเน�นไปในเรืองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
สถาบัน การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ภาคทันธ� พักการเรียน การสร�างความภาคภูมิใจใน 
สถาบัน การมองเห็นคุณคVาในตนเอง (Self Esteem)  
  3. การเสริมสร�างวินัยนักศึกษาด�วยการทําให�เปWนพฤติกรรมเคยชิน ด�วยความเช่ือ 
ที่วVามนุษย�ทั้งหลายอยูVได�ด�วยความเคยชิน 
  4. การสร�างเสริมวินัย ด�วยการสร�างโอกาสการเรียนรู�ให�แกVนักศึกษา และควรจัดการ
เรียนที่สอดคล�องเหมาะสม คือ 
 4.1 เรียนรู�วิธีการปฏิบัติตนให�เหมาะสม สอดคล�องกับวัฒนธรรม เชVน มีสัมมา 
คารวะ มีกิริยา มารยาทเรียบร�อย มีความภาคภูมิใจในความเปWนคนไทย รักและเทินทูนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย� เปWนต�น 
 4.2 เรียนรู�หลักปฏิบัติทางศาสนา หรือสิ่งอันควรเคารพในศาสนา 
 4.3 เรียนรู� เพ่ือปลูกฝPงลักษณะนิสัยที่สําคัญบางอยVาง เชVน ความขยัน ซื่อสัตย� 
ประหยัด อดออม มีระเบียบวินัย ตรงตVอเวลา รับผิดชอบตระหนักในคุณคVาของการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล�อม เปWนต�น 
 4.4 ต�องเรียนรู�การพัฒนาใช�เหตุผลเชิงจริยธรรม รู�จักหลักคุณธรรม ความถูกต�อง
ความพอดี การทําดีได�ดี การทําช่ัวได�ช่ัว การควบคุมอารมณ� และความสามารถถอดใจรอสิ่งที่ต�องได� 
ฯลฯ 
  5. การสร�างมาตรฐานทางวินัย ได�แกV การตัดคะแนนความประพฤติ สร�างความรVวมมือ 
กับหนVวยงาน ร�านค�าในพ้ืนที ตลอดจนการบังคับใช�ระเบียบ สร�างความมั่นใจให�อาจารย�ในการตักเตือน
สร�างบทบาทการมีสVวนรVวมของอาจารย�กํากับดูแลด�านวินัยนักศึกษา 
  6. การสร�างแบบอยVางที่ดีของสถาบัน ได�แกV การขอความรVวมมืออาจารย�ให�เปWนแบบอยVาง 
ที่ดีด�านการประพฤติปฏิบัติ การใช�ชีวิต และกําหนดให�บริเวณมหาวิทยาลัยเปWนพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ สุรา 
ยาเสพติด 
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  7. การสร�างความตระหนักทางวินัย เชVน เตือนประเด็นทางวินัย กVอนดําเนินกิจกรรม 
สร�างระบบรVวมด�วยชVวยกัน สอดสVองปjองกัน การเสริมสร�างกิจกรรม เพ่ือพัฒนา ฟsนฟู จัดโครงการคืน 
คนดีสูVสังคม 
  8. พัฒนาอาจารย�และบุคคล เชVน ปรับปรุงกระบวนทัศน�อาจารย�ด�านการพัฒนา 
นักศึกษาสร�างองค�ความรู�ด�านการปลูกฝPงวินัยนักศึกษา การแสวงหา Good Practice การจัดโครงการ
อาจารย�ในการปลูกฝPงและพัฒนานักศึกษา 
  9. จากสรุปผลการสัมมนา เรื่อง พัฒนาวินัยอยVางไร ให�เหมาะสมกับวินัยนักศึกษา 
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนานักศึกษาช้ันเรียน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2561, หน�า 16 -18) ได�สรุปกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาวินัย
นักเรียนวVามีดังน้ี  
 1. การเตรียมความพร�อมบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
 1.1 การสร�างวิสัยทัศน�รVวมกันของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาวินัยและบุคลากร 
ทุกระดับ 
 1.2  การสรรหาบุคคลที่จะเปWนคณะรับผิดชอบ 
 1.3  การสื่อสารเพ่ือสร�างการรับรู�อยVางกว�างขวางกับชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข�อง 
 1.4 การปรับหรือสร�างระบบการบริหารที่สนับสนุน สVงเสริมการพัฒนาวินัยนักเรียน 
 1.5 การสนทนาที่มุVงสะท�อนคิดตVอผลการปฏิบัติ โดยใช�กระบวนการชุมชนแหVง 
การเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
 2. กิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยใช�กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 2.2  กิจกรรมฝuกระเบียบวินัยที่ได�รับการออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค�เฉพาะ ได�แกV 
กิจกรรมการเดินแถวมาโรงเรียน กิจกรรมการเดินแถวเข�าช้ันเรียน กิจกรรมการอบรมหน�าเสาธง 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน กิจกรรมเพ่ือนชVวยเพ่ือน กิจกรรมน�องชVวยพ่ี และกิจกรรม 
Body scan 
 2.3 กิจกรรมฝuกภาวะผู�นํา ซึ่งเปWนหน่ึงในคุณลักษณะของการมีวินัยในตนเอง ได�แกV 
กิจกรรมสภานักเรยีน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรยีน และกิจกรรมการสร�างสรรค�ผลงานโดยนักเรียน 
เปWนผู�ออกแบบ (Learner generated media : LGM) 
 2.4 กิจกรรมการเข�าคVายอยVางเข�มข�น โดยแบVงลักษณะของการออกแบบกิจกรรมที่มี 
การฝuกฝนเพ่ือทํากิจกรรมรVวมกันทั้ง นักเรียนและครูอยVางตVอเน่ือง ในชVวงเวลา 1-2 วัน เชVน คVายผู�นํา 
คVายอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม คVายสVงเสริมความซื่อสัตย�สุจริต กิจกรรมระดมสมอง กิจกรรมเพลงความ
ซื่อสัตย� เปWนต�น  
 3. กิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียนที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรยีนที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพมากที่สุด คือการใช�กระบวนการชุมชน
แหVงการเรียนรู�ทางวิชาชีพเปWนเครื่องมือสําคัญเน่ืองจากเหตุผล ดังน้ี 
 3.1 การแก�ปPญหาวินัยนักเรียน มีเงื่อนไขและบริบทของปPญหาที่แตกตVางกันใน 
แตVละโรงเรียน การใช�กระบวนการทํางานรVวมกันของบุคคลที่เกี่ยวข�องผVานกระกระบวนการชุมชน
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แหVงการเรียนรู�ทางวิชาชีพที่บูรณาการกับการเรียนการสอน จะชVวยสะท�อนแงVมุมของกระบวนการพัฒนา 
วินัยนักเรียนในทุกมิติ 
 3.2 ลดความโดดเด่ียวในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนของครูรายบุคคล  
มาเปWนการทํางานรVวมกันผVานกระบวนการชุมชนแหVงการเรียนรู�ทางวิชาชีพ เปWนลักษณะของการสร�าง 
วัฒนธรรมในการทํางานรVวมกัน 
 3.3 สร�างพลังการพัฒนาวินัยนักเรียน ผVานการทํางานรVวมกันของครูและผู�เช่ียวชาญ 
เพ่ือทําให�เกิดพลังในการสร�างสรรค�แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนผVานกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
 4. การประเมิน นิเทศ ติดตามอยVางเปWนระบบและตVอเน่ือง  
 การดําเนินการพัฒนาวินัยนักเรียน จําเปWนต�องมีระบบการประเมิน นิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติอยVางจริงจัง ชัดเจน และตVอเน่ือง แล�วนําผลการประเมินย�อนกลับ เพ่ือปรับปรุงเปjาหมาย
และกิจกรรมการพัฒนาให�เหมาะสม นอกจากน้ียังกลVาวถึงเงื่อนไขที่จะทําให�การเสริมสร�างวินัย 
ประสบผลสําเร็จ ดังน้ี 
 4.1 ความสมัครใจและเต็มใจของผู�ที่มีสVวนเกี่ยวข�อง โดยอาศัยความคิดริเริ่มของ
คณะครู และการมีภาวะผู�นําของผู�บริหารเปWนหลัก 
 4.2 การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเสรมิสร�างวินัยไว�ในแผนหรอืหลกัสตูรการศึกษา 
โดยมอบหมายผู�รับผิดชอบหลักอยVางเหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา 
 4.3 การติดตามและประเมินผลอยVางสม่ําเสมอ 
 4.4 การดําเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการเสริมสร�างวินัยให�เปWนไปตาม
บริบทของสถานศึกษา ไมVเปWนการเพ่ิมงบประมาณจากปกติและไมVใชVการเพ่ิมภาระงานให�กับผู�สอน 
 4.5 การมีสVวนรVวมของทุกภาคสVวน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ผู�ปกครอง และชุมชน
โดยรอบ 
 4.6 การสร�างความย่ังยืนของการเสริมสร�างวินัย โดยนําแนวคิดชุมชนแหVงการเรียนรู�
ปรับเข�ากับกระบวนการภายใน จะเปWนการบูรณาการการดําเนินงานและกลายเปWนความรVวมมือของ
ครูและผู�เกี่ยวข�องอยVางเปWนระบบ 
 บรรเทา กิตติศักดิ (ม.ป.ป., หน�า 182) ที่กลVาวถึงแนวทางการเสริมสร�างวินัยไว� ดังน้ี 
 1. ให�นักศึกษาเข�าใจระเบียบบังข�อคับวVาเหตุใดจึงต�องมีข�อบังคับไมVใชVวิธีการห�ามหรือ 
การใช�กําลังโดยไมVบอกเหตุผล 
 2. ช้ีแจงให�นักศึกษาได�เข�าใจประโยชน�ที่จะได�รับจากการมีระเบียบวินัย 
 3. ระเบียบข�อบังคับเปWนสิง่จาํเปWนในหมูVคณะ เปWนเกณฑ�ควบคุมมิให�มีการกระทาํตามใจ
ตนเอง รู�ระเบียบข�อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
 4. ระเบียบกฎเกณฑ�ข�อบังคับใด ๆ ในสถานศึกษาจะต�องเกิดจากความต�องการของ
ผู�เรียนมากกวVาผู�สอน อภิปรายรVวมกันในการวางกฎระเบียบเหลVาน้ันสําหรับการปฏิบัติ 
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 ลอว�เรนซ� (Lawrence, 1973, p. 197) ได�กลVาวถึงแนวทางในการสร�างวินัยในตนเองวVา
มีหลายวิธีพอสรุปได� ดังน้ี 
 1. หลักของการบูรณาการ การสร�างวินัยในตนเองให�แกVเด็กเปWนสVวนหน่ึงของกระบวนการ
ในการพัฒนาและการเรียนรู� การสร�างวินัยในตนเองให�แกVเด็กจึงเปWนการปฏิบัติที่บูรณาการกับการใช�ชีวิต 
ไมVใชVกิจกรรม หรือการฝuกทักษะที่แยกตVางหากจากชีวิตประจําวันของเด็ก 
 2. หลักของการยอมรับนับถือ การสร�างวัยในตนเองให�แกVเด็กอยูVบนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ�ระหวVางมนุษย� ซึ่งจะต�องยอมรับในศักด์ิศรีและความเปWนองค�รวมของมนุษย� ครูต�องสร�าง
ความสัมพันธ�ที่ดีกับเด็ก มีความใสVใจตVอเด็ก ยอมรับความแตกตVางระหวVางบุคคลของเด็ก ทําให�เด็ก
เกิดความไว�วางใจในตัวครู และทําให�เด็กรู�สึกวVาตนเปWนที่ยอมรับในฐานสมาชิกคนหน่ึงของกลุVม การที่
เด็กและครูมีความสัมพันธ�ที่ดีตVอกัน ชVวยให�ครูเข�าใจพฤติกรรมตVาง ๆ ของเด็กซึ่งสVงผลตVอการเรียนรู�
ด�านสังคมของเด็ก 
 3. หลักของเสรีภาพในการนําตนเอง การสร�างวินัยในตนเองให�แกVเด็ก ครูต�องสVงเสริมให�
เด็กได�พัฒนาการควบคุมตนเอง ด�วยวิถีทางที่ทั้งครูและเด็กรู�สึกดีตVอตนเอง การที่ครูชVวยให�เด็กเกิด
ความรู�สึกที่ดีตVอตนเอง พ่ึงตนเองได� ริเริ่มได�อยVางอิสระ ทําให�เด็กมีวินัยในตนเอง เพราะรู�สึกวVาตนมี
ความสามารถมีจุดมุVงหมายและควบคุมตนเองได� 
 4. หลักของการสร�างความเคยชิน การฝuกวินัยที่ดีที่สุดต�องอาศัยธรรมชาติของมนุษย� 
ต�องเริ่มจากการยอมรับวVามนุษย�สVวนใหญVอยูVด�วยด�วยความเคยชิน การสร�างวินัยจึงต�องทําให�วินัยเปWน
พฤติกรรมที่เคยชิน โดยพยายามเอาพฤติกรรมที่ดีที่มีไว�ให�เด็กทําเปWนครั้งแรกกVอน หลังจากน้ันเมื่อทํา
บVอย ๆ และทําซ้ํา ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และเปWนวิถีชีวิตในที่สุด การสร�างวินัยในตนเองให�แกVเด็ก 
ครูต�องชVวยให�เด็กลดพฤติกรรมที่ไมVเปWนที่ยอมรับ ประกอบกับการชVวยให�เด็กรู�วVาสิ่งใดเปWนสิ่งที่ดี  
เปWนที่ยอมรับของสังคม แล�วสนับสนุนให�เด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีซ้ํา ๆ จนกลายเปWนลักษณะนิสัยใน
ที่สุด 
 5. หลักของความรVวมมือ การสร�างวินัยในตนเองให�แกVเด็กเกิดจากการทํางานรVวมกัน 
ระหวVางผู�ใหญVทุกคนที่เกี่ยวข�อง ทั้งการทํางานเปWนทีมระหวVางครู ผู�บริหาร หรือผู�เช่ียวชาญอื่น ๆ และ
การทํางานรVวมกันระหวVางครูกับพVอแมV โดยเฉพาะอยVางย่ิงการทํางานรVวมกับพVอแมV ครูต�องทําให�พVอ
แมVรู�สึกสบายใจในการสื่อสารกับครู เพ่ือให�เกิดความรVวมมือในการพัฒนาเด็ก การทํางานรVวมกัน
ระหวVางผู�ใหญVที่ให�เด็กรู�สึกเช่ือมั่นและไว�วางใจตVอสังคม และได�รับการพัฒนาอยVางเหมาะสม  
 สรุปได�วVาการเสริมสร�างวินัยในสถานศึกษา ต�องมุVงปลูกฝPงวินัยให�แกVนักเรียนนักศึกษา 
อยVางสม่ําเสมอ โดยการจัดสภาพแวดล�อมที่ระเบียบเรียบร�อย มีกฎระเบียบวินัยในการอยูVรVวมกันหรือ
การใช�อาคารสถานที่รVวมกัน ครูอาจารย�แสดงออกถึงการประพฤติที่เปWนตัวอยVางที่ดี  มีการจัด
หลักสูตรที่สอดแทรกเรื่องวินัยเข�าไปด�วย และควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตVาง ๆ เพ่ือพัฒนา
เสริมสร�างความมีวินัยให�กับนักเรียนนักศึกษา ได�ผVานการสร�างสถานการณ�ของกิจกรรมที่จัดข้ึนให�
นักเรียนนักศึกษาได�มีโอกาสฝuกความอดทน เช่ือฟPงปฏิบัติตาม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให�มีลักษณะ
ที่พึงประสงค� จนกระทั่งเกิดการปฏิบัติเปWนกิจนิสัยที่เคยชินด�วยความเต็มใจ   
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับโครงการและการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของโครงการ 
  คําวVา โครงการ มีผู�ให�ความหมาย หลากหลายตVาง ๆ ดังน้ี 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2549, หน�า 270) ได�ให�คําจํากัดความของโครงการวVาหมายถึง  
แผนหรือเค�าโครงที่กําหนดไว� โครงการเปWนศัพท�ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวVา Project ซึ่งเปWนสVวนหน่ึง
หรือระดับหน่ึงของแผนงาน (Plan) บางตําราถือวVามีความหมายเชVนเดียวกันกับคําวVา Program  
ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547, หน�า 380) ให�ความหมายโครงการวVา หมายถึง กิจกรรม 
พ้ืนฐานที่กําหนดข้ึนเพ่ือนําเอาวัตถุประสงค�ของหนVวยงานหรือองค�การไปปฏิบัติให�สําเร็จลุลVวง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว�แนVนอน 
  สุวิทย� มูลคํา, และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550, หน�า 146) ให�ความหมายของ 
โครงการวVา โครงการ (Project) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการแก�ปPญหาหรือพัฒนางานที่มี
วัตถุประสงค�เดVนชัด มีกิจกรรมที่ทําให�บรรลุวัตถุประสงค�อยVางเหมาะสม มีการจัดทรัพยากรอยVาง
ประหยัดและมีประสทิธิภาพ มีเวลาเริ่มต�นและสิ้นสุดของงาน โครงการประกอบด�วยงาน (Task) และ
กิจกรรม (Activity) ตVาง ๆ ที่มีความสัมพันธ�กันและมีเปjาหมายเดียวกัน 
  สมคิด พรมจุ�ย (2550, หน�า 37) ได�ให�ความหมายของโครงการวVา หมายถึงหนVวยของ
งานหรือกลุVมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ�เกี่ยวข�องกัน เพ่ือบรรลุจุดมุVงหมายหรือเปjาหมายที่ 
กําหนดไว� มีลักษณะเดVนชัด มีระยะเวลาเริ่มต�นและสิ้นสุดที่แนVนอนและมักจะเปWนงานพิเศษที่ตVาง 
ไปจากงานประจํา โครงการจะประกอบด�วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) และโครงการที่ดีต�อง
มีลักษณะ ดังน้ีมีการกําหนดวัตถุประสงค�ที่ชัดเจน มีความเอกเทศ ต�องมีการกําหนดขอบเขตของ 
การดําเนินงานและความรับผิดชอบไว�อยVางชัดเจน มีการกําหนดรูปแบบรายละเอียดการดําเนินงานที่
สอดคล�องกลมกลนืกัน มีการระบุทรัพยากรตVาง ๆ ที่จําเปWนทั้งด�านบุคลากรและทรัพยากรที่สนับสนุน
โครงการ งบประมาณดําเนินการ มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มต�นและสิ้นสุดที่แนVนอน และสามารถ
นําไปปฏิบัติ 
  เชาว� อินใย (2553, หน�า 4) ได�สรุปคําจํากัดความของโครงการไว�วVา โครงการ (Project) 
คือ การกําหนดแนวทางในการแก�ปPญหา หรือพัฒนางานที่มีวัตถุประสงค�เดVนชัด มีกิจกรรมที่ทําให�
บรรลุวัตถุประสงค�อยVางเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอยVางประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลา
เริ่มต�นและเวลาสิ้นสุดของงาน โครงการประกอบด�วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) ตVาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ�กันและมีเปjาหมายเดียวกัน 
  พิสณุ ฟองศรี (2553, หน�า 34) ได�ให�คําจํากัดความคําวVา โครงการ มีลักษณะเฉพาะที่ 
จัดทําข้ึนเพ่ือเสริมการดําเนินงานในสภาพปกติ โดยมีจุดหมาย เปjาหมาย กิจกรรม และระยะเวลา 
สิ้นสุดที่แนVนอน และจะไมVทําซ้ําซ�อนอีก ซึ่งอาจยกเว�นถ�ามีการปรับให�ตVางจากเดิม ซึ่งโครงการ 
ไมVใชVงานประจําตามปกติที่มีลักษณะเปWนโปรแกรมที่กําหนดไว�ตลอด แตVจะชVวยเสริมงานปกติให� 
บรรลุจุดมุVงหมายได�   
  สรุปได�วVา โครงการ หมายถึง แผนหรือแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมที่กําหนดไว�ให� 
ประสบผลสําเร็จ มีระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีผู�รับผิดชอบให�โครงการดําเนินไปตาม 
กิจกรรมที่กําหนดไว�ให�บรรลุวัตถุประสงค� 
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 2. ความหมายของการประเมินโครงการ 
  มีผู�ให�ความหมายของประเมินโครงการไว�หลายทVาน ดังน้ี 
  สุวิทย� มูลคํา, และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550, หน�า 149) กลVาววVา การประเมิน 
โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบหรือช้ีบVงถึงประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งจะเปWน 
ประโยชน�ตVอการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
  สมคิด พรมจุ�ย (2550, หน�า 37) กลVาววVาการประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบ
ความก�าวหน�าของโครงการ เพ่ือการพิจารณาผลของโครงการ เปWนการประเมินผลตามกระบวนการ 
บVงช้ีถึงคุณคVาของโครงการ กลVาวคือ โครงการที่ได�ดําเนินการไปแล�วได�ผลตามวัตถุประสงค�ของ
โครงการหรือไมV เพียงใด ทําได�ทั้งการประเมินกVอนเริ่มโครงการ ขณะกําลังดําเนินการอยูVและ 
การประเมินผลโครงการหลังจากการดําเนินงานได�สิ้นสุดลงแล�ว 
  เชาว� อินใย (2553, หน�า 28) ได�กลVาวไว�วVา การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการ
ในการพิจารณาตัดสินคุณคVาสิ่งตVาง ๆ โดยการค�นคว�า เก็บรวบรวมข�อมูลสารสนเทศ จากกิจกรรมที่
จัดข้ึนอยVางเปWนระบบ เพ่ือนําข�อมูลสารสนเทศเหลVาน้ันมาประกอบการตัดสินใจตVอผลการดําเนินการ
วVาจะบรรลุตามวัตถุประสงค�หรือไมV 
  พิสณุ ฟองศรี (2553, หน�า 68) ได�อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคVาของโครงการในระยะหน่ึงหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศ 
จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ�ที่กําหนดไว� เพ่ือตัดสินใจจัดทําโครงการทดลองหรือนํารVอง 
ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผลหรือ ยกเลิกโครงการ 
  อุทุมพร จามรมาน, และคณะ (2553, หน�า 83) ได�อธิบายความหมายของการ 
ประเมินโครงการวVา หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณคVา (Value Judgment) 
เกี่ยวกับปPจจัยกระบวนการ และผลการดําเนินโครงการเพ่ือเปWนสารสนเทศสําหรับการปรับปรุง 
การดําเนินโครงการ สรุปผลสําเร็จของโครงการ และพัฒนาโครงการตVอไป 
  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2555, หน�า 12) กลVาววVาการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบในการตรวจสอบประสทิธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ที่ชVวยทําให�ได�ข�อมูลสารสนเทศ
ที่เปWนประโยชน�ตVอการนํามาตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
  ธีรศักด์ิ อุVนอารมย�เลิศ (2556, หน�า 6) ได�อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคVาของกิจกรรมหรือผลที่เกิดข้ึนจากโครงการในด�านความสําเร็จ 
ความล�มเหลว จุดแข็ง จุดอVอน ปPญหา อุปสรรค โดยมีกระบวนการรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูล
อยVางเปWนระบบ นอกจากน้ีการประเมินโครงการยังมปีระโยชน�ในแงVการนําสารสนเทศไปสูVการปรับปรุง
การดําเนินกิจกรรมโครงการให�ดีย่ิงข้ึนตVอไป 
  สคริพเวน (Scriven, 1967, pp.102-103) ให�ความหมายการประเมินโครงการวVาหมายถึง 
การตรวจสอบ หรือการสอบวัดอยVางเปWนระบบของสิ่งที่เกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากโครงการ เพ่ือที่จะรวบรวม
สิ่งที่ได�จากการตรวจสอบน้ีนําไปปรับปรุงโครงการ 
  เวิร�ธเธ็น, และแซนเดอร� (Worthen, & Sander, 1973, p.1) ที่ให�ความหมายการประเมิน
โครงการ (program evaluation) หมายถึง กระบวนการของการกําหนดคุณคVาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
ซึ่งประกอบด�วยวิธีการหาข�อมลูเพ่ือใช�ในการตัดสนิคุณคVาของโครงการ (program) ผลผลิต (product) 
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วิธีการ (procedure) จุดมุVงหมาย (objective) และประโยชน�ที่ได�รับจากโครงการ ซึ่งเปWนความหมาย
ที่เน�นในเรื่องการตัดสินคุณคVาของโครงการโดยเฉพาะ 
  สเต็ก (Stake, 1976, p. 117) กลVาววVา การประเมินโครงการ หมายถึง การบรรยายสิ่ง
ที่มุVงประเมินอยVางสมบูรณ� โดยจะต�องบรรยายความสัมพันธ�และความสอดคล�องของสิ่งที่คาดหวัง  
สิ่งที่เกิดข้ึนจริงและมาตรฐานให�ครอบคลุม เพ่ือจะได�ตอบสนองความต�องการสารสนเทศให�ตรงกับ
ความต�องการของผู�ที่ใช�ผลการประเมินหรือผู�ที่เกี่ยวข�องกับโครงการหลาย ๆ ฝrาย 
  ซัชแมน (Suchman, 1990, p. 93) ให�ความหมายของการประเมนิโครงการวVาหมายถึง 
การใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร�หรือใช�เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร� เพ่ือหาข�อมูลที่เปWน 
จริงและเช่ือถือได�เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือการตัดสินใจวVาโครงการดังกลVาวดีหรือไมVดีอยVางไร หรือ 
เปWนการค�นหาวVาผลของกิจกรรมที่วางไว�ในโครงการ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค� หรือ 
ความมุVงหมายของโครงการหรือไมV 
  สตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam, 1990, p. 159) ให�ความหมายของการประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข�อมูลกับเปjาหมาย การวางแผน การดําเนินการและ 
ผลกระทบ เพ่ือนําไปเปWนแนวทางการตัดสินใจ เพ่ือสร�างความนVาเช่ือถือ และเพ่ือสVงเสริมให�เกิด 
ความเข�าใจในสถานการณ�ของโครงการ 
  สรุปได�วVาการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูลสารสนเทศที่
เปWนประโยชน� โดยใช�เครื่องมือรวบรวมข�อมูลที่เที่ยงตรงและนVาเช่ือถือ ให�ได�ข�อมูลในการตัดสินใจแกV
ผู�บริหารในการพิจารณาการดําเนินการตามแผนงานโครงการน้ัน วVาเปWนไปตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค�ของโครงการหรือไมV บรรลุวัตถุประสงค�เพียงใด นําไปสูV 
การพัฒนา ปรับปรุงแก�ไข ให�แผนงานโครงการน้ันสําเร็จอยVางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. ประเภทของการประเมิน 
  นักวิชาการหลายทVานได�แบVงประเภทของการประเมินโครงการที่สําคัญ ดังน้ี 
 สมคิด พรมจุ�ย (2550, หน�า 40) ได�แบVงประเภทของการประเมินโครงการ ดังน้ี 
 1. แบVงตามจุดมุVงหมายของการประเมิน แบVงออกเปWน 2 ประเภท 
 1.1 การประเมินเพ่ือปรบัปรุงพัฒนาเปWนการประเมินเพ่ือความก�าวหน�า (formative 
evaluation) เปWนการประเมินขณะโครงการหรือกิจกิจการน้ันกําลังดําเนินอยูV ซึ่งสามารถนําผล
ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานให�ดีข้ึนอยVางทันทVวงที 
 1.2 การประเมินเพ่ือการตัดสนิผล (summative evaluation) เปWนการประเมินเพ่ือ
บVงช้ีระดับผลสัมฤทธ์ิของผลงานหรือโครงการ เปWนการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการแล�ว 

  2. แบVงตามหลักยึดในการประเมิน แบVงเปWน 2 ประเภท 
 2.1 การประเมินที่ยึดเปjาหมายของโครงการหรืองานเปWนเกณฑ� ซึ่งเรียกวVา goal 
based evaluation การประเมินตามแนวน้ีนําผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเปjาหมายเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพของโครงการ 
 2.2 การประเมินที่เปWนอิสระจากเปjาหมายของโครงการ (goal-free evaluation) 
การประเมินตามแนวทางน้ี ผู�ประเมินไมVจําเปWนต�องทราบเปjาหมายของโครงการ เปWนการประเมินผล 
ทั้งหมดที่เกิดข้ึนทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ�อมของโครงการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งใน 
ทางบวกและทางลบของโครงการ 
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  3. แบVงตามลําดับเวลาที่ประเมิน โดยแบVงการประเมินออกเปWน 3 ระยะ 
 3.1 การประเมนิกVอนนําโครงการไปปฏิบัติ (intrinsic evaluation) เปWนการวิเคราะห�
ความเหมาะสมของแผนงานโครงการกVอนเสนอขออนุมัติให�ดําเนินการกระบวนการดังกลVาวเรียกวVา 
การวิเคราะห�โครงการ (project appraisal or analysis) 
 3.2 การประเมนิขณะดําเนินงานหรอืโครงการ (ongoing evaluation) เพ่ือพิจารณา
ความก�าวหน�าของโครงการ  ผลการประเมินในระยะน้ี จะเปWนประโยชน�ตVอการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 3.3 การประเมนิเมื่อสิน้สดุโครงการ (pay-off evaluation) เปWนการประเมินผลลัพธ�
ที่เกิดข้ึนทั้งหมดเมือ่สิน้สดุโครงการ และหลังสิน้สดุโครงการไประยะหน่ึง กระบวนการประเมินหลังจาก
โครงการสิ้นสุดไประยะหน่ึง เรียกวVา กระบวนการติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study)  
  อุทุมพร จามรมาน, และคณะ (2553, หน�า 85) แบVงประเภทของการประเมินโครงการ  
โดยอาศัยวงจรของโครงการ (project life cycle) เปWนเกณฑ�ในการแบVงโดยแบVงออกเปWน 3 ประเภท 
คือ 
  1. การประเมินกVอนการดําเนินงาน (pre-evaluation) เปWนการประเมินที่มีจุดมุVงหมาย
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาํหนดและเลอืกทาํโครงการ ซึ่งมักจะใช�การพิจารณาในเรือ่งตVอไปน้ี คือ 
 1.1 ความเหมาะสมของการทําโครงการ ประกอบด�วย การศึกษาและวิเคราะห�
ปPญหาและความจําเปWนของการทําโครงการ (nerds assessment) และการศึกษาความเปWนไปได�
(feasibility) โดยพิจารณาความเปWนไปได�ทางเทคนิควิชาการความพร�อม ในด�านการบริหารโครงการ
ความพร�อมในด�านงบประมาณสนับสนุน เปWนต�น 
 1.2 การวิเคราะห�ผลตอบแทนของโครงการ (rate of return) ประกอบด�วย 
การวิเคราะห�คVาใช�จVายและผล (cost/benefit analysis) หรือการวิเคราะห�คVาใช�จVายกับอัตถประโยชน� 
(cost/utility analysis) ซึ่งเปWนการพิจารณาวVาการจัดทําโครงการน้ันจะให�ผลคุ�มคVากับการลงทุน 
หรือไมV ซึ่งเปWนการพิจารณาโครงการในแงVเศรษฐกิจสําหรับโครงการทางด�านการศึกษาจะเน�นเรื่อง 
การวิเคราะห�คVาใช�จVายกับประสิทธิผลมากกวVาคVาใช�จVายกับผลกําไร เพราะผลตอบแทนของโครงการ
ทางการศึกษาน้ันวัดออกมาในรูปของหนVวยเงินตราทําได�ยาก 
  2. การประเมนิในระหวVางการดําเนินการ (implementation evaluation of process 
evaluation) เปWนการประเมินที่เกิดข้ึนในชVวงระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการโดยมีจุดมุVงหมาย
เพ่ือการตรวจสอบวVาการดําเนินงานเปWนไปตามแผนที่กําหนดหรือไมV มีปPญหาและอุปสรรคอะไรบ�าง  
อันจะได�แก�ไขทันทVวงที เพ่ือให�การดําเนินงานเปWนไปอยVางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การประเมินโครงการ
ในระหวVางดําเนินงาน จึงเปWนหน�าที่ของผู�รบัผิดชอบโครงการน่ันเอง ที่จะต�องหาข�อมูลตVาง ๆ  เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ เรียกการประเมินน้ีวVา การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหรือการประเมินผล
ยVอย  
  3. การประเมินหลงัการดําเนินงาน (post - evaluation or end project valuation) 
เปWนการประเมินที่จัดข้ึนเพ่ือการปฏิบัติงานโครงการได�เสร็จสิ้นแล�ว การประเมินในลักษณะน้ีจะเปWน
การพิจารณาตอบคําถามในเรื่องตVอไปน้ี  คือ  
 3.1 เปWนการตรวจสอบดูวVาการดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุจุดมุVงหมายที่
กําหนดไว�เพียงใด 
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 3.2 เปWนการตรวจสอบดูวVา มีผลพลอยได�อยVางอื่นนอกเหนือจากที่ได�ระบุไว�ใน 
วัตถุประสงค�บ�างหรือไมV ซึ่งเรียกวVา เปWนผลกระทบของโครงการ 
 ธีรศักด์ิ อุVนอารมณ�เลิศ (2556, หน�า 8) จําแนกการประเมินโครงการออกเปWน 
3 ประเภท คือ 
  1. การประเมินกVอนโครงการ (pre evaluation) 
 1.1 การประเมินความจําเปWน (need assessment) 
 1.2  การศึกษาความเปWนไปได� (feasibility study) 
  2. การประเมินระหวVางโครงการ (on-going evaluation) 
 2.1 การติดตามโครงการ (project monitoring) 
 2.2 การประเมินผลงาน (performance evaluation) 
 2.3 การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ (implement evaluation) 
  3. การประเมินหลังโครงการ (ex-post evaluation)  
 3.1 การประเมินผลระยะสั้น (intermediate evaluation) 
 3.2  การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) 
 3.3  การประเมินผลตอบแทน (cost-benefit/cost effective evaluation) 
 สรุปประเภทของการประเมินโครงการจําแนกออกเปWน 4 ประเภท คือการประเมิน 
กVอนดําเนินการ (pre-evaluation) การประเมินขณะกําลังดําเนินการ (on-going valuation) 
การประเมนิเมือ่โครงการแล�วเสร็จ (end of project evaluation) และการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
(post project evaluation)  
 4. รูปแบบในการประเมินโครงการ 
 ในการวิจัยเชิงประเมินโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ เชVน รูปแบบของสเตค (Stake)  
สตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam) ไทเลอร� (Tyler)  โพรวัส (Provous) เปWนต�น ซึ่งแตVละรูปแบบจะแตกตVาง
กันออกไปตามความเหมาะสมของโครงการที่จะประเมิน ซึ่งนักประเมินจะเปWนผู�เลือกพิจารณารูปแบบ
ตามความต�องการ เพ่ือให�ได�ผลการประเมินตามจุดประสงค�ที่ต้ังไว� นอกจากน้ียังข้ึนอยูVกับความรู�
ความสามารถและความเข�าใจเกี่ยวกับการใช�รูปแบบตVาง ๆ ของผู�ประเมินด�วยมีผู�กลVาวถึงรูปแบบ 
การประเมินโครงการไว�หลายทVาน ดังน้ี 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย�ศรี (2551, หน�า 95-96) ได�กลVาวถึงรูปแบบการประเมินวVาใน
การใช�รูปแบบการประเมินน้ันควรคํานึงถึงสิ่งตVาง ๆ ดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค�ของการประเมิน คือ การให�สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังน้ันจึง
จําเปWนอยVางย่ิงที่จะต�องมีรายละเอียดที่เปWนประโยชน�ตVอการตัดสินใจ 
 2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกตVางกัน ต�องออกแบบการประเมินที่แตกตVางกันและควร
ใช�รูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิผลและเปWนรูปแบบทั่ว ๆ ไป 
 3. ในกรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกตVางกันในด�านเน้ือหา ควรใช�ข้ันตอนของ
การติดตามผลดังน้ี คือ การวิเคราะห� การรวบรวม และการนําเสนอ 
 4. การตัดสินใจประกอบด�วยข้ันตอนตVาง ๆ ดังน้ีคือ ข้ันการวิเคราะห� การออกแบบ 
เลือกและปฏิบัติ จึงจําเปWนที่จะต�องอาศัยข�อมูลจากการประเมิน ดังน้ันจึงต�องอาศัยความรVวมมือ 
ระหวVางนักประเมินและตัดสินใจ 
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 5. เพ่ือให�ได�มาซึ่งคําตอบในการตัดสนิใจ การออกแบบประเมนิจึงควรคํานึงถึงเกณฑ�ทีม่ี
ความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยงและความเปWนปรนัย 
 6. การประเมินทําเปWนกระบวนการตVอเน่ืองเปWนวัฏจักรใช�กับโครงการที่เปWนระบบ 
 สมคิด พรมจุ�ย (2552, หน�า 32) กลVาวถึงรูปแบบการประเมินโครงการแนวทางเดียวกัน
วVาการประเมินสิ่งใดสิ่งหน่ึงผู�ประเมินจะต�องพิจารณาวVาจะประเมินได�อยVางไรจึงจะทําให�ผลประเมิน
ถูกต�องตามสภาพความเปWนจริง ครอบคลุมและตอบสนองความต�องการของผู�ที่จะใช�ผลการประเมิน 
ซึ่งจะต�องทันเวลาด�วยจากการสังเคราะห�รายงานการประเมินทั้งหลาย แยกการประเมินโครงการ 
ได� 3 รูปแบบ คือ 
 1. แบบประเมินเชิงสํารวจ แบบประเมินแนวน้ีจะเปWนการสํารวจสิ่งตVาง ๆ ที่จะชVวยใน 
การประเมิน เชVน การวิเคราะห�ตัวโครงการเพ่ือประเมินความสอดคล�องระหวVางจุดมุVงหมายของโครงการ
กับกิจกรรมในโครงการ การวิเคราะห�เอกสารเปWนวิธีการหลักที่ใช�ในการประเมินตามแนวการสํารวจ  
จากความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข�อง จุดอVอนของการใช�รูปแบบการประเมินเชิงสํารวจ คือการเก็บ
ข�อมูลเชิงความคิดเห็นให�มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และพยายามประเมินจากหลักฐานหรือเอกสารที่
มีอยูVเปWนสําคัญ 
 2. แบบประเมินเชิงทดลอง เปWนการประเมินโดยอาศัยแบบการทดลอง ในการวิจัยแบบ
ทดลองที่นิยมใช�กันมากเปWนแบบกลุVมเดียว เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบผลที่ได�ทดลอง 
การประเมินรูปแบบน้ีมีจุดอVอนคVอนข�างมาก ซึ่งอาจแก�ไขโดยอาศัยแบบทดลองที่มี 2 กลุVมคือ  
กลุVมทดลองและกลุVมควบคุม แตVผลที่ เกิดข้ึนก็ยังเปWนที่นVาสงสัยวVาเปรียบเทียบกันได�จริงหรือ 
ไมVต�อง ระมัดระวังปPญหาที่เกิดข้ึนด�วยการประเมินด�วยวิธีทดลอง ทําให�ผลการประเมินที่ได�เน�นผล 
การทดลองมากเกนิไป ผลการประเมนิมผีลกระทบตVอการปรับปรุงกิจกรรมและดําเนินการตVาง ๆ น�อย 
 3. แบบประเมินตามรูปแบบการประเมิน นักประเมินได�พัฒนารูปแบบการประเมินข้ึน 
เพราะรูปแบบในการประเมินจะเปWนเครื่องช้ีทิศทางวVาการประเมินจะเกี่ยวข�องกับอะไรบ�าง และใน 
การเลือกรูปแบบประเมิน จะต�องเลือกให�สอดคล�องกับความจําเปWนหรือความต�องการของ 
ผู�ต�องการใช�ผลประเมิน รูปแบบสVวนใหญVมีความคล�ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด�วย ปPจจัย กระบวนการ 
และผลผลิต เปWนแกVนในการเสนอรูปแบบ  
 เชาว� อินใย (2553, หน�า 7) กลVาววVา มีผู�เสนอความคิดเกี่ยวกับรูปแบบในประเมินไว� 
มากมายหลายรูปแบบแตVละแบบมีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมิน ที่มีผู�นิยมนําไปใช� 
เปWนแบบอยVาง (model) ในการประเมินสภาพการณ�ของปPญหาที่จะประเมินตVาง ๆ กันไป  
เพียงแนวคิดเทVาน้ันในเชิงปฏิบัติจะดัดแปลงปรับปรุงแนวคิดและวิธีการให�สอดคล�องกับความ
เหมาะสมและสภาพปPญหาของการประเมินแตVละโครงการ 
 อุทุมพร จามรมาน, และคณะ (2553, หน�า 88) กลVาวถึง รูปแบบของการประเมิน 
โครงการวVาหมายถึง กรอบและแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับปPจจัยนําเข�า กระบวนการและวิธีการ 
ประเมินผล รูปแบบการประเมินผลโครงการแบVงออกเปWน 4 ประเภท ดังน้ี 
 1. รูปแบบที่ ยึดจุดมุVงหมายเปWนหลัก กลVาวคือ ในการประเมินโครงการจะยึดถือ 
เปjาหมายหรือจุดมุVงหมายเปWนสําคัญ ได�แกV รูปแบบการประเมินของไทเลอร� (Tyler) และรูปแบบของ
แฮมมอนด� (Hammond) 
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 2. รูปแบบทียึ่ดหลกัเกณฑ�ภายนอกเปWนหลักเปWนรูปแบบที่ใช�ตัดสินคุณคVา ได�แกV รูปแบบ
การประเมินของสคริฟเวน (Scriven) และรูปแบบของสเตค (Stake) 
 3. รูปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ�ภายในเปWนหลัก ได�แกV รูปแบบการประเมินโครงการ 
ของสมาคมชาวภาคเหนือของอเมริกา 
 4. รูปแบบทีช่Vวยในการตัดสนิใจ เปWนรูปแบบการประเมินโครงการที่ชVวยในการหาข�อมูล 
เพ่ือชVวยในการตัดสินใจของผู�บริหารในการดําเนินโครงการตVาง ๆ ได�แกV รูปแบบการประเมิน
ของอัลคิล (Alkin) รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus) และรูปแบบการประเมินของ 
สตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam) 
  รูปแบบการประเมินเกิดข้ึนจากการที่นักประเมินตVางพยายามมุVงที่เสนอสูตรสําเร็จ 
ตVาง ๆ ในการดําเนินการประเมินโครงการ ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกและสามารถเลือกใช�ได�อยVางเหมาะสม
รูปแบบการประเมนิ (evaluation model) เปWนกรอบความคิดหรือแบบแผนที่แสดงให�เหน็ถึงข้ันตอน
หรือกระบวนการของการประเมิน ซึ่งอาจจะมีความแตกตVางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูVกับข�อตกลงเบื้องต�นของ
การประเมิน ซึ่งจะมีประโยชน�อยVางย่ิงตVอการวางแผนการประเมิน แบVงออกเปWน 3 รูปแบบ คือ  
 1. รูปแบบการประเมินที่เน�นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) 
เปWนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุVงหมายเพ่ือให�ได�มาซึ่งข�อมูล สารสนเทศสําหรับใช�ในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับโครงการน้ัน ๆ ได�แกV รูปแบบการประเมินของ Alkin, Stufflebeam, Hammond และ 
Welch 
 2. รูปแบบการประเมินที่เน�นการตัดสินคุณคVา (judgmental evaluation models)  
เปWนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุVงหมายเพ่ือให�ได�มาซึ่งข�อมูล สารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คุณคVาของโครงการน้ัน ๆ ได�แกV รูปแบบการประเมินของ Scriven, Stake และ Provus 
 3. รูปแบบการประเมินที่เน�นจดุมุVงหมาย (objective centered evaluation models) 
เปWนรูปแบบการประเมินที่เน�นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจากโครงการวVาบรรลุตามจุดมุVงหมายที่
กําหนดไว�มากน�อยเพียงใด ได�แกV รูปแบบการประมินของ Tyler, Cronbach และ Kirkpatrick  
 จากรูปแบบการประเมินโครงการ พบวVามีหลากหลายรูปแบบ แตVละรูปแบบแตกตVางกัน
ออกไปตามความเหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน จึงเปWนหน�าที่ของผู�ประเมินในการเลือกรูปแบบ
ในการประเมินให�เหมาะสมกับโครงการ เพ่ือให�ได�ผลการประเมินที่มีคุณคVาเช่ือถือได�ตVอไป ซึ่งใน 
การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ครั้งน้ีผู�วิจัยได�
ประยุกต�ใช�รูปแบบซิปป9 (CIPP Model) ของสตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam) ซึ่งเปWนการประเมินที่เน�น
การตัดสินใจ มาใช�ในการวิจัยเน่ืองจากเปWนรูปแบบการประเมินที่สามารถครอบคลุมในการประเมิน
โครงการทั้งในทุกด�าน หลังโครงการได�สิ้นสุดแล�ว  
 5. ประโยชน�ของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน� (2549, หน�า 92–93) กลVาวถึงประโยชน�ของการประเมินโครงการ
ไว�ดังน้ี  
 1. เพ่ือชVวยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการตVาง ๆ  
 2. เพ่ือตัดสินผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธ์ิของงานหรือโครงการตVาง ๆ  
 3. เพ่ือชVวยให�ผู�บริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืออนาคตของโครงการได�อยVาง
ถูกต�องเหมาะสม  
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 4. เพ่ือกระตุ�นทุกฝrายที่เกี่ยวข�องให�ปฏิบัติหน�าที่อยVางมีประสิทธิภาพ 
 สมคิด พรมจุ�ย (2550, หน�า 30) ได�สรุปประโยชน�ของการประเมินโครงการไว�ดังน้ี 
 1. ชVวยให�ข�อมูลและสารสนเทศตVาง ๆ เพ่ือนําไปใช�ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
โครงการ ตรวจสอบความพร�อมของทรัพยากรตVาง ๆ ที่จําเปWนในการดําเนินโครงการ ตลอดจน
ตรวจสอบความเปWนไปได�ในการจัดกิจกรรมตVาง ๆ 
 2. ชVวยทําให�การกําหนดวัตถุประสงค�ของโครงการมีความชัดเจน 
 3. ชVวยในการจัดหาข�อมูลเกี่ยวกับความก�าวหน�า ปPญหาและอุปสรรคของการดําเนิน 
โครงการ 
 4. ชVวยให�ข�อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความล�มเหลวของโครงการ เพื่อนําไปใช�ใน 
การตัดสินใจและวินิจฉัยวVาจะดําเนินโครงการในชVวงตVอไปหรือไมV จะยกเลิกหรือขยายการดําเนิน 
โครงการตVอไป 
 5. ชVวยให�ได�ข�อมูลที่บVงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวVาเปWนอยVางไร 
 6. เปWนแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด�วยตนเองจะทําให� 
ผู�ปฏิบัติงานได�ทราบผลการดําเนินงาน จุดเดVน จุดด�อย และนําข�อมูลไปใช�ในการปรับปรุง และ 
พัฒนาโครงการให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 สุวิทย� มูลคํา, และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550, หน�า 151) กลVาวถึง ประโยชน�ของ
การประเมินโครงการ ไว�ดังน้ี  
 1. ชVวยให�ได�ข�อมูลสารสนเทศตVาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่ทําไปใช�ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกําหนดโครงการ การตรวจสอบความพร�อมของทรัพยากรตVาง ๆ ที่จําเปWนต�องใช�ในการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนความเปWนไปได�ในการจัดทําโครงการ 
 2. ชVวยให�ทราบข�อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับความก�าวหน�า ปPญหาและอุปสรรคของ
โครงการที่ทํามาใช�ในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแก�ไขการดําเนินโครงการ ให�เปWนไป
ตามทิศทางที่ต�องการ  
 3. ชVวยให�ได�ข�อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสําเร็จ และความล�มเหลวของโครงการ 
ที่นํามาใช�ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยวVาจะดําเนินการในชVวงตVอไป ยกเลิกหรือขยายการดําเนิน 
โครงการตVอไปอีก 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย�ศรี (2551, หน�า 93-95) กลVาวถึงประโยชน�ของการประเมิน
โครงการ ไว�ดังน้ี 
 1. ชVวยให�เปWนที่ยอมรับและเปWนที่นVาเช่ือถือจากบุคคลที่ เกี่ยวข�องกับโครงการ  
เปWนการรับรองคุณภาพของโครงการ  
 2. ชVวยให�ผู�สนับสนุนด�านเงินทุน ได�รับทราบปPญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของ
โครงการโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ�จากสภาพการณ�ที่เปWนจริง   
 3. ชVวยให�ข�อมูลซึ่งเปWนสารสนเทศที่มีคุณคVาสําหรับหนVวยงานที่เกี่ยวข�อง 
 4. ชVวยช้ีให�เห็นความสําคัญของแตVละโครงการตามลําดับกVอนหลัง โดยสามารถทราบได�
วVาโครงการใดมีความจําเปWนเรVงดVวนกวVากัน ทั้งน้ีเพ่ือชVวยแก�ปPญหาในการคัดเลือกโครงการ  
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 5. ชVวยให�ได�ข�อมูลปjอนกลับจากผู�รับบริการ ข�อมูลประเภทน้ีทําให�ทราบถึงข�อจํากัด 
และปPญหาตVาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือกVอให�เกิดความสัมพันธ�
ที่ดีระหวVางผู�ให�และผู�รับบริการ  
 6. ชVวยให�ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด�านที่พึงประสงค�และไมVพึงประสงค� 
ควบคูVกันไป 
 เชาว� อินใย (2553, หน�า 12) กลVาวถึง ประโยชน�ของการประเมินโครงการวVา  
เปWนกระบวนการที่ค�นหาข�อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ�ตVาง ๆ เพ่ือการตัดสินตVอความสําเร็จของโครงการ 
และเปWนทางเลือกในการดําเนินโครงการวVาจะทําให�การดําเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ 
และประสบความสําเร็จหรือไมV 
 สุพักตร� พิบูลย� (2557, หน�า 8) กลVาววVาการประเมินเปWนกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญย่ิง
ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือพัฒนางานที่ทําให�ได�ข�อมูลสารสนเทศตVาง ๆ ในการกําหนดโยบาย หรือ
ทิศทางการดําเนินการขององค�กรที่เหมาะสมกVอนนําไปปฏิบัติลดความเสี่ยงการเกิดปPญหา อุปสรรค 
และความล�มเหลวการดําเนินกิจกรรมโครงการ จะทําให�ทราบถึงจุดเดVน จุดด�อยของงานเพ่ือปรับปรุง
ให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และยกระดับคุณภาพงานอยVางตVอเน่ือง 
 แอนเดอร�สัน, และบอล (Anderson & Ball, 1978, pp. 14-35) ได�อธิบายบทบาทและ
ประโยชน�ของการประเมินโครงการในด�านวัตถุประสงค�ตVาง ๆ ไว�หลายประการ คือ 
 1. เพ่ือชVวยในการตัดสินใจนําโครงการไปใช� ซึ่งได�แกV การประเมินวVา โครงการที่จัดทํา
ข้ึนน้ัน มีความจําเปWนมากน�อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไมV มีความเปWนไปได�หรือคุ�มคVากับเงินทุน
คVาใช�จVายตVาง ๆ เพียงไร โครงการเปWนที่ต�องการสําหรับกลุVมเปjาหมายหรือจะได�รับการสนับสนุน 
แคVไหน รวมทั้งขนาดและขอบเขตการนําโครงการไปใช�กว�างหรือแคบ เปWนต�น ข�อมูลจากการประเมิน
เหลVาน้ีจะชVวยในการนํามาประมวลสรุปตัดสินใจ สําหรับผู�บริหารหรือแหลVงทุนที่จะตัดสินใจอนุมัติ
การนําโครงการดังกลVาวไปดําเนินการใช�ตVอไป 
 2. เพ่ือชVวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการโดยตVอเน่ืองตVอไป หรือการขยาย 
โครงการและการรบัรองโครงการ ซึ่งได�แกV การประเมินภายหลังจากโครงการได�ดําเนินการเสร็จสิ้นไป
แล�ว (ตามระยะเวลาที่กําหนดไว�) เปWนการประเมินเพ่ือจะรู�วVาโครงการดังกลVาวยังมีความจําเปWนต�อง
จัดให�มีอยูVอีกตVอไปหรือไมV ผลที่ได�จากการดําเนินโครงการได�รับผลตอบแทนคุ�มคVากับทุนที่สูญเสียไป
มากน�อยเพียงใด และโครงการที่ดําเนินการไปน้ันกVอให�เกิดผลข�างเคียง (side effects) ทั้งทางบวก
และทางลบหรือไมV 
 3. เพ่ือชVวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเปWนการประเมินเมื่อ
โครงการได�มีการนําไปดําเนินการใช�ระยะหน่ึง หรือเปWนการประเมินในชVวงการดําเนินโครงการ 
ทั้งน้ีโดยทําการประเมิน เพ่ือที่จะปรับปรุงสVวนตVาง ๆ ของโครงการอันได�แกV 
  3.1 วัตถุประสงค�ของโครงการ เพ่ือที่จะรู�วVาวัตถุประสงค�ของโครงการที่กําหนด 
ไว�น้ัน เมื่อมีการดําเนินโครงการไปช่ัวขณะหน่ึง มีความเหมาะสมกับกลุVมเปjาหมายหรือไมV หรือได�รับ 
การยอมรับสนับสนุนรVวมมือจากกลุVมเปjาหมายในการดําเนินงาน เพ่ือให�บรรลุถึงวัตถุประสงค�มาก
น�อยเพียงใด 
 3.2 เน้ือหาของโครงการ เปWนการพิจารณาวVา เน้ือหาสาระหรือกิจกรรมตVาง ๆ ที่ 
กําหนดไว�ในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค�ของโครงการหรือไมV ลําดับ 
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ข้ันตอนของกิจกรรมเปWนไปตามลําดับที่จะเอื้อตVอการบรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการเพียงไร 
นอกจากน้ัน ยังพิจารณาอีกวVา เน้ือหาสาระของโครงการดังกลVาวมีความเกี่ยวข�องสัมพันธ�กับ 
ภูมิหลัง หรือพ้ืนเพเดิมของกลุVมเปjาหมายผู�รับบริการจากโครงการมากน�อยเพียงใด 
 3.3 วิธีการดําเนินโครงการ โดยพิจารณาวVา โครงการที่กําลังดําเนินการอยูVน้ันมี
กลุVมเปjาหมายรVวมโครงการเปWนจํานวนเทVาไร ครบหรือไมVครบตามที่กําหนดไว� โครงการมีผู�รVวมงาน
เพียงพอหรือไมVเทVาไร โครงการมีการดําเนินงาน หรือดําเนินกิจกรรมเปWนอยVางไรกลุVมเปjาหมายผู�รVวม
โครงการได�รับการเสริมแรง หรือการสร�างแรงจูงใจอยVางไรทํานองน้ี เปWนต�น 
 3.4 สภาวะแวดล�อมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเมืองหรือทางการบริหารของผู�บริหารที่มีสVวนเกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการวVาให�การสนับสนุน
การดําเนินโครงการหรือไมVอยVางไร สัมพันธภาพระหวVางผู�รVวมงานในโครงการมีลักษณะเชVนไร 
ขัดแย�งกันหรือไมV เปWนอุปสรรคตVอการที่จะดําเนินการตVอไปเพียงใด ทรัพยากรสนับสนุนอื่น ๆ  
ที่จําเปWนตVอการดําเนินโครงการมีเพียงพอมากน�อยเพียงใด ตลอดกระทั่งการยอมรับหรือให� 
การสนับสนุนและการตVอต�านของสาธารณะที่มีตVอโครงการเปWนไปในทิศทางใดเหลVาน้ี เปWนต�น 
 4. เพ่ือที่จะได�รับข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการให�ความสนับสนุนโครงการจากแหลVงตVาง ๆ 
ซึ่งได�แกV การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหลVงเงินทุน รวมทั้งนักวิชาชีพ
อื่น ๆ โดยต�องการรู�วVา แหลVงดังกลVาวน้ี มีแหลVงใดบ�างให�การสนับสนุนโครงการอยVางแท�จริง เมื่อมี 
การดําเนินโครงการอยูVในขณะน้ัน 
 5. เพ่ือที่จะได�รับข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางตVอต�านโครงการจากแหลVงตVาง ๆ 
ในทางตรงกันข�ามกับวัตถุประสงค�ของการประเมินโครงการในข�อที่สี่ นอกจากเราจะต�องการรู�ถึง 
แหลVงที่ให�การสนับสนุนโครงการแล�ว ในการดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดังกลVาวน้ัน 
ก็จะได�รับการขัดขวางตVอต�าน ทําให�การดําเนินโครงการไมVอาจเปWนไปได�โดยสะดวกและวัตถุประสงค�
ของโครงการที่กําหนดไว�อาจจะไมVได�รับการตอบสนอง ดังน้ัน การรวบรวมข�อมูลจากแหลVงตVาง ๆ  
เพ่ือพิจารณาวVา แหลVงใดบ�างที่ขัดขวางโครงการจึงเปWนสิ่งจําเปWน ทั้งน้ีเพ่ือจะได�หาทางแก�ไขปรับปรุง
ให�ดําเนินโครงการให�มีความเปWนไปได�โดยสะดวกตVอไป 
 6. เพ่ือชVวยให�เกิดความเข�าใจในกระบวนการพ้ืนฐานตVาง ๆ ซึ่งหมายถึง การได�รับ 
ความรู�ความเข�าใจในพ้ืนฐานอื่นที่นอกเหนือจากความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทําการประเมิน
แตVทวVามีผลตVอโครงการ ได�แกV พ้ืนฐานด�านการศึกษา ด�านจิตวิทยา ด�านสังคมวิทยา และด�าน
เศรษฐกิจ เปWนต�น 
 สรุปได�วVา ประโยชน�ของการประเมินโครงการจึงเปWนกระบวนการที่ชVวยให�ทราบถึง
ข�อมูลการดําเนินงานตามโครงการทั้งด�านความสําเร็จ ด�านอุปสรรคการดําเนินงาน และชVวยใน 
การตัดสินใจที่จะดําเนินการตVอไปมากย่ิงข้ึน 
 6. การประเมินรูปแบบซิปปG (CIPP Model) 
 นักการศึกษา นัก วิชาการ และนัก วิจัย ได�กลV าวถึงการประเมินรูปแบบซิปป9  
ไว�หลายทVานดังน้ี 
 จําเนียร สุขหลาย, และคณะ (2544, หน�า 207) กลVาววVา การประเมินรูปแบบซิปป9  
จะประเมินในเรื่องตVาง ๆ ดังน้ี   
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 1. การประเมินสภาพแวดล�อม (context evaluation) ซึ่งจะชVวยในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค� (planning decisions) 
 2. การประเมินปPจจัยเบื้องต�น (input evaluation) เปWนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
สร�างเพ่ือกําหนดรูปแบบของโครงการ (structuring decisions) 
 3. การประเมินกระบวนโครงการ (process evaluation) เปWนการตัดสนิใจด�านการประยุกต�
เพ่ือควบคุมการดําเนินการของโครงการไปปฏิบัติ (implementing decisions) 
 4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) จะชVวยในการตัดสินใจเพ่ือตัดสินและ 
ดูผลสําเร็จของโครงการหรือทบทวนโครงการ (recycling decisions) 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน� และคณะ (2544, หน�า 166) กลVาววVา การประเมินรูปแบบซิปป9 
สามารถแบVงเปWน 4 ประเภท และเพ่ือสอดคล�องกับการพัฒนาโครงการ แบVงออกเปWน 3 ระยะ คือ 
 1. การประเมนิกVอนเริม่โครงการ ซึ่งเปWนการประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ เปWนการกําหนด
วัตถุประสงค�และวิธีการของโครงการ โดยเขียนในรูปเอกสารโครงการในแบบซิปโมเดล การประเมิน
กVอนเริ่มโครงการ ประกอบด�วย 
  1.1 การประเมินสภาวะแวดล�อมหรือการประเมินบริบท อันเปWนการประเมิน 
ความต�องการจําเปWนเพ่ือกําหนดโครงการ การประเมินบริบทเปWนการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนปPญหา อุปสรรคตVาง ๆ อันนาไปสูVทิศทางและวัตถุประสงค�ของโครงการ 
  1.2 การประเมินปPจจัยหรือทรัพยากร เปWนการตรวจสอบความพร�อมด�านทรัพยากร 
ทั้งด�านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการ เพ่ือวิเคราะห�และกําหนดทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ที่จะทําให�บรรลุวัตถุประสงค�ที่กําหนด อีกทั้งมีความเปWนไปได�ทางด�านทรัพยากร  
 2. การประเมินขณะดําเนินโครงการซึ่งเปWนแบบซปิโมเดล คือ การประเมินกระบวนการ
การดําเนินงานเมื่อนําโครงการที่วางไว�ไปสูVปฏิบัติ ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาจุดแข็งและจุดอVอนตลอดจนปPญหา
และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ อะไรเปWนมูลเหตุที่ทําให�สามารถหรือไมVสามารถดําเนินโครงการ
ได�อยVางทันทVวงที การประเมินในข้ันน้ี จึงมีบทบาทสําคัญตVอความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
(formative evaluation) ด�วยการจัดระบบการกาํกับงาน (monitoring system) เพ่ือติดตาม
ความก�าวหน�าและเรVงรัดการดําเนินโครงการให�บรรลวัุตถุประสงค�ภายในทรัพยากรและเวลาที่กําหนด 
 3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เปWนการประเมินผลผลิตโครงการ เปWนการประเมิน
ที่มุVงตอบคําถามวVาโครงการประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว�หรือไมV ผลผลิตของโครงการเปWนไป
ตามวัตถุประสงค�หรือไมV ผลการดําเนินงานโครงการคุ�มคVาเพียงใด การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
แบVงเปWน 2 ข้ันตอน คือ ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ ซึ่งเปWนผลลัพธ�และการประเมินผลกระทบของ
โครงการทั้งในทางบวกและทางลบ ทําการประเมินด�วยเทคนิคการติดตามผลหลังสิ้นสดุโครงการจะให�
สารสนเทศเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวVาควรจะดําเนินการตVอไปอยVางไร ควรจะมี 
การปรับขยายแล�วดําเนินการตVอไปอีกระยะหน่ึงหรือควรจะสิ้นสุดโครงการไปตามเวลาที่กําหนดไว� 
 การประเมินตามแนวความคิดน้ี จะต�องทําการประเมินเปWนกระบวนการที่ตVอเน่ืองกัน 
เพ่ือกVอให�เกิดความสอดคล�อง และผู�ประเมินจะต�องเสนอแนวทางเลือกหลาย ๆ วิธี เพ่ือเปWน 
การสะดวกแกVผู�ที่มีหน�าที่ตัดสินใจ ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน� ได�เสนอแผนภูมิไว�ดังภาพ 3 ความสัมพันธ�
ระหวVางการประเมินกับการตัดสินใจในรูปแบบซิปป9 
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ภาพ 3  ความสัมพันธ�ระหวVางการประเมินกบัการตัดสินใจในรูปแบบซปิป9 
ที่มา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน�, และคณะ (2544, หน�า 233)  
 

 จากภาพ 2  จะเห็นวVา การใช�รูปแบบการประเมินรูปแบบซิปซ� (CIPP Model) ประเมิน
โครงการเปWนรปูแบบที่ทาํการประเมนิอยVางครอบคลุม ต้ังแตVวัตถุประสงค� ปPจจัยเบื้องต�น กระบวนการ
ดําเนินการ ตลอดจนผลผลติของโครงการ ซึ่งผลของการประเมินสามารถนําไปเปWนข�อมูลให�กับผู�บริหาร
ใช�พิจารณาในการตัดสนิใจวVา โครงการควรมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงสVวนไหนบ�างถึงจะทําให�โครงการ
มีประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของการประเมินโครงการโดยทั่วไป จะวางให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�
และการดําเนินงานของโครงการน้ันในกรณีที่การประเมินโครงการมีลักษณะเปWนแบบการประเมิน
ความก�าวหน�า เพ่ือบVงช้ีจุดเดVนและจุดด�อย ซึ่งจะนําผลไปปรบัปรุงกิจกรรมแผนการได�ทันทVวงที และมี
การประเมินรวมสรุปหลังโครงการสิ้นสุดแล�ว เพ่ือบVงช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการรูปแบบที่เหมาะสม
จะใช�เปWนกรอบความคิดในการประเมินผลดังกลVาว คือ รูปแบบซิปป9 (CIPP Model) ของสตัฟเฟFลบีม 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน�, และคณะ, 2544, หน�า 66)  

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินบริบท 
Context Evaluation 

การประเมินปPจจัยเบื้องต�น 
Input Evaluation 

การประเมินกระบวนการ 
Process Evaluation 

การประเมินผลผลิต 
Product Evaluation 

ตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค� 

เลือกแผนการจัดแผนงาน 
ที่เหมาะสมทีสุ่ด 

นําแผนงานที่กําหนดไว�ไป 
ปฏิบัติและปรบัปรุง 

ควรปรับปรุงขยายแผน 
หรือควรล�มเลกิ 
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 สมคิด พรมจุ�ย (2550, หน�า 76-81) กลVาววVา การประเมินรูปแบบซิปป9 เปWนการประเมิน
ที่เปWนกระบวนการตVอเน่ือง โดยมีจุดเน�นที่สําคัญ คือ ใช�ควบคูVกับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข�อมูล
ประกอบการตัดสินใจอยVางตVอเน่ืองตลอดเวลา ซึ่งแนวทางการประเมินในด�านตVาง ๆ มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
 1. การประเมินสภาพแวดล�อม (context evaluation) เปWนการประเมินเพ่ือให�ได�ข�อมูล
สําคัญ เพ่ือชVวยในการกําหนดวัตถุประสงค� ของโครงการความเปWนไปได�ของโครงการ  
 2. การประเมินปPจจัยเบื้องต�น (input evaluation) เปWนการประเมินเพ่ือใช�ข�อมูล
ตัดสินใจปPจจัยตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับโครงการวVาเหมาะสมหรือไมV โดยดูวVาปPจจัยที่ใช�จะมีสVวนชVวยให�
บรรลุจุดมุVงหมายของโครงการหรือไมV 
 3. การประเมินกระบวนการโครงการ (process evaluation) เปWนการประเมินระหวVาง
การดําเนินโครงการ เพ่ือหาข�อดีและข�อบกพรVองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตVาง ๆ ที่กําหนดไว�
และเปWนการรายงายผลการปฏิบัติการของโครงการน้ันด�วย 
 4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) เปWนการประเมินเพ่ือดูวVาผลที่เกิดข้ึน
เมื่อสิ้นสุดโครงการเปWนไปตามวัตถุประสงค� หรือตามที่คาดหวังหรือไมV โดยอาศัยข�อมูลจาก 
การรายงานผลที่ได�จากการประเมินสภาพแวดล�อมปPจจัยเบื้องต�นและกระบวนการรVวมด�วย 
 เชาว� อินใย (2553, หน�า 16) กลVาววVา การประเมินตามแบบจําลองของซิป (CIPP 
Model) ดังน้ี 
 Context evaluation  หมายถึง การประเมินผล วัตถุประสงค� หรือจุดมุVงหมายตVาง ๆ  
 Input evaluation   หมายถึง  การประเมินผลระบบโครงสร�างรวมทั้งระบบการ 
    จัดการบรหิารตVาง ๆ ด�วย 
 Process evaluation หมายถึง การประเมินผลการจัดกิจกรรมตVาง ๆ 
 Product evaluation หมายถึง การประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมน้ัน 
 พิสณุ ฟองศรี (2553, หน�า 70-106) กลVาววVา การประเมินรูปแบบซปิป9 เปWนการประเมิน
ในเรื่องตVาง ๆ ดังน้ี  
 1. การประเมินสภาพแวดล�อม (context evaluation) ซึ่งจะชVวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค� (planning decisions) 
 2. การประเมินปPจจัยเบื้องต�น (input evaluation) เปWนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
สร�างเพ่ือกําหนดรูปแบบของโครงการ (structuring decisions) 
 3. การประเมินกระบวนการโครงการ (process evaluation) เปWนการตัดสินใจด�าน 
การประยุกต�เพ่ือควบคุมการดําเนินการของโครงการไปปฏิบัติ (implementing decisions) 
 4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) จะชVวยในการตัดสินใจเพ่ือตัดสินและดู
ผลสําเร็จของโครงการหรือทบทวนโครงการ (recycling decisions) 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2558, หน�า 94) กลVาววVา การประเมินรูปแบบซิปซ� (CIPP Model) 
วVาเปWนรูปแบบที่การประเมินสําหรับการประเมินบริบท ปPจจัยเบื้องต�น กระบวนการ และผลผลิต 
เพ่ือชVวยผู�บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเปjาหมาย จุดมุVงหมายของโครงการ การดําเนินงาน 
การกําหนดยุทธวิธี แผนงานและการดําเนินงาน การปรับเปลี่ยนกลยุทธวิธี แผนงานการดําเนินงานให�
เหมาะสม และการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน คง-ขยาย ยุบ-เลิกโครงการ สตัฟเฟFลบีม, และ
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คณะได�เสนอวVา นักประเมินจะต�องออกแบบการประเมินให�สอดคล�องกับสภาพการตัดสินใจของ
ผู�บริหาร โดยการระบุประเภท ระดับ และคาดคะเนสถานการณ�ของการตัดสินใจที่จะเกิดข้ึน กําหนด
เกณฑ�ที่ใช�ในการตัดสินใจแตVละสถานการณ�และวางแนวทางการประเมิน จากน้ันจึงเก็บรวบรวม
ข�อมูลที่ต�องการ วิเคราะห�ข�อมูลและรายงานผล 
 วอร�ทเทน, และแวนเดอร� (Worthen, & Sander 1973, p. 134) ได�นําเสนอการประเมนิ
รูปแบบซิปป9 (CIPP Model) ของสตัฟเฟFลบีม วVาเปWนรูปแบบที่เน�นกิจกรรมการประเมินควบคูVไปกับ
การบริหารงาน โดยประกอบด�วยการประเมิน 4 ประเภท และมีลักษณะสอดคล�องกับโครงสร�างของ
ระบบงานโดยทั่วไป คือ 
 1. การประเมินผลที่เกีย่วกับบริบท (context evaluation) เปWนการประเมนิให�ได�ข�อมูล
สําคัญ เพ่ือชVวยในการกําหนดวัตถุประสงค�ของโครงการ ความเปWนไปได�ของโครงการ เปWนการตรวจสอบ
วVาโครงการที่จะทําสนองปPญหาหรือความต�องการจําเปWนที่แท�จริงหรือไมVวัตถุประสงค�ของโครงการ
ชัดเจน เหมาะสม สอดคล�องกับนโยบายขององค�การ หรือ นโยบายหนVวยเหนือหรือไมV เปWนโครงการที่
มีความเปWนไปได�ในแงVของโอกาสที่จะได�รับการสนับสนุนจากองค�กรตVาง ๆ หรือไมV เปWนต�น 
  การประเมินสภาวะแวดล�อมจะชVวยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่อง โครงการควรจะทํา 
ในสภาพแวดล�อมใด ต�องการจะบรรลุเปjาหมายอะไร หรือต�องการบรรลุวัตถุประสงค�เฉพาะ 
อะไร เปWนต�น 
 2. การประเมินผลที่เกี่ยวกับปPจจัยนําเข�า (input evaluation) เปWนการประเมินเพ่ือ
พิจารณาถึงความเปWนไปได�ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช� 
ในการดําเนินโครงการ เชVน อาคารสถานที ่งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ� เวลา รวมทั้งเทคโนโลยี
และแผนการดําเนินงาน เปWนต�น 
  การประเมินผลแบบน้ีจะทําโดยใช� เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู�ทําไว�แล�ว หรือใช� 
วิธีการวิจัยนํารVองเชิงทดลอง (pilot experimental project) ตลอดจนอาจให�ผู�เช่ียวชาญ มาทํางาน  
ให� อยVางไรก็ตามการประเมินผลน้ีจะต�องสํารวจสิ่งที่มีอยูVเดิมกVอนวVามีอะไรบ�าง และตัดสินใจวVา 
จะใช�วิธีการใด ใช�แผนการดําเนินงานแบบไหน และต�องใช�ทรัพยากรจากภายนอก หรือไมV 
 3. การประเมินผลที่เกี่ยวกับกระบวนการ (process evaluation) เปWนการประเมิน 
ระหวVางการดําเนินงานโครงการ เพ่ือหาข�อบกพรVองของการดําเนินโครงการที่จะใช�เปWนข�อมูลใน 
การพัฒนา แก�ไข ปรับปรุง ให�การดําเนินการชVวงตVอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปWนการตรวจสอบ
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช�ในโครงการ ภาวะผู�นํา การมีสVวนรVวมของประชาชนในโครงการ โดยมี
การบันทึกไว�เปWนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการน้ีจะเปWนประโยชน�อยVางมากตVอ 
การค�นหาจุดเดVน หรือจุดแข็ง (strengths) และจุดด�อย (weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการมักจะไมVสามารถศึกษาได�ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล�ว การประเมินกระบวนการจะมี
บทบาทสําคัญในเรื่องการให�ข�อมูลย�อนกลับเปWนระยะ ๆ เพ่ือการตรวจสอบการดาเนินของโครงการ
โดยทั่วไปการประเมินกระบวนการมีจุดมุVงหมาย คือ 
  3.1 เพ่ือการหาข�อบกพรVองของโครงการ ในระหวVางที่มีการปฏิบัติการ หรือ
การดําเนินงานตามแผนน้ัน 
  3.2 เพ่ือหาข�อมูลตVาง ๆ ที่จะนํามาใช�ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ของโครงการ 
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  3.3 เพ่ือการเก็บข�อมูลตVาง ๆ ที่ได�จากการดําเนินงานของโครงการ 
 4. การประเมินผลที่เกี่ยวกบัผลผลิต (product evaluation) วัตถุประสงค�ของการประเมิน
ประเภทน้ีก็เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ�ระหวVางผลสัมฤทธ์ิจากโครงการกับเกณฑ�ที่ต้ังไว�วVาเปWนไปตาม
วัตถุประสงค�ของภารกิจหรอืไมV การประเมินผลประเภทน้ี อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลติกับเกณฑ�
มาตรฐาน (absolute หรือ relative standards) ที่กําหนดไว� หรืออาจอาศัยข�อมูลที่ได�รับจาก 
การรายงานการประเมินผลทั้ง 3 ประเภทข�างต�น อยVางไรก็ตามในการทําประเมินผลการบริหารงาน
เชิงระบบ ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ หัวหน�ากลุVมสาระการเรียนรู� หัวหน�างาน ครู ตลอดจน
บุคลากรที่เกี่ยวข�อง จะต�องคํานึงถึงภารกิจบทบาทหน�าที่ของตนเองเปWนสําคัญ จะทําให�เกิดความ
สอดคล�องไมVซ้ําซ�อนของเน้ืองานในการพัฒนาปรับปรุง แก�ไขตVอไป การพัฒนาปรับปรุงแก�ไข 
(modification) นับวVาเปWนสVวนสําคัญในการบริหารงานเชิงระบบ ซึ่งผู�บริหารควรตระหนักถึงเรื่อง
เหลVาน้ี ซึ่งจะทําให�ข้ันตอนการทํางานมีความสมบูรณ�และครบวงจรเปWนสVวนสัมพันธ�ในการพัฒนางาน 
หรือปรับปรุง แก�ไขงานอยVางแท�จริง เพราะเปWนการนําเอาการประเมินมาวิเคราะห� อาจมีบางสิ่ง
บางอยVางที่ยังไมVเปWนที่พึงพอใจ หรือยังไมVบรรลุจุดประสงค� จึงต�องพิจารณากําหนดแนวทางแก�ไขและ
พัฒนาตVอไปการพัฒนาปรบัปรุง แก�ไขเปWนข้ันตอนหรอืวิธีการตรวจสอบข�อขัดแย�งระหวVางวัตถุประสงค�
กับผลที่ได�จากการประเมิน วVาจะพัฒนาหรือปรับปรุงแก�ไขในสVวนใดของระบบหรือต�องพัฒนา
ปรับปรุงแก�ไขทั้งระบบ   
  การประเมินโดยใช�การประเมินแบบซิป (CIPP Model) คําวVา CIPP model ของ 
สตัฟเฟFลบีม (Stufflebeam) ได�ใช�ตัวยVอของคําดังตVอไปน้ี  
  C - Context หมายถึง บริบท หรือสภาวะแวดล�อมรอบ ๆ ที่อาจต�องมองให�
ครอบคลุม 
  I - Input หมายถึง ปPจจัยเบื้องต�น เปWนตัวปjอนในการดําเนินการในเรื่องตVาง ๆ 
  P - Process หมายถึง กระบวนการ ข้ันตอนของการดําเนินการ 
  P - Product หมายถึง ผลผลิตหรือผลที่เกิด 
 สรุปได�วVา  รูปแบบการประเมินรูปแบบซิปป9 (CIPP Model) เปWนรูปแบบที่สามารถ
ประเมินได�ครอบคลุมองค�ประกอบทั้งระบบอยVางตVอเน่ือง เพราะเปWนการประเมินต้ังแตVบริบทและ 
สภาพแวดล�อม (context) ปPจจัยนําเข�า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) 
รูปแบบน้ีจึงสามารถให�ข�อมลูคVอนข�างละเอียดแกVผู�บรหิารในการประเมินโครงการตVาง ๆ ที่ให�ผู�บริหาร 
สามารถตรวจสอบหาข�อบกพรVองในการดําเนินได�ทุกข้ันตอน และแก�ไขได�ทันเวลา รวมถึงนําไปใช�ใน
การปรับปรุงและพัฒนาโครงการให�สามารถดําเนินไปตามแผนที่วางไว�อยVางมีประสิทธิภาพตVอไป 
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บริบทวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 1. ประวัติท่ัวไป 
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ต้ังอยูV เลขที่ 155 หมูVที่ 1 ตําบลนครสวรรค�ออก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค � 
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� เดิมมีช่ือวVา "ศูนย�ฝuกวิชาชีพนครสวรรค�" จัดต้ังข้ึนตาม
โครงการจัดต้ังศูนย�ฝuกวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 5 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบให� 
กรมอาชีวศึกษาเปWนผู�รับผิดชอบ และรัฐบาลไทยได�กู�ยืมเงินจากธนาคารโลกนํามาพัฒนาการศึกษาใน
โครงการน้ี โดยดําเนินการจัดต้ังตามเขตการศึกษา เขตละ 1 แหVง รวมทั้งสิ้น 12 แหVง ศูนย�ฝuกวิชาชีพ
นครสวรรค�เปWนศูนย�ฝuกวิชาชีพของเขตการศึกษา 7 ศูนย�ฝuกวิชาชีพนครสวรรค�เปWนสถานศึกษาที่มี
ลักษณะคล�ายโรงฝuกงานรวม มีลักษณะเหมือน Area Vocational Center หรือ Joint Vocational 
Center หรือ Technical Education Center หรือ Cetralized Workshop ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยภายในศูนย�ฯ จะประกอบด�วยอุปกรณ�  โรงฝuกงาน และห�องทดลองตVาง ๆ  ที่ทันสมัย
และบุคลากร ทําหน�าที่สอนและฝuกวิชาชีพประเภทตVาง ๆ ให�แกVนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนผู�สนใจที่จะเรียนวิชาชีพ ศูนย�ฝuกวิชาชีพนครสวรรค�ได�ประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ� เมื่อวันที่ 12กันยายน 2523 เริ่มเปFดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ในป6การศึกษา 
2524 และกระทําพิธีเปFดอยVางเปWนทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2523 
 ตVอมาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการขยายโอกาสการศึกษา
วิชาชีพให�กว�างขวางสามารถผลิตกําลังคนได�สอดคล�องกับความต�องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีของตVางประเทศโดยเฉพาะการเพ่ิมปริมาณการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนเปWนที่
ต�องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ดังน้ันจึงมีการปรับบทบาทและหน�าที่ของ
ศูนย�ฝuกวิชาชีพโดยให�ศูนย�ฝuกวิชาชีพฯ เปFดสอนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
เปลี่ยนช่ือจากศูนย�ฝuกวิชาชีพนครสวรรค�เปWน "วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� (Nakhonsawan 
Industrial and Community Education college : NICE) ต้ังแตVวันที่ 7 มิถุนายน 2534 
 2. ปรัชญา อัตลักษณ� เอกลักษณ�  
 ปรัชญา : ทักษะเย่ียม เป6�ยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา นําความรู�สูVชุมชน 
 อัตลักษณ� : บริการชุมชน 
 เอกลักษณ� ศูนย�ฝuกวิชาชีพสูVชุมชน 
 3. วิสัยทัศน� พันธกิจ เปQาประสงค� และยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน�  :  ผลิตกําลังคนให�มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม คิดค�นนวัตกรรม และบริการ
ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ :   
 1. จัดการเรียนการสอนและฝuกอบรมวิชาชีพ ด�วยหลักสูตรหลากหลายเหมาะสมกับ
ผู�เรียนอยVางมีคุณภาพ ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ� 
  1.1 เพ่ิมคุณภาพผู�เรียน ด�านความรู� ด�านทักษะและการประยุกต�ใช�และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค�ให�มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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  1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปWนสําคัญให�ได�ประโยชน�สูงสุด
ตามมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  1.3 พัฒนาหลักสูตรให�ทันตVอการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและความต�องการของ
ตลาดแรงงาน 
  1.4 พัฒนางานประกันคุณภาพให�เปWนระบบและเข�มแข็งอยVางตVอเน่ือง 
 พันธกิจ :  
 2. สVงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย สร�างนวัตกรรมและการใช�เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพและการบริการชุมชนสอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ� 
  2.1 เสริมสร�างความรู�ด�านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค�และเทคโนโลยี 
ให�แกVครู บุคลากร และผู�เรียน 
  2.2 สนับสนุนให�ครู บุคลากร และผู�เรียน ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� 
และงานสร�างสรรค� 
 พันธกิจ :  
 3. ปลูกฝPงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สVงเสริมระบอบประชาธิปไตยและ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ� 
  3.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมและโครงการที่ปลูกฝPงคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สVงเสริมระบอบประชาธิปไตยให�เปWนรูปธรรม 
  3.2 ประเมินผลงานของโครงการ/กิจกรรม คุณธรรม 
 เปjาประสงค� : 
 1. การจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพเปWนไปตามหลักบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี (Good 
governance) สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีการสVงเสริมและสร�างนวัตกรรมและการใช�เทคโนโลยี 
 3. การพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สVงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร� : 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค�กรตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร�างศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. สVงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชนและเตรียมเข�าสูVประชาคมอาเซียน 
 3. สVงเสริมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ� และโครงการทางวิชาชีพ 
 4. จัดหาทรัพยากรและแหลVงการเรียนรู�ที่หลากหลายสอดคล�องกับการจัดการเรียนรู�
ของสถานศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล�อมภายในสถานศึกษาให�เอื้อตVอการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเปWน
สําคัญ 
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 5. สร�างเครือขVายความรVวมมือกับชุมชนในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกVชุมชน 
 6. เพ่ิมปริมาณผู�เรียนและยกระดับคุณภาพของผู�เรยีนและสVงเสริมการหารายได�ระหวVาง
เรียนของผู�เรียน 
 4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ประกอบด�วย 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน  ดังน้ี  
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค�  
  การจัดการอาชีวศึกษา เปWนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�
มีความรู� มีทักษะและการประยุกต�ใช�เปWนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตVละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค� ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 
   1.1 ด�านความรู� 
   ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู�เกี่ยวกับข�อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติตVาง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน�นความรู�เชิงทฤษฏี และหรือ
ข�อเท็จจริง เปWนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตVละระดับการศึกษา 
   1.2 ด�านทักษะและการประยุกต�ใช� 
   ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปWนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเปWนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตVละระดับการศึกษา สามารถประยุกต�ใช�ใน
การปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูVรVวมกับผู�อื่นได�อยVางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี 
  1.3 ด�านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค� 
 ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ�ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู�อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน�าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปWน
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล�อม   
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ�ที่กําหนด ใช�หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปWนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอยVางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนVวยงาน 
ต�นสังกัดหรือหนVวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 
  2.1 ด�านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหมV หรือ 
กลุVมวิชาเพ่ิมเติมให�ทันตVอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต�องการของตลาดแรงงาน  
โดยความรVวมมือกับสถานประกอบการหรือหนVวยงานที่เกี่ยวข�อง 
  2.2 ด�านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ�ที่กําหนด ได�รับ
การพัฒนาอยVางเปWนระบบตVอเน่ือง เพ่ือเปWนผู�พร�อมทั้งด�านคุณธรรม จริยธรรมและความเข�มแข็งทาง
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วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปWนสําคัญ ตอบสนองความต�องการของผู�เรียน
ทั้ ง วัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตVละระดับการศึกษา  
ตามระเบียบหรือข�อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตVละหลักสูตร 
สVงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให�ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ� 
  2.3 ด�านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล�อม ภูมิทัศน� อาคารสถานที่ 
ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการโรงฝuกงาน ศูนย�วิทยบริการ สื่อ แหลVงเรียนรู� เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ� 
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูVอยVางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ด�านการนํานโยบายสูVการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สําคัญที่หนVวยงานต�นสังกัดหรือหนVวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรVวมมือของ
ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู� เรียน รวมทั้งการชVวยเหลือ สVงเสริม สนับสนุนจาก
ผู�ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนVวยงานที่เกี่ยวข�องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  มาตรฐานที่ 3 การสร�างสังคมแหVงการเรียนรู�  
  สถานศึกษารVวมมือกับบุคคล ชุมชน องค�กรตVาง ๆ เพ่ือสร�างสังคมแหVงการเรียนรู�  
มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� งานวิจัย ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 
  3.1 ด�านความรVวมมือในการสร�างสังคมแหVงการเรียนรู� 
 สถานศึกษามีการสร�างความรVวมมือกับบุคคล ชุมชน องค�กรตVาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตVางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู�  
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู�เรียนและคนในชุมชนสูV
สังคมแหVงการเรียนรู� 
  3.2 ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสร�างสรรค� งานวิจัย 
 สถานศึกษาสVง เสริมสนับสนุนให�มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ�   
งานสร�างสรรค� งานวิจัย โดยผู�บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ผู�เรียน หรือรVวมกับบุคคล ชุมชน 
องค�กรตVาง ๆ ที่สามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�ตามวัตถุประสงค� และเผยแพรVสูVสาธารณชน    
 5. การจัดการศึกษา 
 ปPจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�ได�จัดการเรียนการสอน โดยใช�หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปWนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหVงชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น, หลักสูตรวิชาชีพ
มัธยมศึกษา, หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ�, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี), 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.ทวิภาคี) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรตVาง ๆ ดังน้ี 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป6 จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา ดังน้ี 
 - แผนกวิชาชVางยนต� - แผนกวิชาชVางกลโรงงาน 
 - แผนกวิชาชVางเช่ือมโลหะ - แผนกวิชาชVางไฟฟjากําลัง 
 - แผนกวิชาชVางอิเล็กทรอนิกส� - แผนกวิชาชVางกVอสร�าง 
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 - แผนกวิชาบัญชี - แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
 - แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หลักสูตร 3 ป6 (ทวิภาคี) จัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชา ดังน้ี 
 - แผนกวิชาชVางยนต� - แผนกวิชาชVางกลโรงงาน 
 - แผนกวิชาชVางไฟฟjากําลัง - แผนกวิชาชVางอิเล็กทรอนิกส� 
 - แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป6 จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา ดังน้ี 
 - แผนกวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต� 
 - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล 
 - แผนกวิชาไฟฟjากําลัง/สาขางานติดต้ังไฟฟjา 
 - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส�/สาขางานอิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 
 - แผนกวิชาโยธา/สาขางานโยธา 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ 
 - แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ/สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุVงหVม 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป6 (ทวิภาคี) จัดการเรียน 
การสอนในสาขาวิชา ดังน้ี 
 - แผนกวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต� 
 - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล 
 - แผนกวิชาไฟฟjากําลัง/สาขางานติดต้ังไฟฟjา 
 - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส�/สาขางานอิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 
 - แผนกวิชาโยธา/สาขางานโยธา 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ/การพัฒนาเว็บเพจ 
 - แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ/สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุVงหVม 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้นสําหรับประชาชนทั่วไป 
ต้ังแตV 75 – 125 ชม. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังน้ี 
 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ขนมอบ) 
 - แผนกวิชาศิลป9ประดิษฐ� 
 - แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ (ตัดเย็บเสื้อผ�า) 
 - แผนกวิชาสามัญฯ (งานเสริมสวยเบื้องต�น) 
 - แผนกวิชาชVางยนต� 
 - แผนกวิชาชVางไฟฟjากําลัง 
 - แผนกวิชาชVางอิเล็กทรอนิกส� 
 - แผนกวิชาชVางเช่ือมโลหะ 
 - แผนกวิชาชVางกVอสร�าง 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
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 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (ขนมอบ) 
 - แผนกวิชาศิลป9ประดิษฐ� 
 
 6. จํานวนนักเรียนนักศึกษา  
 
ตาราง 2  จํานวนนักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเรียน 
 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

ปวช. ชVางยนต�/ยานยนต� 49 25 25 99 

  ชVางยนต�  (ทวิภาคี) /ยานยนต� 19 17 22 58 

  ชVางกลโรงงาน/เครื่องมือกล 23 15 10 48 

  ชVางไฟฟjากําลัง/ไฟฟjากําลงั 40 25 26 91 

  ชVางอิเลก็ทรอนิกส�/อิเล็กทรอนิกส� 17 16 13 46 

  ชVางกVอสร�าง/กVอสร�าง 8 3 0 11 

  การบญัชี/การบัญชี 7 9 13 29 

  คอมพิวเตอร�ธุรกิจ/คอมพิวเตอร�ธุรกจิ 20 17 7 44 

  รวม 183 127 116 426 

ปวส. สาขาวิชา/สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม 

  เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต� 22 25 47 

  เทคนิคเครื่องกล (สมทบ)/เทคนิคยานยนต� 0 0 0 

  เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 5 12 17 

  ไฟฟjา/ไฟฟjากําลัง 14 13 27 

  อิเลก็ทรอนิกส�/อิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม 8 6 14 

  โยธา/โยธา 5 0 5 

  โยธา (สมทบ)/โยธา 26 29 55 

  การบญัชี/การบัญชี 8 0 8 

  การบญัชี (สมทบ)/การบัญชี 4 0 4 

  รวม 92 85 177 

รวมนักเรียนนักศึกษาท้ังสิ้น 603 
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 7. อัตรากําลัง  
 
ตาราง  3  อัตรากําลัง ป6การศึกษา 2564 
 

ตําแหน'ง 

เพศ ระดับการศึกษา 
หมาย
เหตุ ชาย หญิง รวม 

สูงกว'า 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ตํ่ากว'า 
ปริญญา

ตรี 
ผู�บริหาร 2 2 4 3 1 -  
ข�าราชการครู 10 8 18 3 15 -  
ข�าราชการพลเรือน 1 2 3 1 2 -  
พนักงานราชการครู 4 - 4 - 5 -  
ครูสอนพิเศษ 5 3 8 1 7 -  
เจ�าหน�าที่ 1 17 18 1 13 3  
นักการภารโรง 5 3 8 - - 8  
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 - - 2  
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - 1  

รวมทั้งส้ิน   31   35   66 9 43 14  
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  8. โครงสร�างการบริหารวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู�อํานวยการ 

รองผู�อํานวยการ 

- งานบริหารงานทั�วไป 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานการบญัชี 

- งานพสัดุ 

- งานอาคารสถานที� 

- งานทะเบียน 

ฝrายบริหารทรัพยากร 

- งานวางแผนและงบประมาณ 

- งานศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ 

- งานความร่วมมือ 

- งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ� 
- งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

- งานส่งเสริมผลผลิต การคา้และประกอบธุรกิจ 

ฝrายแผนงานและความรVวมมือ 

- ฝrายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
- งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 

- งานครูที�ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- งานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 

- งานโครงการพิเศษงานบริการชุมชน 

ฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ฝrายวิชาการ 

- งานแผนกวิชา 
- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานวิทยบริการและห�องสมุด 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 

ภาพ  4  โครงสร�างการบรหิารวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
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แนวทางการดําเนินงานเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 กระบวนการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา   
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ได�กําหนดเปjาหมาย แนวทาง กระบวนการ และการดําเนินงาน
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา โดยความรVวมมือของครู นักเรียนนักศึกษา และคณะกรรมการ
วิทยาลัย โดยมีผู�บริหารวิทยาลัยเปWนผู�ให�การสนับสนุนสVงเสริมการดําเนินงานในลักษณะทีมงาน  
รวมคิด รวมทํา รวมประเมินผลอยVางเปWนระบบตVอเน่ืองตามข้ันตอน ดังตารางตVอไปน้ี  
 
ตาราง 4  การดําเนินงานเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 

การดําเนินงาน กิจกรรม 
1. สร�างความตระหนักในการเสริมสร�างวินัย 
 นักเรียนนักศึกษา  โดยบุคลากรผู�บรหิาร 
 ครู คณะกรรมการวิทยาลัยมสีVวนรVวม 

1. แตVงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
 2.1 การบรรยายจากผู�มสีVวนเกี่ยวข�อง 
 2.2 การรVวมกันวิเคราะห�อภิปรายและสรุป
  ปPญหาของนักเรียนนักศึกษา 
 2.3 การนําเสนอข�อมูลจากสื่อ และวิเคราะห�
  ความสัมพันธ�ของปPญหา สาเหตุและ 
  ผลกระทบทีเ่กิดกบันักเรียนนักศึกษา 
 2.4 นําเสนอแนวคิดในการแก�ปPญหานักเรียน
  นักศึกษาขาดวินัย จากผู�บรหิารวิทยาลัย 
  ครู และนักเรียนนักศึกษาจากแนวคิด
  ทฤษฎี และรปูแบบการเสริมสร�างวินัย
  จากองค�กรตVาง ๆ ทีป่ระสบผลสําเรจ็ใน
  การพัฒนา 
3. ปลูกจิตสํานึกคุณธรรมและพัฒนาจิตใจให�แกV 
 ครู โดยการยกระดับจิตวิญญาณของครูให�เปWน
 เบ�าหลอมที่ดีให�แกVนักเรียนนักศึกษา 
4. ประชาสัมพันธ�ผVานนักเรียนนักศึกษาใน
 กิจกรรมตVาง ๆ ของวิทยาลัย 
5. สรุปการสร�างความตระหนักในความสําคัญ 
 ความจําเปWนในการเสรมิสร�างวินัยนักเรียน
 นักศึกษา 
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ตาราง 4  (ตVอ) 
 

การดําเนินงาน กิจกรรม 
2. ศึกษาและวิเคราะห�ข�อมูลที่เกี่ยวข�อง 
 

1. สํารวจและวิเคราะห�สภาพนักเรียนนักศึกษา 
2. กําหนดคุณลักษณะที่พงึประสงค�เกี่ยวกบัวินัย
 ที่จะพัฒนาให�เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนนักศึกษา  
 โดยขอความคิดเห็นจากที่ประชุมครู นักเรียน
 นักศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยั  
3. จัดหาและทําระบบข�อมูลเกี่ยวกับสื่อหรือ
 เครื่องมือ แหลVงสนับสนุน มาตรการเพ่ือ
 ชVวยเหลือ ตลอดจนแนวทางแก�ปPญหาแตVละ
 กลุVม 
4. สรุปสภาพปPจจบุัน ปPญหาและแนวทาง 
 การเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 

3. กําหนดแนวทางการดําเนินงานรVวมกับ
ครู นักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการ
วิทยาลัย  

1. ประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานโครงการ  
 เพ่ือกําหนด 
 1.1 เปjาหมายของการพัฒนา 
 1.2 แนวทางการดําเนินงาน 
 1.3 บทบาทครู นักเรียนนักศึกษา  
  คณะกรรมการวิทยาลัยทีจ่ะนําไปสูVเปjาหมาย 
2. จัดทํารVางข�อตกลงรVวมกันระหวVางครูกบันักเรียน
 นักศึกษาเพ่ือดําเนินการตามโครงการ 
3. นําเสนอผู�เกี่ยวข�องเพ่ือปรบัปรุง 
4. จัดทําข�อตกลงรVวมกันในการเสริมสร�างวินัย
 นักเรียนนักศึกษาเขียนไว�ในแผนกลยุทธ�
 วิทยาลัย 

4. กําหนดแผนยุทธศาสตร�ในการแก�ปPญหา
และพัฒนา 
 

1. ประชุมคณะทํางานรVวมกันจัดทําแผน
 ยุทธศาสตร�ให�สอดคล�องกบัการพัฒนาคือ
 จัดทําโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
 นักศึกษา 
2. นําเสนอแผนโครงการฉบบัรVางให�
 คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาปรับปรงุ
 และเห็นชอบ 
3. ประชาสัมพันธ�โครงการนําเสนอโครงการตVอ
 คณะครู นักเรียนนักศึกษา เพ่ือดําเนินการ 

5. การดําเนินงานตามโครงการ 
 

1. ลงมอืปฏิบัติงานตามโครงการและกจิกรรม 
 ในยุทธศาสตร�ที่กําหนด 
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ตาราง 4  (ตVอ) 
 

การดําเนินงาน กิจกรรม 
6. การนิเทศและประเมินผลระหวVาง 
การดําเนินงานและพัฒนาอยVางตVอเน่ือง 
 

1. วางแผนการนิเทศและประเมินผลระหวVาง
 ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ 
2. นิเทศการดําเนินงานให�ครอบคลุมในเรื่อง ตVอไปน้ี 
 2.1 ความตระหนักความรู�ความเข�าใจของคร ู
  และบุคลากรในวิทยาลัย 
 2.2 ข�อมูลความรู� นวัตกรรมการพัฒนา  
  นักเรียนนักศึกษา 
 2.3 ดําเนินงานให�สอดคล�องกับแนวทางพัฒนา 
  คุณธรรมนักเรียนนักศึกษา 
 2.4 การดําเนินงานทีส่VงผลตVอการพัฒนา  
  คุณภาพนักเรียนนักศึกษาตามกจิกรรมที ่
  กําหนดไว� ในโครงการ 
3. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสร�าง
 วินัยนักเรียนนักศึกษา ดําเนินการนิเทศภายใน
 และประเมินผล 
4. คณะกรรมการประเมินผล 
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน
 และปรับปรงุ 
6. สรุปผลการนิเทศและประเมินผลระหวVาง 
 ดําเนินการ 

7. ประเมินผลการพัฒนาตามโครงการ 
 

1. กําหนดวิธีการและจัดทําเครื่องมือประเมินผล
 ให�สอดคล�องกบัจุดประสงค�ของโครงการ เสริมสร�าง
 วินัยนักเรียนนักศึกษา 
2. ดําเนินการประเมินผล 
3. วิเคราะห�ผลการประเมิน 

8. สรุปผลและรายงาน 
 

1. สรปุผลการดําเนินงานตามโครงการ 
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
 เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
3. จัดทํารายงานผลเผยแพรVแกVครู นักเรียน นักศึกษา 
 คณะกรรมการวิทยาลัย และหนVวยงานอื่น ๆ 
4. นําผลการประเมินไปใช�พัฒนาอยVางตVอเน่ือง 
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โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 1. หลักการและเหตุผล  
  ปPจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยVางรวดเร็ว มีการแขVงขันกันในหลาย ๆ ด�าน
เพ่ือให�ก�าวทันกระแสโลก ไมVวVาจะเปWนด�านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม  
ที่สําคัญด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีที่เข�ามามีบทบาท กลายเปWนสVวนหน่ึงของการดําเนินชีวิต 
ประจําวันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีการใช�เทคโนโลยีจนมีผลตVอสภาพรVางกายและจิตใจมากข้ึน 
บางครั้งเด็กและเยาวชนมีความสับสนในการเลือกใช�คVานิยมที่เหมาะสม ไมVสนใจในสิ่งรอบข�าง 
ขาดการควบคุมตนเอง ทําให�พฤติกรรมด�านวินัยในตัวเองเปลี่ยนแปลงไปด�วย เมื่อเด็กและเยาวชน 
ขาดวินัย ปPญหาขาดจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมคVานิยมที่ ดีงามก็เกิดข้ึน ซึ่งการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ด�านวินัยของผู�เรียนน้ันเปWนเรื่องเกิดจากการฝuกฝน อบรม และปลูกฝPง 
ต้ังแตVยังเด็ก เพราะวินัยน้ันเปWนพ้ืนฐานของการควบคุมตนเองให�เกิดวินัยทางสังคม คําวVา วินัย  
ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาถือวVา วินัยเปWนกระบวนการที่บุคคลสามารถเรียนรู�ได�โดย 
การพัฒนานิสัย การควบคุมตนเอง และระลึกเสมอถึงความรับผิดชอบของตน ที่เปWนสVวนหน่ึงของ
สังคม แม�วVาวินัยอาจเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติตนตามกฎหรือข�อบังคับของสถาบันการศึกษาแตVไมVใชV
เปWนการขูVเข็ญบังคับ แตVวินัยมุVงที่จะให�นักเรียนนักศึกษาควบคุมตนเอง มีวินัยในตนเอง และรู�จัก
ปกครองตนเอง  
  จากการศึกษาสภาพปPญหาของวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�พบวVาการจัดกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา มักประสบปPญหาในการจัดกิจกรรมที่สVวนมากไมVสอดคล�องกับคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค�ของนักเรียนนักศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�กําหนดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค�เอาไว� เน่ืองมาจากนักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ขาดวินัยด�านความรับผิดชอบในเรียน
เชVน การมาเข�าเรียนและรVวมกิจกรรมไมVตรงเวลา ขาดเรียน หนีเรียน ไมVเข�ารVวมกิจกรรม ไมVสVงงาน
ตามที่ครูมอบหมายให� ซึ่งเปWนปPญหาการขาดความรับผิดชอบจึงสVงผลให�นักเรียนนักศึกษาออกเรียน
กลางคัน ไมVสําเร็จการศึกษา และนอกจากน้ีนักเรียนนักศึกษาสVวนหน่ึงพบวVามีการแตVงกายผดิระเบียบ
วินัย ไมVมีสัมมาคาราวะ ไมVมีจิตสาธารณะ ซึ่งสVงผลให�นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล�วไมVตรง
กับความต�องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ อันเน่ืองมาจากการขาดความมีวินัยตVอ
ตนเองและสVวนรVวม 
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� เปWนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปPจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�ได�จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งงานในด�านพัฒนาการด�านตVาง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษาก็เปWนสVวนหน่ึงที่จะชVวยทําให�การผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� สามารถบรรลุเปjาหมายตามปณิธานของ วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค�ที่ต้ังไว� 
 โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา จึงมีความจําเปWนอยVางย่ิง โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษา เพราะเปWนบุคคลที่อยูVในวัยเสริมสร�างการเจริญเติบโต เปWนวัยที่มีความคิดยังไมVเปWนของ
ตนเอง การแสดงออกมักมีการลอกเลียนแบบ ซึ่งอาจสVงผลให�เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ 
ไมVพึงประสงค� จึงเห็นสมควรแก�ไขปPญหาดังกลVาวเพ่ือเสริมสร�างเพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให�มีวินัย 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�จึงดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษาข้ึนและ 
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กําหนดให�มีจุดมุVงหมายที่สําคัญ คือ เพ่ือเสริมสร�างวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค�ให�สูงข้ึน ให�มีวินัยความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวม สามารถสําเร็จการศึกษาอยVางมี
คุณภาพและเปWนกําลังที่สําคัญของการพัฒนาประเทศชาติตVอไป  
 2. วัตถุประสงค� 
  2.1  เพ่ือเสริมสร�างวินัยของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
   1) ด�านความรับผิดชอบตVอตนเองประกอบด�วย การรับผิดชอบตVอการเรียน 
การรับผิดชอบตVอหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย การตรงตVอเวลาในการมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรม
ตVาง ๆ ของวิทยาลัย การแตVงกายถูกต�องตามระเบียบข�อตกลงของวิทยาลัย การมีสัมมาคาราวะ  
การเคารพครู - อาจารย� โดยการไหว�การคํานับ การพูดจาสุภาพอVอนน�อม  
   2) ด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวม ประกอบด�วย การดูแลรักษาความสะอาด
วิทยาลัย และการรักษาทรัพย�สมบัติของวิทยาลัย 
 2.2 เพ่ือให�นักเรียนนักศึกษาตระหนักในคุณคVาและประโยชน�ของการมีวินัยด�านความ
รับผิดชอบตVอตนเองและตVอสVวนรวม 
 3. เปQาหมาย 
 3.1 นักเรียนนักศึกษาเข�ารVวมกิจกรรมร�อยละ 80 
 3.2 นักเรียนนักศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ของโครงการไมVน�อยกวVาร�อยละ 80 
 4. ขั้นตอนการดําเนินงานและกิจกรรม 
 
ตาราง 5  ข้ันตอนการดําเนินงานและกิจกรรม 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน 2564 ฝrายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 
2 แตVงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน มิถุนายน 2564 ผู�อํานวยการ 
3 ประชุมคณะกรรมการและผู�เกี่ยวข�อง  

เพ่ือมอบหมายงาน/กําหนดปฏิทิน  
การปฏิบัติงาน 

มิถุนายน 2564 ผู�อํานวยการ 

4 ดําเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม 2564 -
กุมภาพันธ� 2565 

 

 4.1 กิจกรรมคVายคุณธรรม จริยธรรม  คณะกรรมการ 
 4.2 กิจกรรมตรวจการแตVงกายของนักเรียน 

 นักศึกษา 
 คณะกรรมการ 

 4.3 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ภายใน
 วิทยาลัย 

 คณะกรรมการ 

 4.4 กิจกรรมจิตอาสา  คณะกรรมการ 
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ตาราง 5  (ตVอ) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 
 4.5 กิจกรรมอบรมวินัยนักเรียนนักศึกษา 

4.6 กิจกรรมคนดีศรีวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� 
4.7 สร�างคนดี ศักด์ิศรี อวท. วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� 

  คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการ 

 

5. การนิเทศและประเมินผลระหวVาง 
การดําเนินงานและพัฒนาอยVางตVอเน่ือง 

กรกฎาคม 2564 -
กุมภาพันธ� 2565 

ผู�บริหารสถานศึกษา 

6. สรปุผลและประเมินผลกจิกรรม 
 

มีนาคม 2565 ฝrายพัฒนากิจการ 
นักเรียนนักศึกษา 

 
 5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระหวVางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565 
 
ตาราง 6  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

ที่ กิจกรรม 
พ.ศ. ./01 พ.ศ. ./0/ 

ผูรั้บผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. วิเคราะห�ผลการประเมิน 
โครงการและข�อเสนอแนะ 
จากการดําเนินงานที่ผVานมา 

          คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 
 

2. ประชุมช้ีแจงโครงการ 
ขออนุมัติโครงการ 

          ผู�อํานวยการ 
 

3. แตVงตัง้คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

          ผู�อํานวยการ 
 

4. กําหนดบทบาทหน�าที ่
ของคณะกรรมการ 
ดําเนินงานและผู�เก่ียวข�อง 

          คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 
 

5. เตรียมการด�านสถานที ่
งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ� 

          คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 
 

6. ประสานงานกับบุคคล 
หรือผู�เก่ียวข�อง 

          คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 

7. ดําเนินกิจกรรม 
การเสริมสร�างวินัย 

          คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 

8. สรุปผล ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

          ฝrายพัฒนากิจการ 
นักเรียนนักศึกษา 
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 6. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ  
 
ตาราง  7   รายละเอียดงบประมาณที่ใช�ในการดําเนินการ  
 
ท่ี รายการกิจกรรมที�ดาํเนินการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 กิจกรรมคVายคุณธรรม จริยธรรม 20,000 
2 กิจกรรมตรวจการแตVงกายของนักเรียนนักศึกษา - 
3 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย 6,000 
4 กิจกรรมจิตอาสา 3,000 
5 กิจกรรมอบรมวินัยนักเรียนนักศึกษา 3,000 
6 กิจกรรมคนดีศรีวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 5,000 
7 สร�างคนดี ศักด์ิศรี อวท. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 20,000 

รวม 57,000 
 

 7. หน'วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ    
  -  ฝrายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 8. การประเมินผล 
   
ตาราง 8   รายละเอยีดการประเมินผล 
 
ท่ี ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช� 
1 นักเรียนนักศึกษาเข�ารVวมกจิกรรม 

ไมVน�อยกวVาร�อยละ 80 
สํารวจ - แบบสํารวจ 

 
2 นักเรียนนักศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ของ

โครงการไมVน�อยกวVาร�อยละ 80 
สังเกต - แบบสังเกต 

 
 2.1 นักเรียนนักศึกษามีวินัยด�านความรบัผิดชอบ 

      ตVอตนเอง และตVอสVวนรวม   
สอบถาม - แบบสอบถาม 

 2.2 นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคVาหรอืประโยชน� 
     ของการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเอง 
     และตVอสVวนรวม 

สอบถาม - แบบสอบถาม 
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 9. ผลท่ีคาดว'าจะได�รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�มีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอ
ตนเอง และตVอสVวนรวม  
 9.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�เห็นคุณคVาหรือประโยชน�ที่ของ 
การมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและตVอสVวนรวมแล�วสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวันและ
ดํารงชีวิตในสังคมได�อยVางมีความสุข 
 10. รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
 10.1 กิจกรรมคVายคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร�างวินัย 
 การดําเนินการจัดกิจกรรมคVายคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร�างวินัย เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยการฝuกอบรมนักเรียนนักศึกษาเพ่ือมีให�มีความรู� ความเข�าใจและทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับวินัยด�านความรบัผดิชอบตVอตนเอง ได�แกV ความรับผิดชอบตVอการเรยีน ความรับผิดชอบตVอหน�าที่
ที่ได�รับมอบหมาย การตรงตVอเวลา และการแตVงกาย การมีสัมมาคาราวะ การเคารพครู - อาจารย�  
โดยการไหว� การพูดจาสภาพอVอนน�อม และวินัยความรับผิดชอบตVอสVวนรวม ได�แกV ด�านการรักษา 
ความสะอาดวิทยาลัย การรักษาทรัพย�สมบัติของวิทยาลัย  
 10.2 กิจกรรมตรวจการแตVงกายของนักเรียนนักศึกษา  
 การดําเนินการเ พ่ือตรวจสอบการแตVงกาย โดยครูผู�สอนในแผนกวิชาทํา 
การตรวจสอบนักเรียน นักศึกษาทุกคน ในชVวงกVอนเข�าแถวหน�าเสาธงและเมื่อเลิกเรียนกVอนกลับบ�าน 
เพ่ือรับการตรวจการแตVงกายแล�วนําผลการตรวจสอบการตรวจการแตVงกายนําผลไปประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ที่แตVงกายถูกต�องตามระเบียบของวิทยาลัย โดยมี
คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษาเปWนผู�ชVวยครูผู�สอนประจําแผนกวิชา ในการคัดแยกรายช่ือนักเรียน
นักศึกษากลุVมเปjาหมายกับนักเรียนนักศึกษากลุVมปกติและเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือมอบเกียรติบัตร
ให�กับนักเรียน นักศึกษาที่แตVงกายได�อยVางถูกต�องตามระเบียบวิทยาลัย ในชVวงกิจกรรมอบรมนักเรียน 
นักศึกษา ในทุกเช�าของวันจันทร�ทุกสัปดาห� มีวัตถุประสงค�เ พื่อให�นักเรียนนักศึกษามีวินัย 
ความรับผิดชอบตVอตนเองด�านการแตVงกาย 
 10.3 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัย  
 การดําเนินการจัดกิจกรรมที่เน�นให�นักเรียนนักศึกษารVวมกันทําความสะอาด
บริเวณเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� เปWนการรVวมกันทําความสะอาดครั้งใหญV 
เพ่ือให�เกิดความสะอาดเรียบร�อยและปลอดเช้ือโรค มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�นักเรียนนักศึกษามีวินัย
ความรับผิดชอบตVอสVวนรวม ด�านการรักษาความสะอาดวิทยาลัย การรักษาทรัพย�สมบัติของวิทยาลัย  
  10.4 กิจกรรมจิตอาสา  
 การดําเนินการจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน�มุVงเน�นให�นักเรียนนักศึกษา
ได�มีสVวนรVวมในการดูแลวิทยาลัยด�านความสะอาด ความเปWนระเบียบเรียบร�อย รVมรื่น สวยงาม และ
การสมัครเปWนอาสาสมัครเพ่ือดูแลชVวยเหลืองานโรงเรียนในกิจกรรมตVาง ๆ เปWนการฝuกนักเรียน
นักศึกษาให�มีจิตสาธารณะ และมีสVวนรVวมในการดูแลรักษาความสะอาดของวิทยาลัย เสริมสร�างวินัย
ด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวม การทํางานเปWนหมูVคณะ รู�จักหน�าที่และกระทําตามหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมายมีความตรงตVอเวลาในการปฏิบัติงาน มีการแตVงกายที่ถูกระเบียบมีความเรียบร�อยสามารถ
เปWนแบบอยVางที่ดีให�กับนักเรียนนักศึกษาได� และรู�รักษาความสะอาดสาธารณะหรือสVวนรVวม 
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 10.5 กิจกรรมอบรมวินัยนักเรียนนักศึกษา  
 การดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเข�าแถวตอนเช�ากVอนเข�าเรียน เพ่ือเสริมสร�างวินัย
ด�านความรับผิดชอบตVอตนเองในด�านการเรียน การรับผิดชอบตVอหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย การตรงตVอ
เวลา ในการมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรมตVาง ๆ การแตVงกายที่ถูกระเบียบของวิทยาลัย และให�
ความเคารพครู-อาจารย� ด�วยการพูดจามีสัมมาคาราวะ การแสดงความเคารพ ให�กับนักเรียนนักศึกษา 
 10.6 กิจกรรมคนดีศรีวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
  การดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�กับนักเรียนนักศึกษา ในการเปWน
ปฏิบัติตนแบบอยVางที่ดีในการเรียน โดยครูที่ปรึกษาทําคัดเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีมี 
ความรับผิดชอบตVอตนเอง ได�แกV การรับผิดชอบตVอการเรียน การรับผิดชอบตVอหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย การตรงตVอเวลาในการมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรมตVาง ๆ ของวิทยาลัย และ 
การแตVงกายถูกต�องตามระเบียบข�อตกลงของวิทยาลัย สัมมาคาราวะและมีจิตสาธารณะ เพ่ือเข�ารับ
ประเมินรางวัลนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน และรับเกียรติบัตรของวิทยาลัย 
 10.7 สร�างคนดี ศักด์ิศรี อวท. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 การดําเนินการจัดกิจกรรมที่จะสร�างจิตสํานึกปลูกฝPงให�นักเรียนนักศึกษา
ตระหนักถึงวินัยความรับผิดชอบตVอตนเอง และตVอสVวนรวม ผVานการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเรียนรู�
โดยคณะกรรมการดําเนินงาน อวท.และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เปWนผู�ถVายทอด รVวมสร�าง
ความตระหนักให�แกVสมาชิก อวท.วก.นครสวรรค� เพ่ือจะได�สร�างพัฒนาให�สมาชิก อวท.วก.นครสวรรค� 
เปWนบุคคลที่มีความตระหนักวินัยความรับผิดชอบตVอตนเอง ตVอสVวนรวม และเปWนผู�ที่มีลักษณะอันพึง
ประสงค�เปWนที่ยอมรับของสังคม 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
 ทองหลVอ  หVอทอง (2554, หน�า 26) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการสVงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ�านแมVระมาดราษฎร�บํารุง ป6การศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบวVา  
1) ด�านสภาพแวดล�อมของโครงการมีผลการประเมินอยูV ในระดับมากที่สุดและผVานเกณฑ�  
2) การประเมินด�านปPจจัยเบื้องต�นของโครงการมีผลการประเมินอยูVในระดับมากที่สุดและผVานเกณฑ�
การประเมนิ  3) ด�านกระบวนการดําเนินโครงการมีผลการประเมนิอยูVในระดับมากที่สุดและผVานเกณฑ�
การประเมนิ  4) ด�านผลผลติของโครงการเกี่ยวกับจาํนวนนักเรยีนที่มีคุณธรรมจริยธรรมด�านการมีวินัย
และความรับผิดชอบร�อยละ 96.22 ด�านการมีความซื่อสัตย�ร�อยละ 96.39 ด�านการมีความกตัญ�ู
กตเวทีร�อยละ 96.78 ด�านการมีความเมตตากรุณา โอบอ�อมอารีเอื้อเฟstอเผื่อแผVและไมVเห็นแกVตัว 
ร�อยละ 97.59 ด�านมีความประหยัดและใช�ทรัพยากรอยVางคุ�มคVาร�อยละ 97.22 และด�านการปฏิบัติตน
เปWนประโยชน�ตVอสVวนรวมร�อยละ 97.82 5) ผู�ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจด�านคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ�านแมVระมาดราษฏร�บาํรุง ป6การศึกษา 2554 ในระดับมากที่สุดและผVานเกณฑ� 
การประเมิน 
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 สุพรรณ�  จันทาพูน (2555, หน�า 117-120) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาโครงการ
สVงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม อําเภอแมVสาย จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวVา 1) คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นวVาสภาพการดําเนินงาน 
(Context) ตามโครงการสVงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยด�านปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน (Input) มีความเหมาะสมมาก ด�านกระบวนการ
ดําเนินงาน (Process) มีความเหมาะสมมาก  สVวนด�านผลผลิตของโครงการ (Product) พบวVา 
พฤติกรรมการแสดงออกด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนหลังดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เพ่ิมข้ึนในระดับดีทุกด�าน 2) คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�ระบุถึงปPญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานด�านปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน (Input) คือ จัดสรรงบประมาณ 
ไมVเพียงพอและแนวทางการพัฒนา คือ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนให�เหมาะสมกับกิจกรรมแตVละ
ประเภท สVวนด�านกระบวนการดําเนินงาน (Process) ปPญหาอุปสรรค คือ การมีสVวนรVวมใน 
การดําเนินการตามแผนของบุคลากรและหนVวยงานยังมีน�อยและแนวทางการพัฒนา คือ ควรประสาน
ความรVวมมือในการดําเนินการตามแผนอยVางตVอเน่ือง และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตVอ 
การดําเนินงานตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนักเรียนในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก  
โดยด�านปPจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน (Input) มีความพึงพอใจมากที่สุด สVวนด�านกระบวนการ 
(Process) และด�านผลผลิต (Product) มีความพึงพอใจมาก 
 อรัญญา สมภาร (2555, หน�า 49-50) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
วินัยด�านการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบวVา  1) โครงการพัฒนาวินัยด�านการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคาร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด�านพบวVาด�านปPจจัยนําเข�า 
ซึ่งประกอบด�วย บุคลากร วัสดุอุปกรณ� และงบประมาณ มีความเพียงพออยูVในระดับมาก  
ด�านกระบวนการซึ่งประกอบด�วยกระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และ
การติดตามประเมินผลมีการปฏิบัติอยูVในระดับมาก ด�านผลผลิต ความคิดเห็นของครูตVอการพัฒนา
วินัยของนักเรียนอยูVในระดับมาก 2) หลังจากโครงการได�ดําเนินไปแล�ว นักเรียนมีพฤติกรรมและมวิีนัย
ด�านการรักษาความสะอาดดีข้ึน และสภาพห�องเรียนและโรงเรียนมีความสะอาดและเปWนระเบียบ 
มากข้ึน 
 ครองทรัพย� เชิดชู (2556, หน�า 68) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค� โรงเรียนบ�านพะไล ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวVา 1) ด�านบริบทของโรงเรียน หลังจากที่ได�ประชุม
ประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียน ในป6การศึกษา 2555 พบวVา การสVงเสริมการปลูกฝPงระเบียบวินัย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค� และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามวิถีวัฒนธรรมไทยให�กับนักเรียน เปWนจุดด�อย
ของโรงเรียน ผู�บริหารและคณะครูจึงหาแนวทางปรับปรุงแก�ไข โดยค�นหาความต�องการจําเปWน และ
ความเรVงดVวน คือ โครงการการพัฒนาโรงเรยีนด�านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�
ของผู�เรียนใน 4 ด�านที่มีปPญหา คือ ซื่อสัตย�สุจริต มีวินัย ใฝrเรียนรู� มุVงมั่นในการทํางาน 2) ผลการประเมิน
ปPจจัยเบื้องต�นเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของ
นักเรียน โดยภาพรวม พบวVา บุคลากร วัสดุอุปกรณ� และงบประมาณ มีความเหมาะสมหรือเพียงพอ
อยูVในระดับมาก 3) ผลการประเมินกระบวนการในโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน เกี่ยวกับการวางแผนการบริหาร โดยภาพรวม พบวVา  
การปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติอยูVในระดับมากที่สุด 4) ผลการประเมิน
ผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน 
พบวVา (1) ด�านความรู�ความเข�าใจของครูเกี่ยวกับการสอนนักเรียนให�มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค� โดยภาพรวม พบวVา ครูมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�อยูVในระดับมาก (2) ด�านนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด�านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมและรายด�านนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการดําเนิน
โครงการมากกวVากVอนดําเนินโครงการอยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ด�านความพึงพอใจ
ของครูที่มีตVอโครงการ โดยภาพรวมอยูVในระดับมากที่สุด 
 สร�อยเพชร  ชารินทร� (2556, หน�า 63-64) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ
พัฒนาวินัยเด็กและเยาวชนโรงเรยีนบ�านโคกสาํโรง อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร�อยเอ็ด ผลจากการวิจัย
พบวVา 1) ด�านบริบท พบวVา ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ โรงเรียน  
ให�คํานึงถึงความพร�อมและความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข�องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
ให�คํานึงถึงความพร�อมและความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข�องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจึง
สามารถวางแผนดําเนินโครงการ กําหนดวัตถุประสงค�ของโครงการและกําหนดเปjาหมายได�อยVาง
เหมาะสม 2) ด�านปPจจัยนําเข�า พบวVา ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ  
มีความมุVงมั่นในการที่จะบริหารโครงการให�บรรลุตามจุดประสงค� งบประมาณ การบริหารจัดการ  
เวลาและปPจจยัด�านอื่น ๆ  ตลอดจนการกําหนดรปูแบบของโครงการได�อยVางเหมาะสม 3) ด�านกระบวนการ 
พบวVา ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ได�ศึกษาหลักเกณฑ�และทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง
กับการบริหารโครงการ โดยอาศัยผู�เช่ียวชาญให�คําปรึกษาแนะนําจนสามารถกําหนดวิธีการดําเนิน
โครงการ ข้ันตอน รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการดําเนินโครงการเพ่ือควบคุมการดําเนินโครงการ
ให�มีประสิทธิภาพได�อยVางเหมาะสม สVวนนักเรียนมีความคิดเห็นในด�านกระบวนการในระดับเหมาะสม
มาก และ 4) ด�านผลผลิต พบวVา ผู�บริหารและครูมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ได�ตระหนัก
และเห็นคุณคVาและให�ความสําคัญในการพัฒนาวินัยนักเรียน ซึ่งเห็นได�จากการจัดสภาพแวดล�อมที่
เหมาะสม เตรียมวัสดุครุภัณฑ� แหลVงเรียนรู�และสื่อตVาง ๆ ที่เอื้อตVอการปฏิบัติหน�าที่ ความมุVงมั่น
พยายามของบุคลากร ความสามัคคีในหมูVคณะตลอดจนจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตVาง ๆ 
กระบวนการดําเนินงานและทกุฝrายทีเ่กีย่วข�องให�ความรVวมมือและสนับสนุนเปWนอยVางดีสVวนนักเรียนมี
การคิดเห็นในด�านผลผลิตในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
 นฤมล วิทยาวุฒิรัตน� (2561, หน�า 97-98) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม ผลการวิจัยพบวVา 1) การประเมินบริบทของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตามความคิดเห็นของ
ผู�บริหาร ครูผู�สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นวVาโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ภาพรวมระดับความสอดคล�อง อยูVในระดับมาก
ที่สุด โดยภาพรวมปรากฏวVาผVานเกณฑ�การประเมนิ 2) การประเมินปPจจัยเบื้องต�นด�านความเหมาะสม
และพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ� ความรู�ความสามารถของ
คณะทํางาน การสนับสนุนของฝrายบริหารโรงเรียน ผู�ปกครองและบุคลากรในชุมชนแตVละกิจกรรม
ยVอย พบวVา ความเหมาะสม/พอเพียง อยูVในระดับมากทุกกิจกรรม และผVานเกณฑ�การประเมิน  
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3) การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู�บริหาร ครูผู�สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับความรVวมมือของคณะทํางานและ
ผู�เกี่ยวข�องปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน�าที่ ข้ันตอน จุดเดVน จุดด�อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่
ต�องแก�ไขในการดําเนินงาน ของโครงการในแตVละโครงการยVอย พบวVา อยูVในระดับมากทุกกิจกรรม และ
ผVานเกณฑ�การประเมิน 4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 4.1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน พบวVา ในภาพรวมอยูVในระดับมาก และผVานเกณฑ�การประเมิน ยกเว�น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด�านความซื่อสัตย� อยูVในระดับปานกลาง ไมVผVานเกณฑ�การประเมิน 4.2) ความพึงพอใจของ 
ผู�บริหาร ครูผู�สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู�ปกครองนักเรียนที่มีตVอโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรยีน โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูVในระดับมาก 
 ยุพิน รอดประพันธ� (2561, หน�า 105-107) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต�ใช�รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห�วยธารทหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค� เขต 3  ผลการวิจัยพบวVา 1) ผลการศึกษา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของโครงการ ในภาพรวมอยูVในระดับมาก ข�อที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปWนในการแก�ปPญหา สVวนข�อที่มีคVาเฉลี่ยน�อยที่สุดคือ ผู�มีสVวน
เกี่ยวข�องมีสVวนรVวมในการกําหนดวัตถุประสงค�และวิธีดําเนินโครงการ 2) ผลการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับปPจจัยนําเข�าของโครงการ ในภาพรวมอยูVในระดับมาก ข�อที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการ
ดําเนินงานตามโครงการอยVางชัดเจน สVวนข�อที่มีคVาเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ งบประมาณในการดําเนิน
โครงการมีเพียงพอ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานของโครงการในภาพ
รวมอยูVในระดับมาก ข�อที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแก�ไขปรับปรุง
วิธีการ ดําเนินโครงการเมื่อพบวVาบกพรVอง สVวนข�อที่มีคVาเฉลี่ยน�อยที่สุดคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมใน
โครงการชVวยให�นักเรียนมีความกระตือรือร�นในการเข�ารVวมกิจกรรม 4) ผลการศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลผลิตจากการดําเนินโครงการ ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน ในภาพรวมอยูV
ในระดับมาก ด�านที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุดคือ อยูVอยVางพอเพียงสVวนด�านที่มีคVาเฉลี่ยน�อยที่สุดคือ ซื่อสัตย� 
สุจริต และเมื่อเรียงลําดับคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน สามารถเรียงลําดับได�ดังน้ีคือ  
อยูVอยVางพอเพียง รักชาติ ศาสน� กษัตริย� รักความเปWนไทย มีจิตสาธารณะ มุVงมั่นในการทํางาน  
ใฝrเรียนรู� ความมีวินัย และซื่อสัตย�สุจริต 5) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตจากการดําเนิน
โครงการ ด�านประโยชน�ที่ได�รับจากโครงการ ในภาพรวมอยูVในระดับมากที่สุด ข�อที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติตนให�มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สVวนข�อที่มี
คVาเฉลี่ยน�อยที่สุดคือ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหมV ๆ นํามาปรับและประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน
หรือทํากิจกรรมอื่น 
 พรประสิทธ์ิ ศรีบุญไทย (2562, หน�า บทคัดยVอ) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมิน
โครงการสVงเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนบ�านโพนทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ผลจากการวิจยัพบวVา 1) ผลการดําเนินงานพัฒนาวินัยนักเรยีนพบวVา การพัฒนาวินัย
นักเรียนประสบผลสําเร็จอยVางย่ิง นักเรยีนกลุVมตัวอยVางมีการเปลีย่นแปลงหรอืปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ถูกต�องตามระเบียบของโรงเรียนทุกคน  2) ผลการประเมินโครงการด�านสภาวะแวดล�อมปรากฏวVา 
โดยภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การประเมินโครงการด�านสภาวะแวดล�อมวVา วัตถุประสงค�ของโครงการสอดคล�องกับความต�องการ
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ของโรงเรียนวัตถุประสงค�ของโครงการสอดคล�องกับสภาวะแวดล�อมของโรงเรียน และวัตถุประสงค�
ของโครงการสอดคล�องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีคVาเฉลี่ยโดยรวมเทVากับ 4.63 รายการ
ประเมินที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได�แกV วัตถุประสงค�ของโครงการสอดคล�องกับความต�องการของ
โรงเรียนมีคVาเฉลี่ยเทVากับ 4.70 และรายการประเมินที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุดคือวัตถุประสงค�ของโครงการ
สอดคล�องกบัพระราชบัญญติัการศึกษาแหVงชาติ พ.ศ. 2542 มีคVาเฉลี่ยเทVากับ 4.00 3) ผลการประเมิน
โครงการด�านปPจจัยเบื้องต�นปรากฏวVา โดยภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ความคิดเห็นวVาด�านปPจจัยเบื้องต�นที่มีอยูV ได�แกVคูVมือดําเนินโครงการ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
เพียงพอในระดับมากที่สุด มีคVาเฉลี่ย 4.60 และรายการประเมินที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด คือวัสดุอุปกรณ�  
สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามโครงการมีเพียงพอ มีคVาเฉลี่ย 4.40  4) ผลการประเมิน
โครงการด�านกระบวนการในการปฏิบัติงานสVงเสริมวินัยนักเรียนตามความคิดเห็นของครู ปรากฏวVามี
การปฏิบัติโดยรวมอยูVในระดับมากที่ สุด มีคVาเฉลี่ยโดยรวมเทVากับ 4.61 เรียงตามลําดับดังน้ี  
ด�านการแตVงกาย ด�านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และด�านการตรงตVอเวลา ผลการประเมิน
โครงการด�านกระบวนการในการปฏิบัติงานสVงเสริมวินัยตามความคิดเห็นของนักเรียน ปรากฏวVา  
มีการปฏิบัติโดยรวมอยูVในระดับมากที่ สุดมีคVาเฉลี่ยโดยรวมเทVากับ 4.53 เรียงตามลําดับดังน้ี  
ด�านการแตVงกาย ด�านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและด�านการตรงตVอเวลา 5) ผลการประเมิน
โครงการด�านผลผลติตามความคิดเหน็ของครูและผู�ปกครองนักเรียน มีคุณลักษณะโดยรวมอยูVในระดับ
มากที่สุด มีคVาเฉลี่ยโดยรวมเทVากับ 4.53 เรียงตามลําดับดังน้ี ด�านการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
ด�านการตรงตVอเวลา และด�านการแตVงกาย 
 สุดา เอ�งฉ�วน (2563, บทคัดยVอ) ได�ทําการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ด�านวินัยและความซื่อสัตย�ของนักเรียนโรงเรียนบ�านตาขุนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลจากการวิจัยพบวVา ด�านบริบทของโครงการตามตัวช้ีวัดความต�องการจําเปWนใน 
การจัดทําโครงการมีผลอยูVในระดับมากที่สุด ด�านระดับความคิดเห็นในประเด็นการประเมินบริบทของ
โครงการตามตัวช้ีวัดความเปWนไปได�ของโครงการ มีผลอยูVในระดับมากที่สุด ด�านปPจจัยนําเข�าของโครงการ
ตามตัวช้ีวัดความเหมาะสมของบคุลากรทีร่ับผดิชอบโครงการ ผลอยูVในระดับมาก ระดับความคิดเหน็ปPจจยั
นําเข�าของโครงการ ตามตัวช้ีวัดความเหมาะสมของกิจกรรม ผลอยูVในระดับมาก ร�อยละของกิจกรรมที่
ดําเนินการ อยูVในระดับมากทีสุ่ด ร�อยละของการติดตามโครงการ อยูVในระดับมากที่สดุ ผลการเปรยีบเทยีบ
ความรู� เรื่องวินัยและความซื่อสัตย�ของนักเรียน กVอน – หลัง เข�ารVวมโครงการ นักเรียนมีความรู�เรื่องวินัย
และความซื่อสัตย�เพ่ิมข้ึน อยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบการมีวินัยของ
นักเรียนกVอน – หลัง เข�ารVวมโครงการ พบวVา หลังจากเข�ารVวมโครงการแล�วนักเรียนมีวินัยเพ่ิมข้ึน อยVางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบความซื่อสัตย�ของนักเรียนกVอน - หลัง เข�ารVวม
โครงการ พบวVานักเรียนมีความรู�ด�านความซื่อสัตย�เพ่ิมข้ึน อยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู�ตอบแบบสอบถามทุกกลุVมมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูVในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเปWนรายกลุVม พบวVา กลุVมที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือกลุVมนักเรียนและกลุVมผู�ปกครอง 
สVวนกลุVมที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากคือกลุVมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 2. งานวิจัยต'างประเทศ 
 จอนคีย� (Jonkey, 2014, p. 1572) ได�ทําการวิจัยการสํารวจความสัมพันธ�ระหวVาง
นโยบายการสวมใสVชุดเครื่องแบบของโรงเรียนกับการลดปPญหาด�านพฤติกรรมของนักเรียน
วัตถุประสงค�ของการวิจัยครั้งน้ี คือเพ่ือศึกษาการมีชุดเครื่องแบบของโรงเรียนมีผลกระทบตVอ 
พฤติกรรมทางด�านสังคมและผลสัมฤทธ์ิทางด�านวิชาการของนักเรียนโดยชVวยลดปPญหา 
ด�านพฤติกรรมหรือไมV  ผลการวิจัยให�การสนับสนุนคํากลVาวที่วVา การมีชุดเครื่องแบบของโรงเรียนมี 
อิทธิพลในด�านบวกอยVางมีนัยสําคัญตVอพฤติกรรมของนักเรียน ดังน้ันจึงควรสนับสนุนให�มี 
การกําหนดนโยบายด�านชุดเครื่องแบบของโรงเรียนออกมาด�วย ผลจากการวิเคราะห�ข�อมูลพบวVา  
การมีชุดเครื่องแบบของโรงเรียนมีผลกระทบในด�านบวกหลาย ๆ ด�าน ดังน้ีคือ มีผลในการลดจํานวน
ของแก�งอันธพาลในโรงเรียน การแบVงกลุVมกันด�วยการแตVงกายชVวยเพ่ิมระดับการเอาใจใสVในการเรียน
ของนักเรียน เพ่ิมความรู�สึกมั่นใจในตนเองของเด็ก เพ่ิมความรู�สึกภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน  
มีความรู�สึกวVาเกิดความเสมอภาคกันระหวVางนักเรียนเมื่อพวกเขาอยูVที่โรงเรียน และในภาพรวม
ทั้งหมดคือการชVวยคํ้าจุนด�านสิ่งแวดล�อมทางการเรียนรู�ในโรงเรียนน่ันเอง 
 แมคมูแลน (McMullen, 2015, p. 616) ได�ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวินัยและระบบ 
การจัดการที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นในเขตเมือง เพ่ือเน�นการพัฒนาวัยรุVน 
พบวVา ปPญหาทางวินัยสVวนใหญVมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของโรงเรียนเพราะนักเรียนต�องการ
สิ่งแวดล�อมที่ดียืดหยุVนได� โรงเรียนให�ความสนใจเอาใจใสV และมีระเบียบวินัย การวิจัยได�สนับสนุนให�
โรงเรียนจัดระบบอยVางมีประสิทธิภาพไว� ดังน้ี 1) ฝuกครูให�สร�างสิ่งแวดล�อมที่ดีในการเรียนการสอน 
2) สร�างความสัมพันธ�ให�เกิดภายในโรงเรยีน 3) กําหนดความรับผิดชอบตVอปPญหาโดยการให�คําปรกึษา
กําหนดแนวของพฤติกรรม 4) พิจารณาแก�ไขปรับปรุงระเบียบวินัยและจํากัดขอบเขตการทําผิด  
5) กําหนดโครงการให�นักเรียนหยุดพักการเรียนช่ัวคราวในโรงเรียน 6) วางแผนพัฒนาผู�ทําผิดบVอยๆ
แตVละคนเปWนอยVางดี 7) ให�ผู�ปกครองมีสVวนรับรู�และเกี่ยวข�องในการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 บาลเดอร�สัน (Balderson, 2015, p. 746) ได�ศึกษาผลกระทบของการใช�รูปแบบ 
การสVงเสริมวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเอง และวินัยด�านความรับผิดชอบตVอสังคม ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวVา กลุVมนักเรียนที่ทดลองใช�รูปแบบสVงเสริมวินัยด�านการมี 
ความรับผิดชอบตVอตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ข้ึน สVวนวินัยด�าน 
ความรับผิดชอบตVอสังคมมีพฤติกรรมความขัดแย�งระหวVางนักเรียน ซึ่งต�องปรับปรุงแก�ไขรูปแบบ 
การสVงเสริมให�เปลี่ยนไปเปWนในทางที่ดีข้ึนตVอไป  
 เซทเนอร� (Zentner, 2016, pp. 2312-A) ได�วิจัยความสัมพันธ�ระหวVางระเบียบวินัย
ของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�
ระหวVางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระเบียบวินัยของนักเรียน ผลการวิจัยพบวVา ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนและระเบียบวินัยของนักเรียน มีความสัมพันธ�อยVางมีนัยสําคัญทางสถิติและได�กําหนด
ระเบียบวินัยที่สัมพันธ�กัน ซึ่งจะสVงผลทําให�เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดี 
 มาร�ตินสัน (Martinson, 2017, p. 379) ได�ศึกษาการควบคุมความประพฤติของ
นักเรียนโดยอาจารย�ใหญVและครูผู�ทําหน�าที่ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน ผลของ
การวิจัยพบวVา ผู�บริหารและอาจารย�ผู�ควบคุมความประพฤติตVางก็ต�องการให�นักเรียนลดความประพฤติ
หรือพฤติกรรมที่เปWนปPญหา โดยมีวิธีแก�ไขความประพฤติที่เปWนปPญหาของนักเรียน คือ การใช�ยุทธวิธีที่
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สุภาพไมVดุดVาหรือทําโทษ ถ�านักเรียนมีการตอบสนองโดยมีพฤติกรรมความประพฤติดีข้ึนก็จะได�รับ
รางวัล แตVถ�านักเรียนไมVรVวมมือก็จะมีการบังคับมากข้ึน และจากการสังเกตพบวVา การใช�ความสุภาพ
แก�ปPญหาความประพฤติของนักเรียนได�ดีกวVาวิธีการอื่น ๆ 
 แกรนมัลท� (Grandmont, 2016, p. 37) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การสVงเสริมและการใช�
ประโยชน�ของการบริหารช้ันเรียน ซึ่งใช�วิธีการจัดระเบียบวินัยตามหลักประชาธิปไตย ผลการศึกษา
พบวVา การสVงเสริมวิธีการจัดระเบียบวินัยตามหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนสVงผลในการชVวยปรับปรุง
ด�านความประพฤติของนักเรียนสนับสนุนให�ผู�เรียนสามารถดูแลตนเอง มีความเปWนอิสระมากข้ึนและ
ชVวยเตรียมความพร�อมให�กับครู รวมทั้งผู�บริหารในการแก�ปPญหาด�านระเบียบวินัยของนักเรียนได�อยVาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียังสVงผลในการชVวยลดระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของครู
และผู�บริหารลงได�อีกด�วย ในสVวนของการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ พบวVา มีนักเรียนจํานวนมากที่
รู�สึกวVาตนเองรู�จักการให�ความเคารพในสิทธิของผู�อื่นและรู�จักรับผิดชอบในหน�าที่ของตนเองเมื่ออยูVใน
ช้ันเรียน ตลอดชVวงระยะเวลาที่โรงเรียนทําการสVงเสริมวิธีการจัดระเบียบวินัยโดยใช�หลักประชาธิปไตย 
ผลการวิจัยสามารถยืนยันได�วVา การสVงเสรมิวิธีการจดัระเบียบวินัยโดยใช�หลกัประชาธิปไตยเปWนวิธีการ
บริหารช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก 
 ดิซิฟฮานิ  (Dzivhani, 2017, p. 324) ได�ศึกษาบทบาทของระเบียบวินัยที่มีตVอการ
จัดการในโรงเรียนและห�องเรียนโดยศึกษาจากการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแหVงหน่ึงที่มีกฎระเบียบ
วินัยดีมากแสดงให�เห็นจากการสอบเรียนตVอในระดับอุดมศึกษาได�จํานวนมากพบวVาเกิดจาก
ระบบการจัดการของโรงเรียนที่ดีเชVนนโยบายสภาพห�องเรียนบทบาทครูผู�สอน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนตัวแทนของนักเรียนและกฎระเบียบวินัยที่กําหนดไว� ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูVกับการมีวินัยและการเปWน
แบบอยVางที่ดีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ล�วนเปWนองค�ประกอบตVอการรักษากฎระเบียบวินัย
ของโรงเรียน ประการสําคัญคือได�รับความรVวมมือจากนักเรียนและผู�ปกครองจึงประสบความสําเร็จได� 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี จากที่ได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง ดังที่กลVาวมาแล�ว 
จะเห็นได�วVา การพัฒนาวินัยนักเรียนมีความสําคัญที่จะชVวยพัฒนาให�นักเรียนวินัยด�านความรับผิดชอบ
ตVอตนเอง ได�แกV การรับผิดชอบตVอการเรียน การรับผิดชอบตVอหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย การตรงตVอ
เวลาในการมาเรียน เข�าเรียน และรVวมกิจกรรมตVาง ๆ ของวิทยาลัย การแตVงกายถูกต�องตามระเบียบ
ข�อตกลงของวิทยาลัย การมีสัมมาคาราวะ การเคารพครู-อาจารย� โดยการไหว� การคํานับการพูดจา
สภาพอVอนน�อม และวินัยด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวม ได�แกV การดูแลรักษาความสะอาดวิทยาลัย  
การรักษาทรัพย�สมบัติของวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรมที่ชVวยสVงเสริมการพัฒนาวินัยที่หลากหลาย 
ผู�วิจัยสนใจศึกษาการประเมนิโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรยีน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
โดยนํารูปแบบการประเมินโครงการของซิปป9 (CIPP Model) มาทําการศึกษาเพราะเน่ืองจากเปWน 
การประเมินอยVางมีระบบ มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข�อมูลเพ่ือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจได�
ถูกต�องรวมทั้งมีคุณคVาในการประเมินผลทางการศึกษา อีกทั้งยังเปWนการประเมินโครงการที่ต�องใช�
ระยะเวลาในการดําเนินงานอยVางตVอเน่ือง และองค�ประกอบที่ผู�วิจัยทําการประเมินมี 4 ด�าน คือ  
ด�านบริบท (Context Evaluation) วVามีความเหมาะสมหรือไมV  ด�านปPจจัยเบื้องต�น (Input Evaluation) 
วVามีความเพียงพอมากน�อยเพียงใด ด�านกระบวนการ (Process Evaluation) วVามีการปฏิบัติงานมาก
น�อยเพียงใด และด�านผลผลิต (Product Evaluation) จะได�รับผลสัมฤทธ์ิมากน�อยเพียงใด นอกจากน้ี
ผลการประเมิน จะได�ค�นพบองค�ความรู�ที่เปWนประโยชน�ตVอการเสริมสร�างวินัยของนักเรียนนักศึกษา 
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การดําเนินโครงการตVาง ๆ ทําให�ทราบวVากิจกรรมหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค�หรือไมV มีประสิทธิภาพ
เพียงใด ผลที่ได�จากการประเมินโครงการครั้งน้ี จะเปWนข�อสนเทศในการพิจารณาปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาโครงการน้ี ให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กVอให�เกิดคุณคVาและประโยชน�ตVอการเสริมสร�าง
วินัยของนักเรียนนักศึกษา สามารถสําเร็จการศึกษาอยVางมีคุณภาพและเปWนกําลังที่สําคัญของ 
การพัฒนาประเทศชาติตVอไป  
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บทที ่3  
ระเบียบวิธีการวิจัย  

 
 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ซึ่งขอนําเสนอรายละเอียดดังหัวข�อ ตVอไปน้ี  
 1. ประชากรและกลุVมตัวอยVาง  
 2. เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย  
 3. ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 5. การวิเคราะห�ข�อมูล  
 6. สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง  
 1. ประชากรที่ใช�ในการวิจัยครั้งน้ี แบVงออกเปWน 4 กลุVม ได�แกV ผู�บริหารสถานศึกษา
ครูผู�สอน คณะกรรมการวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ดังน้ี 
 1.1 ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน  
 1.2 ครูผู�สอน จํานวน 30 คน  
 1.3 คณะกรรมการวิทยาลัย จํานวน 15 คน 
 1.4 นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันป6ที่ 1-3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป6ที่ 1-2 จํานวน 603 คน  
 2. กลุVมตัวอยVางที่ใช�ในการวิจัยครั้งน้ี ได�แกV ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอนคณะกรรมการ
วิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ดังน้ี 
 2.1 ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 2.2 ครู  จํานวน 30 คน  ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 2.3 คณะกรรมการวิทยาลัย  จํานวน 15 คน  ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 2.4 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป6ที่ 1-3 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป6ที่ 1-2 ป6การศึกษา 2564 ที่ได�มาจากการใช�วิธีการคํานวณขนาดของ
กลุVมตัวอยVาง โดยใช�สูตรของยามาเนV (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547, หน�า 71) 
ได�จํานวนกลุVมตัวอยVางเทVากับ 323 คน และเลือกสุVมตัวอยVางด�วยวิธีแบบแบVงช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) ตามสัดสVวนขนาดของกลุVมประชากรในแตVละระดับช้ันป6 (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
2549, หน�า  108-110) ซึ่งสามารถคํานวณสัดสVวนจํานวนกลุVมตัวอยVางได�ดังตาราง 9  
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ตาราง 9  จํานวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ที่ใช�เปWนกลุVมตัวอยVาง 
 

ระดับ ชั้น ประชากร 
 

กลุ'มตัวอย'าง 
 

ปวช. ป6ที่ 1 183 98 
 ป6ที่ 2 127 68 
 ป6ที่ 3 116 62 

ปวส. ป6ที่ 1 92 49 
 ป6ที่ 2 85 46 

รวม 603 323 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย เปWนแบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 
 1. ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และคณะกรรมการ
วิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ด�านบริบท ด�านปPจจัยนําเข�า และด�านกระบวนการ แบVงออกเปWน 4 ตอน ได�แกV 
  ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามน้ีประกอบด�วยข�อคําถาม
เกี่ยวกับข�อมูลทั่วไป ได�แกV เพศ  อายุ  ตําแหนVง ระดับการศึกษา ประสบการณ�การทํางาน เปWนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)  จํานวน 5 ข�อ 
  ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ  
เปWนแบบมาตราสVวนประเมินคVา 5 ระดับ จํานวน 10 ข�อ 
  ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ 
เปWนแบบมาตราสVวนประเมินคVา 5 ระดับ จํานวน 10 ข�อ 
  ตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการเปWนแบบ
มาตราสVวนประเมินคVา 5 ระดับ จํานวน 12 ข�อ 
 2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู�สอนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต แบVงออกเปWน 2 ตอน ได�แกV 
  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา เปWนแบบมาตราสVวนประเมินคVา 5 ระดับ จํานวน 23 ข�อ 
  ตอนที่ 2 คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยในแตVละข�อคําถาม ได�เปWนแบบมาตราสVวนประเมินคVา  
5 ระดับ จํานวน 10 ข�อ 
 3. ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต แบVงออกเปWน 2 ตอน 
ได�แกV 
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  ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วยข�อคําถามเกี่ยวกับข�อมูล
ทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา ได�แกV เพศ  อายุ  และระดับช้ันที่เรียน  ซึ่งเปWนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จํานวน 3 ข�อ 
  ตอนที่ 2 คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยในแตVละข�อคําถาม ได�เปWนแบบมาตราสVวนประเมินคVา  
5 ระดับ จํานวน 15 ข�อ 
 
ขั้นตอนการสร�างเคร่ืองมือ 
 การสร�างเครื่องมือสําหรับใช�ในการวิจัย เพ่ือใช�ประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ผู�รายงานดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตVาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� เพ่ือเปWนแนวทางกําหนดกรอบแนวคิดในการสร�าง
แบบสอบถาม  
 2. ศึกษาวัตถุประสงค�การวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยและคํานิยามศัพท� นํามาประยุกต�ใช�
ในการสร�างแบบสอบถาม  และดําเนินการสร�างแบบสอบถาม 
 3. นํารVางแบบสอบถามที่สร�างข้ึน ไปให�ผู�เช่ียวชาญจํานวน 5 ทVาน ตรวจสอบความตรง 
เชิงเน้ือหา และความตรงเชิงโครงสร�าง โดยการตรวจสอบคVาความสอดคล�อง (IOC) ประกอบไปด�วย
ผู�เช่ียวชาญ ดังรายนามตVอไปน้ี 
 3.1 นายรังสันต� นุสติ ผู�อํานวยการสํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4  ตําบลนครสวรรค�ออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค� 
 3.2 ดร. แทน โมราราย ผู �อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ตําบลเนินขาม 
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 3.3 ดร. ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ตําบลเขาชะงุ�ม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 3.4 ดร. กุสุมา ขันกสิกรรม รองผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� ตําบล
นครสวรรค�ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค� 
 3.5 ดร. ศิวรักษ� บุญประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� ตําบลนครสวรรค�ตก 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค� 
 4. นําแบบประเมินคVาดัชนีความสอดคล�องมาวิเคราะห� พบวVา ได�คVาโดยหาคVาดัชนี 
ความสอดคล�อง IOC เทVากับ 0.8-1.0 แล�วทําการปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะของผู�เช่ียวชาญ 
 5. นําแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ ที่ได�ปรับปรุงแล�วไปหาประสทิธิภาพของเครื่องมือโดยนําไป
ทดลองใช� (try – out) กับประชากรที่ไมVใชVกลุVมตัวอยVางกับวิทยาลัยการอาชีพตากฟjา ตําบลตากฟjา 
อําเภอตากฟjา จังหวัดนครสวรรค� ดังน้ี 
   5.1 ฉบับที่ 1 ทดลองใช�กับ ผู�บริหารและคร ูจํานวน 25 คน และคณะกรรมการวิทยาลัย  
จํานวน 5 คน รวมจํานวน คน 30 คน 
  5.2  ฉบับที ่2 ทดลองใช�กับครู จํานวน คน 30 คน 
  5.3  ฉบับที่ 3 ทดลองใช�กับนักเรียนนักศึกษา จํานวน 30 คน 
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 6. หาความเช่ือมั่น โดยวิธีการหาคVาสัมประสิทธ์ิอัลฟาด�วยวิธี ครอนบาร�ค (Cronbach‘s 
Alpha Coefficient) ซึ่งได�คVาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1 ได�คVาความเช่ือมั่นเทVากับ 0.93 
ฉบับที่ 2 ได�คVาความเช่ือมั่นเทVากับ 0.80  และฉบับที่ 3 ได�คVาความเช่ือมั่นเทVากับ 0.91   
 7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�ที่ผVานการตรวจคุณภาพความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่น 
เพ่ือนําไปเก็บข�อมูลจริงกับประชากรที่กําหนดไว�ในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บข�อมูลหลังจากการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� เสร็จสิ้นแล�วเพ่ือประเมินโครงการดังกลVาว  
โดยนําแบบสอบถามที่ผVานการตรวจสอบคุณภาพแล�วดําเนินการนําแจกแบบสอบถาม ผู�บริหาร 
จํานวน 4 คน ครูจํานวน 30 คน คณะกรรมการวิทยาลัย จํานวน 15 คน และนักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 323 คน โดยขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 1 สัปดาห�  
 
การวิเคราะห�ข�อมูล  
 การวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอน ดังตVอไปน้ี  
 1. วิเคราะห�ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม โดยใช�ความถ่ีและร�อยละ 
 2. วิเคราะห�แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินโครงการ โดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และ 
สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล�วนํามาแปลความหมายตามคVาเฉลี่ย เกณฑ� 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, หน�า 103) กําหนดไว�ดังน้ี   
 คVาเฉลี่ยระหวVาง    4.51 - 5.00    หมายถึง   มากที่สุด 
 คVาเฉลี่ยระหวVาง   3.51 - 4.50    หมายถึง   มาก 

 คVาเฉลี่ยระหวVาง   2.51 - 3.50    หมายถึง   ปานกลาง 
 คVาเฉลี่ยระหวVาง   1.51 - 2.50    หมายถึง   น�อย 
 คVาเฉลี่ยระหวVาง   1.00 - 1.50    หมายถึง   น�อยที่สุด 
  
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. สถิติท่ีใช�คํานวณหาขนาดกลุ'มตัวอย'าง  
  การหาขนาดกลุVมตัวอยVาง โดยใช�สูตรของยามาเนV (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2547, หน�า 71) 

                        n   =  
2Ne1

N

+
 

  
 เมื่อ N   แทน ขนาดของประชากร 
  n แทน ขนาดของกลุVมตัวอยVาง 
  e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให�เกิดข้ึนได� 
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 2. สถิติท่ีใช�ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1  การหาคVาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรยีนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยใช�สูตรหา
คVาความสอดคล�อง IOC (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549, หน�า 242)  
 

         IOC   =     
N

R∑
 

   เมือ่ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล�องระหวVางคําถามกบัจุดประสงค� 
  ∑R   แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญ 

    N      แทน     จํานวนผู�เช่ียวชาญ 
 2.2  การหาคVาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� โดยใช�คVาสัมประสิทธ์ิแอลฟrา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549, หน�า 248)  มีสูตรดังน้ี  
 

 

      














−=α
Σ

− 2
t

2
i

S

S
1

1n
n

         

  
 เมื่อ  α แทน    สัมประสทิธ์ิความเช่ือมั่น 
      n   แทน    จํานวนข�อคําถาม 
    2

iS    แทน    ความแปรปรวนของคะแนนเปWนรายข�อ 
      2

tS   แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบับ 
  2.3 การวิเคราะห�ผลการประเมินโครงการ โดยใช�สถิติพื้นฐาน ได�แกV  ร�อยละ คVาเฉลี่ย 
และสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน�า 102)  
   1) คVาร�อยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน�า 101) 
 

                100  
n

f
×  

  เมื่อ  P  แทน  ร�อยละ 
   f  แทน  ความถ่ีที่ต�องการแปลงเปWนร�อยละ 
   n แทน  จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
  

P = 
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   2) คVาเฉลี่ย (mean : Χ ) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน�า 102)  
 

                           X   =  

  n

XΣ
 

  เมื่อ   Χ  แทน    คVาเฉลี่ยของกลุVมตัวอยVาง 
   ΣX แทน    ผลรวมของข�อมูลทั้งหมด 
   n แทน    จํานวนข�อมูลหรือขนาดตัวอยVาง 
   3) สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)  คํานวณจากสูตร   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน�า 103)  
 

           ( )
1)n(n

XXN
  S.D.

22

−
∑ ∑−=    

  เมื่อ S.D.   แทน    สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน  ข�อมูลหรือคะแนนแตVละตัว 
                      n      แทน    จํานวนประชากรหรือกลุVมตัวอยVาง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามประกอบการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ผู�รายงานได�ลําดับขั้นตอน 
ในการนําเสนอข�อมูลดังน้ี 
 1. สัญลักษณ�ที่ใช�ในการเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 2. ผลการวิเคราะห�ข�อมลู 
 
สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 สัญลักษณ�ที่ใช�ในการเสนอผลข�อมูล มีดังน้ี 
 Χ   แทน  คVาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน  สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ในการศึกษาการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
ในครั้งน้ี ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตาม
โครงการ 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
 ตอนที่ 5 ผลการประเมินการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการ  
      1. พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
      2. คุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห�สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แกV ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน 
คณะกรรมการวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� จากการวิเคราะห�ข�อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี คVาร�อยละ ดังรายละเอียดในตาราง 10 - 11 
       

ตาราง 10  จํานวนและคVาร�อยละของข�อมูลทั่วไปของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ
 คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1.  เพศ   
 ชาย 31  63.27 
 หญิง 18  36.73 
 รวม 49  100 
2.  อายุ    
 21 -  30 ป6 6  12.24 
 31 – 40 ป6 10  20.41 
 41 – 50 ป6 14  28.57 
 51 – 60 ป6 9  18.37 
 60 ป6ข้ึนไป 10  20.41 

รวม 49  100 
3.  ตําแหนVง    
 ผู�บริหาร 4    8.17 
 ครู 30  61.22 
 คณะกรรมการวิทยาลัย 15  30.61 
  รวม 49  100 
4.  ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากวVาปริญญาตร ี 6  12.24 
 ปริญญาตร ี 31  63.27 
 สูงกวVาปริญญาตร ี 12  24.49 

รวม 49  100 
5.  ประสบการทํางาน   
 น�อยกวVา 5 ป6 19  38.78 
 5 - 10 ป6 17  34.69 
 11 – 15 ป6 2    4.08 
 มากกวVา 15 ป6 11  22.45 

รวม 49  100 
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 จากตาราง 10 พบวVา ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถามได�แกV ผู�บริหาร ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการวิทยาลัย สVวนใหญVเปWนเพศชาย คิดเปWนร�อยละ 63.27 เปWนเพศหญิง คิดเปWนร�อยละ 
36.73  สVวนใหญVมีอายุระหวVาง 41- 50 คิดเปWนร�อยละ 28.57 รองลงมาคือมีอายุระหวVาง 31-40 ป6 และ 
60 ป6 ข้ึนไป คิดเปWนร�อยละ 20.41 ผู�ตอบสVวนใหญVเปWนครู คิดเปWนร�อยละ 61.22 รองลงมาคือ
คณะกรรมการวิทยาลัย คิดเปWนร�อยละ  30.61  สVวนใหญVมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปWนร�อยละ 
63.27 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับสูงกวVาปริญญาตรี คิดเปWนร�อยละ 24.49 และสVวนใหญV 
มีประสบการณ�ทํางานน�อยกวVา 5 ป6 คิดเปWนร�อยละ 38.78 รองลงมาคือประสบการณ�ทํางาน 5 – 10 ป6 
คิดเปWนร�อยละ 34.69   

 

ตาราง 11   จํานวนและคVาร�อยละของข�อมูลทัว่ไปของนักเรยีนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ   

 ชาย 248  76.78 
 หญิง 75  23.22 
   รวม 323  100 

2. อายุ   
  15 – 18 ป6 186  57.59 
  19 – 20 ป6 116  35.91 
  มากกวVา 20 ป6 21    6.50 
  รวม 323  100 
3. ระดับช้ันที่เรียน   
  ปวช. ป6 1 98  30.34 
  ปวช. ป6 2   68  21.05 
  ปวช. ป6 3 62  19.20 
  ปวส. ป6 1 49  15.17 
  ปวส. ป6 2 46  14.24 
  รวม 323  100 

 

 จากตาราง 11 พบวVา ข�อมูลทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
ที่เปWนกลุVมตัวอยVางในการตอบแบบสอบถามเปWนเพศชาย คิดเปWนร�อยละ 76.78 เปWนเพศหญิง คิดเปWน
ร�อยละ23.22 สVวนใหญVมีอายุระหวVาง 15-18 ป6 คิดเปWนร�อยละ 57.59 รองลงมามีอายุ 19-20 ป6  
คิดเปWนร�อยละ 35.91 และอยูVในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต�น ช้ันป6ที่ 1 คิดเปWนร�อยละ 30.34  
รองลงมาคืออยูVในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันต�น ช้ันป6ที่ 2 คิดเปWนร�อยละ 21.05   
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านบริบทท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินโครงการ 
 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  วิเคราะห�ข�อมูลโดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และสVวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง 12  
 
ตาราง 12   ผลการประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
 วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยผู�บริหารสถานศึกษา 
 ครูผู�สอน และคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

ท่ี รายการ 
n = 49 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล�อง
กับสภาพความเปWนจริงในปPจจุบัน   4.51 0.51 

 
มากที่สุด 

2. วัตถปุระสงค�ของโครงการมีความสอดคล�องกับ
นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ   4.65 0.48 

 
มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค�ของโครงการมีความสอดคล�องกับ
นโยบายของวิทยาลัย   4.71 0.46 

 
มากที่สุด 

4. วัตถุประสงค�ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล�อง
กับวิธีดําเนินการ 4.41 0.50 

 
มาก 

5. โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปWนใน
การแก�ปPญหา  4.69 0.47 

 
มากที่สุด 

6. การจัดโครงการสอดคล�องกับความต�องการของครู
และนักเรียนนักศึกษา 4.61 0.49 

 
มากที่สุด 

7. การจัดโครงการมีความสอดคล�องกบัความต�องการ
ของผู�ปกครองและผู�มสีVวนเกี่ยวข�อง 4.63 0.49 

 
มากที่สุด 

8. โครงการมีความสําคัญในการสนับสนุนการจัดการ
พัฒนาวินัย 4.37 0.57 

 
มาก 

9. กิจกรรมของโครงการชVวยให�นักเรียนมีการพัฒนา
วินัยนักเรียนนักศึกษาให�ดีข้ึนได� 4.35 0.60 

 
มาก 

10. สภาวะแวดล�อมทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
เอื้อตVอการดําเนินโครงการ 4.45 0.50 

 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.14 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 12  ผลการประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน 
และคณะกรรมการวิทยาลัย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูVในระดับมากที่สุด  ( X = 4.54, S.D. = 0.14)  
เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV วัตถุประสงค�ของโครงการมีความ
สอดคล�องกับนโยบายของวิทยาลัย มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.46) 
รองลงมาคือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปWนในการแก�ปPญหา มีความคิดเห็นอยูVในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.47) และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV กิจกรรมของโครงการชVวย
ให�นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษาให�ดีข้ึนได� มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก  
( X = 4.35, S.D. = 0.60) 
 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านป7จจัยนําเข�าท่ีใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ 
 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� วิเคราะห�ข�อมูลโดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และ
สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง 13 
 
ตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านป7จจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ
 เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� โดยผู�บริหาร
 สถานศึกษา ครูผู�สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ท่ี รายการ 
n = 49 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. มีแผนการดําเนินงานโครงการอยVางชัดเจน  4.61 0.49 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการม ี

ความเหมาะสม   4.57 0.50 
 

มากที่สุด 
3. ผู�บริหารและครูผู�รับผิดชอบมีความพร�อม 

ในการดําเนินโครงการ  4.51 0.51 
 

มากที่สุด 
4. ผู�บริหารและครูผู�รับผิดชอบมีความรู�ความเข�าใจ

และมีความสามารถในการดําเนินโครงการ   4.55 0.50 
 

มากที่สุด 
5. บุคลากรในการดําเนินโครงการมีศักยภาพ

เหมาะสม  4.45 0.61 
 

มาก 
6. บุคลากรในการดําเนินโครงการมีจํานวนเพียงพอ  4.43 0.58 มาก 
7. ความรVวมมือของบุคลากรในการดําเนินงาน  4.39 0.61 มาก 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการมเีพียงพอ  4.41 0.64 มาก 
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ตาราง 13  (ตVอ) 
 

ท่ี รายการ 
n = 49 

แปลความ 
Χ  S.D. 

9. มีวัสดุอุปกรณ�และเครือ่งมือที่ใช�ในโครงการอยVาง
เพียงพอ  4.27 0.67 

 
มาก 

10. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการอยVางเหมาะสมและเพียงพอ  4.53 0.50 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.16 มาก 
 
 จากตาราง 13  ผลการประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตาม
โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ผู�บริหารสถานศึกษา 
ครูผู�สอน และคณะกรรมการวิทยาลัย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูVในระดับมาก  ( X = 4.47, S.D. = 0.16)  
เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV มีแผนการดําเนินงานโครงการ 
อยVางชัดเจน มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการมีความเหมาะสม  มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) 
และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV มีวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือที่ใช�ในโครงการอยVางเพียงพอ  
มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.67) 
 
ตอนท่ี 4  ผลการประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� วิเคราะห�ข�อมูลโดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง 14  
 
ตาราง 14   ผลการประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการเสริมสร�างวินัย
 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� โดยผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน 
 และคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

ท่ี รายการ 
n = 49 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูVการปฏิบัติ 4.65 0.48 มากที่สุด 
2. มีการกําหนดบทบาทและหน�าที่ความรบัผิดชอบ

แกVบุคลากรในการดําเนินโครงการ 
 

4.59 
 

0.50 มากที่สุด 
3. การจัดอบรมให�ความรู�ด�านการเสริมสร�างวินัยแกV

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

4.53 
 

0.71 มากที่สุด 
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ตาราง 14  (ตVอ) 
 

ท่ี รายการ 
n = 49 

แปลความ 
Χ  S.D. 

4. มีการกําหนดข้ันตอนรายละเอียดและวิธีดําเนิน
โครงการ อยVางชัดเจนและเหมาะสม 4.55 0.50 มากที่สุด 

5. รูปแบบการจัดกจิกรรมในโครงการชVวยให�
นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร�นในการเข�า
รVวมกิจกรรม 4.33 0.47 มาก 

6. กิจกรรมในโครงการชVวยให�นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค�ของโครงการ 4.41 0.50 มาก 

7. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและข้ันตอน
การดําเนินการที่กําหนดไว�ในโครงการ 4.61 0.49 มากที่สุด 

8. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุม 
การดําเนินงานตามโครงการ 4.59 0.50 มากที่สุด 

9. มีการกําหนดหลักเกณฑ�และระยะเวลาใน 
การประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม 4.53 0.50 มากที่สุด 

10. การประชุมปรึกษาหารอืนําปPญหาตVาง ๆ  
มาพิจารณาเพ่ือหาทางแก�ไขปรบัปรุง 4.37 0.49 มาก 

11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
อยVางเปWนระบบและตVอเน่ืองด�วยวิธีการที่
หลากหลายครบทุกกจิกรรม 4.37 0.49 มาก 

12. มีการนําผลการประเมินมาใช�ปรับปรงุพัฒนา
โครงการอยVางตVอเน่ือง 4.41 0.50 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.49 0.15 มาก 
 
 จากตาราง 14 ผลการประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน 
และคณะกรรมการวิทยาลัย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูVในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.15)   
เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูV 
การปฏิบัติ มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ดําเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนและข้ันตอนการดําเนินการที่กําหนดไว�ในโครงการ มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.49) และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV รูปแบบการจัดกิจกรรมใน
โครงการชVวยให�นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร�นในการเข�ารVวมกิจกรรม มีความคิดเห็นอยูVใน
ระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.47) 
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ตอนท่ี 5  ผลการประเมินการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการ  
 1. พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเองและส'วนรวมของนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของ
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� วิเคราะห�ข�อมูลโดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และสVวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง 15 - 17 
 
ตาราง 15   ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเองของนักเรียน
 นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยครูผู�สอน 
 

ท่ี รายการ 
n = 30 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. นักเรียนนักศึกษาต้ังใจเรียน ไมVเลVน และไมVพูดคุย
ขณะเรียน 4.03 0.72 มาก 

2. เมื่อนักเรียนนักศึกษามีปPญหาในการเรียนกจ็ะ
ซักถามครผูู�สอนเพ่ือคลายข�อปPญหาน้ัน ๆ 3.97 0.76 มาก 

3. นักเรียนนักศึกษามาเข�าเรียน เข�ารVวมกิจกรรม
ตรงเวลา 4.57 0.50 มากที่สุด 

4. นักเรียนนักศึกษาเข�าเรียนทุกครั้ง หากไมVมีเหตุ
จําเปWนต�องหยุดเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด 

5. นักเรียนนักศึกษาเข�ารVวมกจิกรรมที่ทางวิทยาลัย
จัดทุกครัง้ หากไมVมีเหตุจําเปWนต�องขาดกิจกรรม  4.50 0.51 มาก 

6. นักเรียนนักศึกษามีความเอาใจใสVและเพียร
พยายามในการทํางานทีร่ับมอบหมาย 4.07 0.69 มาก 

7. นักเรียนนักศึกษารู�จกัหน�าที่ของตนและทําหน�าที่
ที่ได�รับมอบหมาย 4.03 0.72 มาก 

8. นักเรียนนักศึกษาทํางานสVงครูตรงตามเวลา
กําหนด 4.67 0.48 มากที่สุด 

9. นักเรียนนักศึกษามีความอดทนทีจ่ะทํางานให�เสรจ็
เรยีบร�อยด�วยตนเอง 4.07 0.74 มาก 

10. นักเรียนนักศึกษาแตVงกายมาเรียนถูกต�องตาม
ระเบียบ  4.63 0.49 มากที่สุด 

11. นักเรียนนักศึกษาแตVงกายเหมาะสมตามข�อตกลง
ของการรVวมกจิกรรมตVาง ๆ  4.20 0.66 มาก 

12. นักเรียนนักศึกษาใสVเสือ้ผ�าสะอาดเรียบร�อย 
ใสVรองเท�า ถุงเท�า ถูกต�องตามระเบียบ 4.30 0.60 มาก 
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ตาราง 15  (ตVอ) 
 

ท่ี รายการ 
n = 30 

แปลความ 
Χ  S.D. 

13. นักเรียนนักศึกษาชายใสVเสื้อเข�าในกางเกงเปWน
ระเบียบ 4.17 0.70 มาก 

14. นักเรียนนักศึกษาชาย-หญิงแตVงกายชุดพละ
เรียบร�อยนําเสื้อเขาในกางเกง  4.13 0.57 มาก 

15. นักเรียนนักศึกษาทักทายคร-ูอาจารย�ด�วยการไหว� 
หรือคํานับและมีทVาทีทีสุ่ภาพอVอนน�อม 4.57 0.50 มากที่สุด 

16. นักเรียนนักศึกษาพูดจากบัคร-ูอาจารย� 
ด�วยความสุภาพอ�อนน�อม 4.53 0.51 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.31 0.13 มาก 
 
 จากตาราง 15 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองของ
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ครูผู�สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV  
มีนักเรียนนักศึกษาทํางานสVงครูตรงตามเวลากําหนด มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, 
S.D. = 0.48) รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษาแตVงกายมาเรียนถูกต�องตามระเบียบ มีความคิดเห็นอยูVใน
ระดับมากทีสุ่ด ( X = 4.63, S.D. = 0.49) และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV เมื่อนักเรียนนักศึกษา
มีปPญหาในการเรียนก็จะซักถามครูผู�สอนเพ่ือคลายข�อปPญหาน้ัน ๆ มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก  
( X = 3.97, S.D. = 0.76) 
 
  



105 

ตาราง 16  ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบต'อส'วนรวมของนักเรียน
 นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� โดยครูผู�สอน 
 

ท่ี รายการ 
n = 30 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. นักเรียนนักศึกษาชVวยรักษาความสะอาดและทิ้งขยะ
ลงถังขยะ 4.57 0.50 มากที่สุด 

2. นักเรียนนักศึกษารVวมกันทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ของวิทยาลัยด�วยความเต็มใจ 4.17 0.70 มาก 

3. เมื่อนักเรียนนักศึกษาใช�วัสดุอุปกรณ�ในการเรียนของ
วิทยาลัยเสรจ็แล�วกจ็ะชVวยกันทําความสะอาดและ
เก็บเข�าที่อยVางเปWนระเบียบเรียบร�อยทุกครั้ง 4.63 0.49 มากที่สุด 

4. นักเรียนนักศึกษารVวมกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยและไมVทําลายทรัพย�สินของวิทยาลัย 4.07 0.78 มาก 

5. เมือ่มีวัสดุอุปกรณ� หรือ อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเกิด
การชํารุด นักเรียนนักศึกษาชVวยแจ�งเจ�าหน�าที่ให�
ซVอมแซม 3.93 0.78 มาก 

6. นักเรียนนักศึกษามีจิตใจอาสา สมัครใจเข�ารVวมกจิกรรม
บําเพ็ญประโยชน�ของทางวิทยาลัยด�วยความสมัครใจ  4.60 0.50 มากที่สุด 

7. นักเรียนนักศึกษาไมVทําลายสิง่แวดล�อม สวนหยVอม  
ของวิทยาลยัและชVวยกนัดูแลรักษาให�สวยงาม  4.30 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.25 มาก 
 
 จากตาราง 16 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวมของ
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ครูผู�สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูVใน 
ระดับมาก  ( X = 4.32, S.D. = 0.25)  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มคีVาเฉลี่ยสูงสดุ ได�แกV  
เมื่อนักเรียนนักศึกษาใช�วัสดุอุปกรณ�ในการเรียนของวิทยาลัยเสร็จแล�วก็จะชVวยกันทําความสะอาด
และเก็บเข�าที่ด�วยความเรียบร�อยทุกครั้ง  มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.49) 
รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษามีจิตใจอาสา สมัครใจเข�ารVวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ของทางวิทยาลัย
ด�วยความสมัครใจ มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.50) และรายการที ่มี
คVาเฉลี่ย ตํ่าสุด ได�แกV เมื่อมีวัสดุอุปกรณ� หรือ อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเกิดการชํารุด นักเรียน
นักศึกษาชVวยแจ�งเจ�าหน�าที่ให�ซVอมแซม มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.78) 
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ตาราง 17  สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเองและส'วนรวม
 ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยครูผู�สอน 
 

สรปุผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัย 
n = 30 

แปลความ 
Χ  S.D. 

วินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเอง 4.31 0.13 มาก 
วินัยด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวม 4.32 0.25 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.12 มาก 
 
 จากตาราง 17 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและ
สVวนรวมของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ครูผู�สอนมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูVในระดับมาก  ( X = 4.32, S.D. = 0.12)   
 
 2. คุณค'าหรือประโยชน�ท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ 
  ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� วิเคราะห�ข�อมูลโดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และสVวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง 18 - 20 
 
ตาราง 18   ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยครูผู�สอน 
 

ท่ี รายการ 
n = 30 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. สามารถนําความรู�ที่ได�จากโครงการไปใช�ใน 
การปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ 4.40 0.50 มาก 

2. สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานได�อยVาง
เหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 

3. สามารถนําหลกัการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษาไปประยุกต�ใช�ในการทํางาน 4.37 0.49 มาก 

4. สามารถนําผลที่ได�รับจากการดําเนินโครงการมา
ปรับและประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานหรือทํา
กิจกรรมอื่น ๆ 4.57 0.50 มากที่สุด 

5. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการทํางานรVวมกบั
ผู�อื่น 4.03 0.67 มาก 
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ตาราง 18  (ตVอ) 
 

ท่ี รายการ 
n = 30 

แปลความ 
Χ  S.D. 

6. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการปรับตัวเข�ากบั
สถานการณ�สิ่งแวดล�อม และระเบียบข�อบงัคับ
ตVาง ๆ 4.10 0.76 มาก 

7. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาตนเอง
และครอบครัว 3.73 0.69 มาก 

8. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติตนให�มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3.87 0.73 มาก 

9. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการอยูVรVวมกับผู�อื่น 4.10 0.71 มาก 
10. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการบริหารจัดการ

เวลา 4.03 0.76 มาก 
 รวมเฉลี่ย 4.17 0.21 มาก 

 

 จากตาราง 18 ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได� รับจากการดําเนินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  พบวVา ครูผู�สอนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยูVในระดับมาก  ( X = 4.17, S.D. = 0.21)  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ย
สูงสุด ได�แกV สามารถนําผลที่ได�รับจากการดําเนินโครงการมาปรับและประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน
หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ  มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ 
สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานได�อยVางเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด  
( X = 4.53, S.D. = 0.51) และรายการที่ มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน 
การพัฒนาตนเองและครอบครัว มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.69) 
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ตาราง 19   ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยนักเรียนนักศึกษา 
 

ท่ี รายการ 
n = 323 

แปลความ 
Χ  S.D. 

1. นักเรียนนักศึกษามีความต้ังใจเรียนให�ได�คะแนน
ที่สูงข้ึน 4.06 0.80 มาก 

2. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียน
เพ่ือให�ประสบความสําเร็จ 4.63 0.48 มากที่สุด 

3. นักเรียนนักศึกษามีความมุVงมั่นในการทํางานที่ได�
มอบหมาย 4.24 0.78 มาก 

4. นักเรียนนักศึกษามีพยายามทีจ่ะทํางานให�เสร็จ
เรียบร�อยและออกมาดีทีสุ่ด 4.11 0.80 มาก 

5. นักเรียนรู�จกับทบาทหน�าที่ของการเปWนนักเรียน
นักศึกษาที่ดี 3.89 0.80 มาก 

6. นักเรียนนักศึกษามาเข�าเรียนและรVวมกจิกรรม
ตรงเวลาทุกครั้ง 4.57 0.61 มากที่สุด 

7. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของการตรงตVอ
เวลา 4.55 0.57 มากที่สุด 

8. นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักตVอการแตVงกาย
ที่ถูกระเบียบและมีความเรียบร�อยเหมาะสม 4.37 0.73 มาก 

9. นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการให�ความ
เคารพตVอพVอ แมV และคร-ูอาจารย�  4.62 0.52 มากที่สุด 

10. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญตVอการพูดที่
สุภาพกับผู�อื่น 4.28 0.75 มาก 

11. นักเรียนนักศึกษาชอบชVวยเหลืองานสาธารณะ
ประโยชน� 4.00 0.80 มาก 

12. นักเรียนนักศึกษามีความสุขทุกครั้งเมื่อได�เปWน
สVวนหน่ึงของงานบําเพ็ญประโยชน� 4.47 0.68 มาก 

13. นักเรียนนักศึกษามีความรักตVอวิทยาลัย  
จึงชVวยกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร�อยของ
วิทยาลัย  4.35 0.71 มาก 

14. นักเรียนนักศึกษามีความสุขเมื่อได�ทําประโยชน�
ให�สถาบันการศึกษาและคร-ูอาจารย� 4.35 0.73 มาก 
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ตาราง 19  (ตVอ) 
 

ท่ี รายการ 
n = 323 

แปลความ 
Χ  S.D. 

15. นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู�จากการเข�า
รVวมกิจกรรมของโครงการเสริมสร�างวินัยไปใช�
พัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนและการดําเนินชีวิตได�
ทั้งในปPจจบุันและอนาคต 4.44 0.73 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.33 0.19 มาก 
 

 จากตาราง 19 ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได� รับจากการดําเนินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  พบวVา นักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก  ( X = 4.33, S.D. = 0.19)  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มี
คVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนเพ่ือให�ประสบความสําเร็จ  
มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษามี 
ความตระหนักในการให�ความเคารพตVอพVอ แมV และครู-อาจารย� มีความคิดเห็นอยูVในระดับมากที่สุด  
( X = 4.62, S.D. = 0.52) และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV นักเรียนรู�จักบทบาทหน�าที่ของ 
การเปWนนักเรียนนักศึกษาที่ดี มีความคิดเห็นอยูVในระดับมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.80) 
 

ตาราง 20  สรุปผลการประเมินคุณคVาหรอืประโยชน�ที่ได�รบัจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  โดยครูผู�สอน และนักเรียนนักศึกษา 
 

สรปุผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน� 
ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ Χ  S.D. แปลความ 

 ครูผู�สอน 4.17 0.21 มาก 
 นักเรียนนักศึกษา 4.33 0.19 มาก 

 
 จากตาราง 20 สรุปผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� พบวVา ครูผู�สอนมีความคิดเห็น 
โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก  ( X = 4.17, S.D. = 0.21) และนักเรียนนักศึกษา ความคิดเห็นโดยภาพรวม 
อยูVในระดับมาก  ( X = 4.33, S.D. = 0.19) 
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บทที ่5  
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปWนการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ผู�วิจัยได�สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ดังน้ี 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย  
 1. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ 
 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ 
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
 4. เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการ 
  4.1 พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
  4.2 คุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุVมตัวอยVาง 
  1.1 ประชากรที่ใช�ในการวิจัยครั้งน้ี แบVงออกเปWน 4 กลุVม ได�แกV ผู�บริหารสถานศึกษา
ครูผู�สอน คณะกรรมการวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ดังน้ี 
   1)  ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน  

 2) ครูผู�สอน จํานวน 30 คน  
 3) คณะกรรมการวิทยาลัย จํานวน 15 คน 

 4) นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันป6ที่ 1-3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป6ที่ 1-2 จํานวน 603 คน  
 1.2 กลุVมตัวอยVางที่ ใช� ในการวิจัยครั้ ง น้ี  ได�แกV  ผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน
คณะกรรมการวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา ป6การศึกษา 2564 ดังน้ี 
 1) ผู�บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 2) ครู  จํานวน 30 คน  ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 3) คณะกรรมการวิทยาลัย  จํานวน 15 คน  ศึกษาจากจํานวนประชากร 
 4) นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ป6ที่ 1 -3 และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันป6ที่ 1-2 ป6การศึกษา 2564 ที่ได�มาจากการใช�วิธีการคํานวณขนาดของ 
กลุVมตัวอยVาง โดยใช�สูตรของยามาเนV (Yamane) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547, หน�า 71) ได�จํานวน
กลุVมตัวอยVางเทVากับ 323 คน และเลือกสุVมตัวอยVางด�วยวิธีแบบแบVงชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดสVวนขนาดของกลุVมประชากรในแตVละระดับชั้นป6 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, 
หน�า 108-110)  
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล 
 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัยเปWนแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ  
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการวิทยาลัยเกีย่วกับการดําเนินงานตามโครงการเสรมิสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค� ด�านบริบท ด�านปPจจัยนําเข�า และด�านกระบวนการ 
 ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู�สอนเกี่ยวกบัการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต ได�แกV 1) พฤติกรรมการมีวินัยด�าน
ความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียนนักศึกษา 2) คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจาก 
การดําเนินโครงการ 
 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต  ได�แกV คุณคVาและ
ประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
 3. การวิเคราะห�ข�อมูล  
  การวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอน ดังตVอไปน้ี  
  3.1 วิเคราะห�ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม โดยใช�ความถ่ีและร�อยละ 
  3.2 วิเคราะห�แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินโครงการ โดยคVาเฉลี่ย (Χ ) และ 
สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล�วนํามาแปลความหมายตามคVาเฉลี่ย เกณฑ� 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, หน�า 103) กําหนดไว�ดังน้ี   
 คVาเฉลี่ยระหวVาง    4.51 - 5.00    หมายถึง   มากที่สุด 
 คVาเฉลี่ยระหวVาง   3.51 - 4.50    หมายถึง   มาก 

 คVาเฉลี่ยระหวVาง   2.51 - 3.50    หมายถึง   ปานกลาง 
 คVาเฉลี่ยระหวVาง   1.51 - 2.50    หมายถึง   น�อย 
 คVาเฉลี่ยระหวVาง   1.00 - 1.50    หมายถึง   น�อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
ผู�รายงานได�สรุปผลโดยสรุปผลตามแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด�าน ดังน้ี  
 1. ผลประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน 
และคณะกรรมการวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูVในระดับมากทีสุ่ด  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่
มีคVาเฉลี่ยสูงสดุ ได�แกV วัตถุประสงค�ของโครงการมีความสอดคล�องกับนโยบายของวิทยาลัย อยูVในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปWนในการแก�ปPญหา อยูVในระดับมาก
ที่สุด และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV กิจกรรมของโครงการชVวยให�นักเรียนนักศึกษามี 
การพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษาให�ดีข้ึนได� อยูVในระดับมาก  
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 2. ผลประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหาร
สถานศึกษา ครูผู�สอน และคณะกรรมการวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปWนรายการ 
พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV มีแผนการดําเนินงานโครงการอยVางชัดเจน อยูVในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม อยูVในระดับมากที่สุด และรายการที่มี
คVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV มีวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือที่ใช�ในโครงการอยVางเพียงพอ อยูVในระดับมาก 
 3. ผลประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลีย่
สูงสุด ได�แกV มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูVการปฏิบัติ อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดําเนิน
กิจกรรมโครงการตามแผนและข้ันตอนการดําเนินการที่กําหนดไว�ในโครงการ อยูVในระดับมากที่สุด 
และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการชVวยให�นักเรียนนักศึกษามี
ความกระตือรือร�นในการเข�ารVวมกิจกรรม อยูVในระดับมาก  
 4. ผลประเมินการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
  4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวม
ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของครผูู�สอน  โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาด�านความรับผิดชอบตVอตนเองของนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีภาพรวมอยูVในระดับ
มาก มีรายการทีม่ีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV  มีนักเรียนนักศึกษาทํางานสVงครตูรงตามเวลากําหนด อยูVในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษาแตVงกายมาเรยีนถูกต�องตามระเบยีบ อยูVในระดับมากที่สุด  และ
รายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV เมื่อนักเรียนนักศึกษามีปPญหาในการเรียนก็จะซักถามครูผู�สอนเพ่ือ
คลายข�อปPญหาน้ัน ๆ อยูVในระดับมาก และการพิจารณาด�านความรับผิดชอบตVอสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษาซึ่งมีภาพรวมอยูVในระดับมาก มีรายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV เมื่อนักเรียนนักศึกษาใช�วัสดุ
อุปกรณ�ในการเรียนของวิทยาลัยเสร็จแล�วก็จะชVวยกันทําความสะอาดและเก็บเข�าที่อยVางเปWนระเบียบ
เรียบร�อยทุกครั้ง อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษามีจิตใจอาสา สมัครใจเข�ารVวม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ของทางวิทยาลัยด�วยความสมัครใจ อยูVในระดับมากที่สุด และรายการที่มี
คVาเฉลี่ย ตํ่าสุด ได�แกV เมื่อมีวัสดุอุปกรณ� หรือ อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเกิดการชํารุด นักเรียน
นักศึกษาชVวยแจ�งเจ�าหน�าที่ให�ซVอมแซม อยูVในระดับมาก  
  4.2 ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  ตามความคิดเห็นของครูผู�สอน โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV สามารถนําผลที่ได�รับจาก
การดําเนินโครงการมาปรับและประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ อยูVในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานได�อยVางเหมาะสม อยูVในระดับมากที่สุด
และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
อยูVในระดับมาก และผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  ตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  
โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปWนรายการ พบวVา รายการที่มีคVาเฉลี่ยสูงสุด ได�แกV นักเรียน
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นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนเพ่ือให�ประสบความสําเร็จ อยูVในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการให�ความเคารพตVอพVอ แมV และครู-อาจารย� อยูVในระดับมาก
ที่สุด และรายการที่มีคVาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�แกV นักเรียนรู�จักบทบาทหน�าที่ของการเปWนนักเรียนนักศึกษา
ที่ดี อยูVในระดับมาก  
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังน้ี  
 1. ผลประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูVในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะโครงการจัดทําโดยมี
หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล�องกับสภาพปPญหาของนักเรยีนนักศึกษา มีวัตถุประสงค�จัดทํา
ข้ึนทําเพ่ือต�องการแก�ไขปPญหาด�านคุณลักษณะที่ไมVพึงประสงค�ในเรื่องการขาดวินัยของนักเรียนนักศึกษา
ที่เกิดข้ึนจริงในปPจจุบัน อีกทั้งยังสอดคล�องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของวิทยาลัยที่ให�จัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีความรู� มีทักษะและ
การประยุกต�ใช�เปWนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตVละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค� วัตถุประสงค�ของโครงการมีความครอบคลุมและชัดเจน
สอดคล�องกับวิธีการดําเนินการและจัดกิจกรรม รวมทั้งผู�มีสVวนรVวมสามารถนําไปปฏิบัติได�จริง และ
สอดคล�องกับความต�องการของครู และผู�ปกครองนักเรียนนักศึกษา ที่มีความต�องการให�แก�ไขปPญหาด�าน
วินัยของนักเรียนนักศึกษาดังกลVาว จึงสVงผลให�การประเมินความเหมาะสมด�านบริบทที่เกี่ยวข�องกับ 
การดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยูVในระดับมากที่สดุ ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ ทองหลVอ  หVอทอง 
(2554, หน�า 26) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ�านแมV
ระมาดราษฎร�บํารุง ป6การศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบวVา ด�านสภาพแวดล�อมของโครงการมีผล 
การประเมนิอยูVในระดับมากที่สดุ สุพรรณ� จันทาพูน (2555, หน�า 117-120) ได�ทําการวิจัยเรือ่ง การศึกษา
โครงการสVงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม อําเภอแมVสาย จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบวVา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เห็นวVาสภาพการดําเนินงาน 
(Context) ตามโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด นฤมล วิทยาวุฒิรัตน� (2561, หน�า 97-98) 
ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
ผลการวิจัยพบวVา การประเมินบริบท ตามความคิดเห็นของผู�บริหาร ครูผู�สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาพรวมอยูVในระดับมากที่สุด  และงานวิจัยของ สุดา เอ�งฉ�วน (2563, บทคัดยVอ) ได�ทํา 
การวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด�านวินัยและความซื่อสัตย�ของนักเรียน
โรงเรียนบ�านตาขุนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลจากการวิจัยพบวVา  
ด�านบริบทของโครงการตามตัวช้ีวัดความต�องการจําเปWนในการจัดทําโครงการมีผลอยูVในระดับมากที่สุด 
 2. ผลประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหาร
สถานศึกษา ครูผู�สอน และคณะกรรมการวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก เหตุผลที่เปWนเชVนน้ี 
อาจเปWนเพราะวVา วิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานโครงการอยVางชัดเจน มีระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการที่เหมาะสม ผู�บริหารและครผูู�รบัผิดชอบมคีวามพร�อม ความรู�ความเข�าใจ และมีความสามารถ



114 

ในการดําเนินโครงการ และมีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอยVางเหมาะสมและ
เพียงพอ สอดคล�องกับแนวคิดของสตัฟเฟFลบีม (อ�างถึงใน วอร�ทเทน, และแวนเดอร�;  Worthen, & 
Sander 1973, p. 134) ที่กลVาววVาการประเมินปPจจัยนําเข�าเปWนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปWนไปได�
ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช�ในการดําเนินโครงการ เชVน 
อาคารสถานที่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ� เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 
เปWนต�น ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ อรัญญา สมภาร (2555, หน�า 49-50) ได�ทําการวิจัย เรื่อง  
การประเมินโครงการพัฒนาวินัยด�านการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวVา ด�านปPจจัยนําเข�า ซึ่งประกอบด�วย บุคลากร วัสดุอุปกรณ� 
และงบประมาณ มีความเพียงพออยูVในระดับมาก ครองทรัพย� เชิดชู (2556, หน�า 68) ได�ทําการวิจัย
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
โรงเรยีนบ�านพะไล ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวVา ผลการประเมิน
ปPจจัยเบื้องต�นเกี่ยวกับโครงการ โดยภาพรวมด�านบุคลากร วัสดุอุปกรณ� และงบประมาณ มีความเหมาะสม
และเพียงพออยูVในระดับมาก สร�อยเพชร ชารินทร� (2556, หน�า 63-64) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมิน
โครงการพัฒนาวินัยเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ�านโคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด  
สรุปผลการวิจัยพบวVา ด�านปPจจัยนําเข�า พบวVา ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ มีความมุVงมั่นในการที่จะบริหารโครงการให�บรรลุตามจุดประสงค� งบประมาณ การบริหารจัดการ  
เวลาและปPจจยัด�านอื่น ๆ  ตลอดจนการกําหนดรูปแบบของโครงการได�อยVางเหมาะสม ยุพิน รอดประพันธ� 
(2561, หน�า 105-107) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต�ใช�
รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห�วยธารทหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค� เขต 3  ผลการวิจัยพบวVา ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปPจจัยนําเข�า
ของโครงการ ในภาพรวมอยูVในระดับมาก ข�อที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการดําเนินงานตาม
โครงการอยVางชัดเจน สVวนข�อที่มีคVาเฉลี่ยน�อยที่สุด คือ งบประมาณในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ  
และงานวิจัยของ สุดา เอ�งฉ�วน (2563, บทคัดยVอ) ได�ทําการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ด�านวินัยและความซื่อสัตย�ของนักเรียนโรงเรียนบ�านตาขุนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลจากการวิจัยพบวVา ด�านปPจจัยนําเข�าของโครงการตามตัวช้ีวัดความเหมาะสมของ
บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ผลอยูVในระดับมาก ระดับความคิดเห็นปPจจัยนําเข�าของโครงการ  
ตามตัวช้ีวัดความเหมาะสมของกิจกรรม ผลอยูVในระดับมาก  
 3. ผลประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก ที่เปWนเชVนน้ีอาจเปWนเพราะวิทยาลัยดําเนินงานของ
โครงการเปWนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว� การวางแผนดําเนินงานมีความชัดเจน บุคลากร 
ที่มีสVวนเกี่ยวข�องมีสVวนรVวมในการวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรม เปWนไปตามระยะเวลา 
ที่กําหนด มีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน 
โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไขและพัฒนาอยVางตVอเน่ือง ซึ่งเปWนกระบวนการดําเนินงาน 
อยVางเปWนระบบ ครอบคลุม 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการ ดําเนินการ ประเมินผล และปรับปรุงผล 
การดําเนินงานเพ่ือให�การดําเนินของโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ  
ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ สุพรรณ� จันทาพูน (2555, หน�า 117-120) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
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โครงการสVงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม อําเภอแมVสาย  
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวVา ด�านกระบวนการดําเนินงาน (Process) มีความเหมาะสมมาก  
สร�อยเพชร ชารินทร� (2556, หน�า 63-64) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาวินัยเด็ก
และเยาวชนโรงเรียนบ�านโคกสําโรง อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร�อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวVา 
ด�านกระบวนการ ผู�บริหารและครู มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ได�ศึกษาหลักเกณฑ�และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข�องกับการบริหารโครงการ โดยอาศัยผู�เช่ียวชาญให�คําปรึกษาแนะนําจนสามารถกําหนด
วิธีการดําเนินโครงการ ข้ันตอน รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการดําเนินโครงการเพ่ือควบคุม 
การดําเนินโครงการให�มีประสิทธิภาพได�อยVางเหมาะสม สVวนนักเรียนมีความคิดเห็นในด�าน
กระบวนการในระดับเหมาะสมมาก นฤมล วิทยาวุฒิรัตน� (2561, หน�า 97-98) ได�ทําการวิจัย เรื่อง  
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ผลการวิจัยพบวVา  
การประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู�บริหาร ครูผู�สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับความรVวมมือของคณะทํางานและผู�เกี่ยวข�องปฏิทินการปฏิบัติงาน 
บทบาทหน�าที่ ข้ันตอน จุดเดVน จุดด�อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต�องแก�ไขในการดําเนินงานของ
โครงการในแตVละโครงการยVอย พบวVา อยูVในระดับมากทุกกิจกรรม และงานวิจัยของ ยุพิน รอดประพันธ� 
(2561, หน�า 105 -107) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต�ใช�
รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห�วยธารทหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค� เขต 3  ผลการวิจัยพบวVา ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการในภาพรวมอยูVในระดับมาก ข�อที่มีคVาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขณะดําเนินงานตาม
โครงการมีการแก�ไขปรับปรุงวิธีการ ดําเนินโครงการเมื่อพบวVาบกพรVอง สVวนข�อที่มีคVาเฉลี่ยน�อยที่สุด
คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการชVวยให�นักเรียนมีความกระตือรือร�นในการเข�ารVวมกิจกรรม 
 4. ผลประเมินการดําเนินโครงการด�านผลผลิตของโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวม
ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของครผูู�สอน  โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปWนเพราะการจัดกิจกรรมของโครงการมีวิธีการเสริมสร�างวินัยที่หลากหลาย 
มีการสร�างบรรยากาศในการทํากิจกรรมและฝuกอบรมอยVางเปWนกันเอง มีการจัดกิจกรรมที่สร�างสรรค�
ความคิดและการปฏิบัติตนที่ดีงาม ถูกต�อง มีความเสียสละ รู�หน�าที่ และจึงเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของความมีวินัยด�านรับผิดชอบ นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมเสริมสร�างวินัยที่จัดข้ึนสําหรับ
นักเรียนนักศึกษาอยVางสม่ําเสมอ มีการติดตามผลและช้ีแนะสร�างความเข�าใจ มีการชมเชยและให�
กําลังใจจึงทําให�นักเรยีนนักศึกษาไมVขัดข่ืนตVอต�าน เกิดการตระหนักตVอการมวิีนัยแล�วเกิดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมวินัยด�านความรบัผิดชอบตVอตนเองและตVอสVวนรวมไปในทางที่ดีข้ึน สอดคล�องกับแนวคิดของ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542, หน�า 60-65) ที่กลVาววVา การสอนวินัยต�องคVอยเปWนคVอยไป ใสVใจและ
พยายามสร�างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา ให�คําแนะนําช้ีแจงถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต�อง ฝuกให�
รู�จักบังคับตนเองอยVางมีเหตุผลใช�วิธีจูงใจให�มีสVวนรVวมในการปฏิบัติมากกวVาการบังคับ โดยคํานึงถึง
ความรู�สึกจิตใจของนักศึกษาจากการสอนวินัยด�วยความรัก จะชVวยให�นักศึกษามีความรู�สึกที่ดีกับ 
การมีวินัย การสร�างวินัยไมVใชVการลงโทษ แตVการสร�างวินัยเกิดจากการสั่งสอนอยVางมีเหตุผลและจําเปWน 
คือ การสอนให�รู�ขอบเขตของความประพฤติด�วยความตระหนัก สร�างให�นักศึกษามีความรับผิดชอบตVอ
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หน�าที่และงานที่ได�รบัมอบหมาย ด�วยการติดตามให�ข�อมูลปjอนกลับ ช้ีแนะ ไมVวVากลVาวให�เสียใจ และต�อง
ประเมินให�นักศึกษาได�เห็นถึงการพัฒนาพฤติกรรมของตนและสิ่งทีควรต�องแก�ไข ต�องให�การยกยVอง
ชมเชยเมื่อนักศึกษาได�กระทําหรือปฏิบัติดี การฝuกวินัยต�องทําสม่ําเสมอ และมีขอบเขตเพ่ือการอยูV
รVวมกันกับผู�อื่นได�เปWนอยVางดี ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ ทองหลVอ หVอทอง (2554, หน�า 26) ได�ทํา
การวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการสVงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ�านแมVระมาดราษฎร�บํารุง 
ป6การศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบวVา ด�านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ด�านการมีวินัยและความรับผิดชอบร�อยละ 96.22 ด�านการมีความซื่อสัตย�ร�อยละ 96.39 
ด�านการมีความกตัญ�ูกตเวทีร�อยละ 96.78 ด�านการมีความเมตตากรุณา โอบอ�อมอารีเอื้อเฟstอเผื่อแผV
และไมVเห็นแกVตัวร�อยละ 97.59 ด�านมีความประหยัดและใช�ทรัพยากรอยVางคุ�มคVาร�อยละ 97.22 และ
ด�านการปฏิบัติตนเปWนประโยชน�ตVอสVวนรวมร�อยละ 97.82 สุพรรณ� จันทาพูน (2555, หน�า 117-120) 
ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาโครงการสVงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดถํ้าปลา
วิทยาคม อําเภอแมVสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวVา ด�านผลผลิตของโครงการ (Product) 
พบวVา พฤติกรรมการแสดงออกด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีนหลงัดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เพ่ิมข้ึนในระดับดีทุกด�าน อรัญญา สมภาร (2555, หน�า 49-50) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมิน
โครงการพัฒนาวินัยด�านการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อําเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวVา นักเรียนมีพฤติกรรมและมีวินัยด�านการรักษาความสะอาดดีข้ึน 
และสภาพห�องเรียนและโรงเรียนมีความสะอาดและเปWนระเบียบมากข้ึน ยุพิน รอดประพันธ� (2561, 
หน�า 105-107) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยประยุกต�ใช�รูปแบบ 
การประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห�วยธารทหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค� เขต 3 ผลการวิจัยพบวVา ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลผลติจากการดําเนินโครงการ 
ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของนักเรียน ในภาพรวมอยูVในระดับมาก พรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย 
(2562, หน�า บทคัดยVอ) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการสVงเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียน
บ�านโพนทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบวVา  
ผลการประเมินโครงการด�านผลผลิตตามความคิดเห็นของครูและผู�ปกครองนักเรียน มีคุณลักษณะ
โดยรวมอยูVในระดับมากที่สุด มีคVาเฉลี่ยโดยรวมเทVากับ 4.53 เรียงตามลําดับดังน้ี ด�านการปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน ด�านการตรงตVอเวลา และด�านการแตVงกาย และงานวิจัยของ สุดา เอ�งฉ�วน (2563, 
บทคัดยVอ) ได�ทําการวิจัย เรื่อง ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ด�านวินัยและความซื่อสตัย�ของ
นักเรียนโรงเรียนบ�านตาขุนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลจากการวิจัยพบวVา 
ผลการเปรียบเทียบการมีวินัยของนักเรียนกVอน – หลัง เข�ารVวมโครงการ พบวVา หลังจากเข�ารVวมโครงการ
แล�วนักเรียนมีวินัยเพ่ิมข้ึน อยVางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  4.2  ผลการประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ตามความคิดเห็นของครูผู�สอน โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมาก และตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมอยูVในระดับมาก เหตุที่เปWนเชVนน้ี 
อาจจะเปWนเพราะวVา กิจกรรมในโครงการที่วิทยาลัยได�จัดทําข้ึน เปWนโครงการที่เน�นในการนําไปใช� 
ในชีวิตประจําวัน ทั้งในด�านการเรียน การดําเนินชีวิต และการอยูVรVวมกันในสังคม จึงสVงผลให�ครู และ
นักเรียนนักศึกษาได�ประโยชน�จากโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ�อม 
เน่ืองจากครูเปWนผู�รับผิดชอบดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษาจึงต�องศึกษาหาความรู�
และวิธีการดําเนินกิจกรรม ครูจึงมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการเสริมสร�างวินัยและมีประสบการณ�ใน 
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างวินัย ซึ่งครูสามารถนําความรู�ที่ได�ไปใช�เปWนแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� ในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาที่ได�รับ 
การเสริมสร�างวินัย ก็ยVอมจะซึมซับเขาไปในจิตใจทีละเล็กละน�อยโดยไมVรู�ตัว กิจกรรมที่วิทยาลัยจัดให�
ถือเปWนสิ่งเร�าในการกระตุ�นให�นักเรยีนนักศึกษาเกิดการรับรู� และตอบสนองตVอการรบัรู� เกิดความตระหนัก
และเห็นคุณคVาของการมีวินัยจนติดเปWนนิสัยทําให�รู�จักควบคุมและกํากับดูแลตนเองให�อยูVในครรลอง
ของสังคม รู�บทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะนักเรียนนักศึกษา และในฐานะพลเมืองดี และ
มีเหตุผลวVาทําไมควรปฏิบัติ ไมVควรปฏิบัติ ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ สุพรรณ� จันทาพูน (2555, 
หน�า 117-120) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาโครงการสVงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม อําเภอแมVสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวVา ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตVอการดําเนินงานตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนักเรียนในภาพรวมมีความพึงพอใจ
มาก ครองทรัพย� เชิดชู (2556, หน�า 68) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค� โรงเรียนบ�านพะไล ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวVา ด�านความพึงพอใจของครูที่มีตVอโครงการ โดยภาพรวมอยูVใน
ระดับมากที่สุด นฤมล วิทยาวุฒิรัตน� (2561, หน�า 97-98) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ผลการวิจัยพบวVา ความพึงพอใจของ 
ผู�บริหาร ครูผู�สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู�ปกครองนักเรียนที่มีตVอโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรยีน โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูVในระดับมาก 
และงานวิจัยของ ยุพิน รอดประพันธ� (2561, หน�า 105-107) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การประเมิน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรมโดยประยุกต�ใช�รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โรงเรียนวัดห�วยธาร
ทหาร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค� เขต 3  ผลการวิจัยพบวVา ผลการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตจากการดําเนินโครงการ ด�านประโยชน�ที่ได�รับจากโครงการ ในภาพรวม
อยูVในระดับมากที่สุด  
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ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ผู�รายงานมีข�อเสนอแนะดังน้ี  
 1. ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
  1.1 โครงการควรทําข้ึนโดยมีหลักการและเหตุผลที่สอดคล�องกับสภาพปPญหาของ
นักเรียนนักศึกษาที่เกิดข้ึนจริงเปWนปPจจุบนั และกําหนดวัตถุประสงค�จัดทําข้ึนโครงการเพ่ือต�องการแก�ไข
ปPญหาที่ชัดเจนสอดคล�อง 
  1.2 ควรจัดกิจกรรมของโครงการที่หลากหลาย ตVอเน่ือง และมีความสม่ําเสมอ เพ่ือชVวย
ให�นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมด�านวินัยให�ดีข้ึน 
  1.3 ควรมีแผนการดําเนินงานโครงการอยVางชัดเจน มีระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่
เหมาะสม  
  1.4  ผู�บริหารและครูผู�รับผิดชอบมีความพร�อม ความรู�ความเข�าใจ และมีความสามารถ
ในการดําเนินโครงการ  
  1.5 ควรมีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอยVางเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.6 ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือที่ใช�ในโครงการให�อยVางเพียงพอ เพ่ือเอื้ออํานวยการ
จัดกิจกรรมของโครงการได�อยVางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.7 ควรดําเนินงานของโครงการเปWนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว�  
  1.8 ควรการวางแผนดําเนินงานมีความชัดเจน และให�บุคลากรที่มีสVวนเกี่ยวข�องมีสVวน
รVวมในการวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรม เปWนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
  1.9 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผล สรุปผลการ
ดําเนินงานโดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไขและพัฒนาอยVางตVอเน่ือง 
  1.10 ควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการที่กระตุ�นความสนใจเพ่ือชVวยให�นักเรียน
นักศึกษามีความกระตือรือร�นในการเข�ารVวมกิจกรรมมากข้ึน 
  1.11 ครูผู�จัดกิจกรรมของโครงการควรแสดงออกด�านเจตคติที่ดีกับนักศึกษา  
ให�คําแนะนําช้ีแจงถึงการประพฤติปฏิบัติทีถู่กต�อง เปFดโอกาสให�นักเรียนนักศึกษาซักถามปPญหา ฝuกให�
รู�จักบังคับตนเองอยVางมีเหตุผลใช�วิธีจูงใจให�มีสVวนรVวมในการปฏิบัติมากกวVาการบังคับ จะชVวยให�
นักเรียนนักศึกษามีความรู�สึกที่ดีกับการมีวินัย  
 1.12 กิจกรรมในโครงการควรสVงเสริมให�นําความรู� และความคิดตระหนักในคุณคVาของ
การมีวินัยไปใช�ในด�านการเรียน การดําเนินชีวิต และการอยูVรVวมกันในสังคม 
 2.  ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต'อไป  
  2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับปPจจัยที่สVงผลตVอการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา  
  2.2 ควรจัดทําโครงการและประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยด�านความรับผิดชอบใน
หัวข�ออื่น ๆ เชVน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย การเคารพสิทธิผู�อื่น การเข�าแถว ฯลฯ และ
นอกจากน้ียังมีวินัยด�านอื่น ๆ ด�วย เชVนวินัยสVวนตัว วินัยในหน�าที่ วินัยทางสังคม ซึ่งการเลือกวินัย
ประเภทตVาง ๆ มาใช�ควรให�เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนนักศึกษา สิ่งแวดล�อม และสถานการณ�  
ให�เกิดความสัมพันธ�สอดคล�องกันตามลําดับความสําคัญ 
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  2.3 ควรวิจัยการประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยโดยใช�รูปแบบการประเมินอื่น ๆ เชVน 
รูปแบบการประเมินของ สเต็ก (Stake) รูปแบบการประเมินของ สคริฟเวน (Scriven)  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนกัเรียนนกัศกึษา  

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 

(สําหรับผู�บรหิารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 
คําช้ีแจง  
 1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค� ด�านบริบท (Context) ด�านการนําเข�า (Input) และด�านกระบวนการ (Process 
 2. แบบสอบถามมี 2 ตอนดังน้ี  
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมด�านบรบิทที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินโครงการ 
 ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมด�านปPจจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตาม
โครงการ 
 ตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
 3. ข�อมูลที่ทVานตอบแบบสอบถามฉบับน้ีใช�ในการศึกษาวิจัยเทVาน้ัน ทําการวิเคราะห� 
ในภาพรวม จะไมVมีผลกระทบใด ๆ ตVอผู�ตอบแบบสอบถาม โดยข�อมูลที่ได�จะเปWนประโยชน�ใน 
การพัฒนาและปรับปรุง โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 
      ขอขอบพระคุณอยVางสูงในกาสรให�ความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
 
 
 

นายอุกฤษฎ�  ใบมาก 
(ตําแหนVง  รองผู�อํานวยการฝrายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา) 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
   
 

   

ฉบับที่  1 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง โปรดทําเครือ่งหมาย �ลงใน  หน�าข�อความทีต่รงกบัสภาพความเปWนจริงเกี่ยวกับตัวทVาน  
 
1. เพศ   ชาย    หญงิ  
 

2. อายุ   21 – 30 ป6                 31 – 40 ป6 
  41 – 50 ป6  51 - 60 ป6ข้ึนไป 
  61 ป6ข้ึนไป 
 

3. ตําแหนVง   ผู�บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

4. ระดับการศึกษา   
  ตํ่ากวVาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  สูงกวVาปรญิญาตร ี  
 

5. ประสบการณ�ในการทํางาน  
   น�อยกวVา 5 ป6  5 - 10 ป6  
   11 – 15 ป6  มากกวVา 15 ป6   
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ตอนท่ี 2    การประเมินความเหมาะสมด�านบริบทท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินโครงการ 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคําถามหรือข�อความอยVางละเอียด แล�วทําเครือ่งหมาย � ลงในข�อทีท่Vาน
 เห็นวVาตรงกับความคิดเห็นของทVานมากทีสุ่ด โดยใช�เกณฑ�การพิจารณาตอบดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยทีสุ่ด 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
ด�านบริบท       
1. หลักการและเหตุผลของ
โครงการมีความสอดคล�องกับ
สภาพความเปWนจรงิในปPจจุบัน   

     

2. วัตถปุระสงค�ของโครงการมี 
ความสอดคล�องกับนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ   

     

3. วัตถุประสงค�ของโครงการมี
ความสอดคล�องกับนโยบายของ
วิทยาลัย   

     

4. วัตถุประสงค�ของโครงการมี
ความชัดเจนสอดคล�องกบั
วิธีดําเนินการ 

     

5. โครงการมีความเหมาะสมและมี
ความจําเปWนในการแก�ปPญหา  

     

6. การจัดโครงการสอดคล�องกับ
ความต�องการของครูและนักเรียน
นักศึกษา 

     

7. การจัดโครงการมีความ
สอดคล�องกบัความต�องการของ
ผู�ปกครองและผู�มสีVวนเกี่ยวข�อง 
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รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
8. โครงการมีความสําคัญใน 
การสนับสนุนการจัดการพัฒนา
วินัย 

     

9. กิจกรรมของโครงการชVวยให�
นักเรียนมีการพัฒนาวินัยนักเรียน
นักศึกษาให�ดีข้ึนได� 

     

10. สภาวะแวดล�อมที่จัดกจิกรรม
มีความเหมาะสมและเอื้อตVอ 
การดําเนินโครงการ 
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ตอนท่ี 3  การประเมินความเหมาะสมด�านป7จจัยนําเข�าท่ีใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคําถามหรือข�อความอยVางละเอียด แล�วทําเครือ่งหมาย � ลงในข�อทีท่Vาน
 เห็นวVาตรงกับความคิดเห็นของทVานมากทีสุ่ด โดยใช�เกณฑ�การพิจารณาตอบดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยทีสุ่ด 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
1. มีแผนการดําเนินงานโครงการ
อยVางชัดเจน  

     

2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
มีความเหมาะสม   

     

3. ผู�บรหิารและครผูู�รบัผิดชอบมี
ความพร�อมในการดําเนินโครงการ  

     

4. ผู�บรหิารและครผูู�รบัผิดชอบมี
ความรู�ความเข�าใจและมี
ความสามารถในการดําเนิน
โครงการ   

     

5. บุคลากรในการดําเนินโครงการมี
ศักยภาพเหมาะสม  

     

6. บุคลากรในการดําเนินโครงการมี
จํานวนเพียงพอ  

     

7. ความรVวมมือของบุคลากรในการ
ดําเนินงาน  

     

8. งบประมาณในการดําเนิน
โครงการมเีพียงพอ  

     

9. มีวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือที่ใช�
ในโครงการอยVางเพียงพอ  

     

10. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของโครงการอยVาง
เหมาะสมและเพียงพอ  
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ตอนท่ี 4 การประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนินงานโครงการ 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคําถามหรือข�อความอยVางละเอียด แล�วทําเครือ่งหมาย � ลงในข�อทีท่Vาน
 เห็นวVาตรงกับความคิดเห็นของทVานมากทีสุ่ด โดยใช�เกณฑ�การพิจารณาตอบดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยทีสุ่ด 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
1. มีการวางแผนการดําเนิน
โครงการสูVการปฏิบัติ 

     

2. มีการกําหนดบทบาทและหน�าที่
ความรับผิดชอบแกVบุคลากรใน 
การดําเนินโครงการ 

     

3. การจัดอบรมให�ความรู�ด�าน 
การเสรมิสร�างวินัยแกV
คณะกรรมการดําเนินงาน 

     

4. มีการกําหนดข้ันตอน
รายละเอียดและวิธีดําเนินโครงการ 
อยVางชัดเจนและเหมาะสม 

     

5. รูปแบบการจัดกจิกรรมใน
โครงการชVวยให�นักเรียนนักศึกษามี
ความกระตือรอืร�นในการเข�ารVวม
กิจกรรม 

     

6. กิจกรรมในโครงการชVวยให�
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค�ของ
โครงการ 

     

7. ดําเนินกิจกรรมโครงการตาม
แผนและข้ันตอนการดําเนินการ 
ที่กําหนดไว�ในโครงการ 

     

8. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ควบคุมการดําเนินงานตามโครงการ 
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รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
9. มีการกําหนดหลักเกณฑ�และ 
ระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการตามความเหมาะสม 

     

10. การประชุมปรึกษาหารือนํา
ปPญหาตVาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือหาทาง
แก�ไขปรับปรงุ 

     

11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการอยVางเปWนระบบและ
ตVอเน่ืองด�วยวิธีการทีห่ลากหลาย
ครบทุกกิจกรรม 

     

12. มีการนําผลการประเมินมาใช�
ปรับปรงุพัฒนาโครงการอยVาง
ตVอเน่ือง 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนกัเรียนนกัศกึษา  

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 

(สําหรับครู) 
 
คําช้ีแจง 
  1. แบบสอบถามฉบับมวัีตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความคิดเหน็ของครูเพ่ือประเมินโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิตของโครงการ  
 2. แบบสอบถามมี 2 ตอนดังน้ี  
  ตอนที่ 1 การประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวม
ของนักเรียนนักศึกษา 
   ตอนที่ 2 การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
 3. ข�อมูลที่ทVานตอบแบบสอบถามฉบับน้ีใช�ในการศึกษาวิจัยเทVาน้ัน ทําการวิเคราะห� 
ในภาพรวม จะไมVมีผลกระทบใด ๆ ตVอผู�ตอบแบบสอบถาม โดยข�อมูลที่ได�จะเปWนประโยชน�ใน 
การพัฒนาและปรับปรุง โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 
 
  ขอขอบพระคุณอยVางสูงในการให�ความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
 

 

 
นายอุกฤษฎ�  ใบมาก 

(ตําแหนVง  รองผู�อํานวยการฝrายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา) 
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 

 

  

 

ฉบับที่  2 
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ตอนท่ี 1   การประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
 นักศึกษา 

 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคําถามหรือข�อความอยVางละเอียด แล�วทําเครือ่งหมาย � ลงในข�อทีท่Vาน
 เห็นวVาตรงกับ ความคิดเห็นของทVานมากทีสุ่ด โดยใช�เกณฑ�การพิจารณาตอบดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยทีสุ่ด 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
วินัยด�านความรับผิดชอบต'อ
ตนเอง 

     

1. นักเรียนนักศึกษาต้ังใจเรียน 
ไมVเลVน และไมVพูดคุยขณะเรียน 

     

2. เมื่อนักเรียนนักศึกษามปีPญหา
ในการเรียนก็จะซักถามครูผู�สอน
เพ่ือคลายข�อปPญหาน้ัน ๆ 

     

3. นักเรียนนักศึกษามาเข�าเรียน 
เข�ารVวมกจิกรรมตรงเวลา 

     

4. นักเรียนนักศึกษาเข�าเรียนทุก
ครั้ง หากไมVมีเหตุจําเปWนต�องหยุด
เรียน 

     

5. นักเรียนนักศึกษาเข�ารVวม
กิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดทุกครัง้ 
หากไมVมเีหตุจําเปWนต�องขาด
กิจกรรม  

     

6. นักเรียนนักศึกษามีความเอาใจ
ใสVและเพียรพยายามในการ
ทํางานที่รบัมอบหมาย 

     

7. นักเรียนนักศึกษารู�จักหน�าที่
ของตนและทําหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย 
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รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
8. นักเรียนนักศึกษาทํางานสVงครู
ตรงตามเวลากําหนด 

     

9. นักเรียนนักศึกษามีความอดทน
ที่จะทํางานให�เสรจ็เรียบร�อยด�วย
ตนเอง 

     

10. นักเรยีนนักศึกษาแตVงกายมา
เรยีนถูกต�องตามระเบียบ  

     

11. นักเรยีนนักศึกษาแตVงกาย
เหมาะสมตามข�อตกลงของ 
การรVวมกิจกรรมตVาง ๆ  

     

12. นักเรยีนนักศึกษาใสVเสื้อผ�า
สะอาดเรยีบร�อย ใสVรองเท�า ถุงเท�า 
ถูกต�องตามระเบียบ 

     

13. นักเรียนนักศึกษาชายใสVเสื้อ
เข�าในกางเกงเปWนระเบียบ 

     

14. นักเรียนนักศึกษาชาย-หญิง
แตVงกายชุดพละเรียบร�อยนําเสื้อ
เขาในกางเกง  

     

15. นักเรยีนนักศึกษาทกัทายคร-ู
อาจารย�ด�วยการไหว� หรือคํานับ
และมีทVาทีทีสุ่ภาพอ�อนน�อม 

     

16. นักเรยีนนักศึกษาพูดจากับ 
ครู-อาจารย�ด�วยความสุภาพ 
อVอนน�อม 

     

วินัยด�านความรับผิดชอบต'อ
ส'วนรวม 

     

17. นักเรียนนักศึกษาชVวยรักษา
ความสะอาดและทิ้งขยะลงถัง
ขยะ 
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รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
วินัยด�านความรับผิดชอบต'อ
ส'วนรวม 

     

18. นักเรียนนักศึกษารVวมกันทํา
ความสะอาดอาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยด�วยความเต็มใจ 

     

19. เมื่อนักเรียนนักศึกษาใช�วัสดุ
อุปกรณ�ในการเรียนของวิทยาลัย
เสร็จแล�วก็จะชVวยกันทําความ
สะอาดและเกบ็เข�าทีอ่ยVางเปWน
ระเบียบเรียบร�อยทุกครัง้ 

     

20. นักเรียนนักศึกษารVวมกันดูแล
รักษาอาคารสถานที่ของวิทยาลัย
และไมVทําลายทรพัย�สินของ
วิทยาลัย 

     

21. เมื่อมีวัสดุอปุกรณ� หรอื 
อาคารสถานที่ของวิทยาลัยเกิดการ
ชํารุด นักเรียนนักศึกษาชVวยแจ�ง
เจ�าหน�าที่ให�ซVอมแซม 

     

22. นักเรยีนนักศึกษามจีิตใจอาสา 
สมัครใจเข�ารVวมกจิกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�ของทางวิทยาลยัด�วย
ความสมัครใจ  

     

23. นักเรยีนนักศึกษาไมVทําลาย
สิ่งแวดล�อม สวนหยVอม  
ของวิทยาลยัและชVวยกนัดูแลรักษา
ให�สวยงาม  
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ตอนท่ี 2    การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
   นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคําถามหรือข�อความอยVางละเอียด แล�วทําเครือ่งหมาย � ลงในข�อทีท่Vาน
 เห็นวVาตรงกับ ความคิดเห็นของทVานมากทีสุ่ด โดยใช�เกณฑ�การพิจารณาตอบดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยทีสุ่ด 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
1. สามารถนําความรู�ที่ได�จาก
โครงการไปใช�ในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ 

     

2. สามารถเลือกแนวทางและการ
ปฏิบัติงานได�อยVางเหมาะสม 

     

3. สามารถนําหลักการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษาไป
ประยุกต�ใช�ในการทํางาน 

     

4. สามารถนําผลที่ได�รับจากการ
ดําเนินโครงการมาปรบัและ
ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานหรือ
ทํากิจกรรมอื่น ๆ 

     

5. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
การทํางานรVวมกบัผู�อื่น 

     

6. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
การปรับตัวเข�ากบัสถานการณ�
สิ่งแวดล�อม และระเบียบ
ข�อบังคับตVาง ๆ 

     

7. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
การพัฒนาตนเองและครอบครัว 

     

8. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
การปฏิบัติตนให�มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
9. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
การอยูVรVวมกับผู�อื่น 

     

10. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
การบริหารจัดการเวลา 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนกัเรียนนกัศกึษา  

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�  
 

(สําหรับนักเรียนนักศึกษา) 
 
คําช้ีแจง 
  1. แบบสอบถามฉบับมีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา 
เพ่ือประเมินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรยีนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิตของ
โครงการ  
 2. แบบสอบถามมี 2 ตอนดังน้ี  
  ตอนที่ 1  สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2  การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 3. ข�อมูลที่ทVานตอบแบบสอบถามฉบับน้ีใช�ในการศึกษาวิจัยเทVาน้ัน ทําการวิเคราะห� 
ในภาพรวม จะไมVมีผลกระทบใด ๆ ตVอผู�ตอบแบบสอบถาม โดยข�อมูลที่ได�จะเปWนประโยชน�ใน 
การพัฒนาและปรับปรุง โครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 
 
  ขอขอบพระคุณอยVางสูงในการให�ความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
 

 

 
นายอุกฤษฎ�  ใบมาก 

  (ตําแหนVง  รองผู�อํานวยการฝrายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา) 
 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 

  

 

ฉบับที่  3 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของนักเรียนนักศึกษา 
 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย � ลงในชVอง  หน�าข�อความที่ตรงกบัสถานภาพของทVาน 
 
1.  เพศ     
  ชาย   หญงิ 
 
2.  อายุ     15 - 18 ป6  19 - 20 ป6  มากกวVา  20  ป6 
 
3.  ระดับช้ันที่เรียน 
  ปวช. ช้ันป6 1  ปวช. ช้ันป6 2  ปวช. ช้ันป6 3 
  ปวส. ช้ันป6 1  ปวส. ช้ันป6 2 
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ตอนท่ี 2    การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
   นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคําถามหรือข�อความอยVางละเอียด แล�วทําเครือ่งหมาย � ลงในข�อทีท่Vาน
 เห็นวVาตรงกับ ความคิดเห็นของทVานมากทีสุ่ด โดยใช�เกณฑ�การพิจารณาตอบดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด�วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เห็นด�วยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นด�วยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย 
 1  หมายถึง  เห็นด�วยน�อยทีสุ่ด 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
1. นักเรียนนักศึกษามีความต้ังใจ
เรียนให�ได�คะแนนทีสู่งข้ึน 

     

2. นักเรียนนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการเรียนเพ่ือให�
ประสบความสําเร็จ 

     

3. นักเรียนนักศึกษามีความมุVงมั่น
ในการทํางานที่ได�มอบหมาย 

     

4. นักเรียนนักศึกษามพียายามทีจ่ะ
ทํางานให�เสร็จเรียบร�อยและออกมา
ดีที่สุด 

     

5. นักเรียนรู�จักบทบาทหน�าที่ของ
การเปWนนักเรียนนักศึกษาที่ดี 

     

6. นักเรียนนักศึกษามาเข�าเรียน
และรVวมกจิกรรมตรงเวลาทุกครัง้ 

     

7. นักเรียนนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของการตรงตVอเวลา 

     

8. นักเรียนนักศึกษามีความ
ตระหนักตVอการแตVงกายที่ถูก
ระเบียบและมีความเรียบร�อย
เหมาะสม 

     

9. นักเรียนนักศึกษามีความ
ตระหนักในการให�ความเคารพตVอ
พVอ แมV และคร-ูอาจารย�  
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รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 
10. นักเรียนนักศึกษาเห็น
ความสําคัญตVอการพูดที่สุภาพกับ
ผู�อื่น 

     

11. นักเรียนนักศึกษาชอบ
ชVวยเหลืองานสาธารณะประโยชน� 

     

12. นักเรียนนักศึกษามีความสุขทุก
ครั้งเมื่อได�เปWนสVวนหน่ึงของงาน
บําเพ็ญประโยชน� 

     

13. นักเรียนนักศึกษามีความรักตVอ
วิทยาลัย จึงชVวยกันดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร�อยของวิทยาลัย  

     

14. นักเรียนนักศึกษามีความสุขเมื่อ
ได�ทําประโยชน�ให�สถาบันการศึกษา
และคร-ูอาจารย� 

     

15. นักเรียนนักศึกษาสามารถนํา
ความรู�จากการเข�ารVวมกิจกรรมของ
โครงการเสรมิสร�างวินัยไปใช�พัฒนา
ตนเองเพ่ือการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตได�ทั้งในปPจจบุันและอนาคต 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินความสอดคล�องของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 
 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน และคณะกรรมการ
วิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค� ด�านบริบท ด�านปPจจัยนําเข�า และด�านกระบวนการ  
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู�สอนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต  
 2.1 พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียนนักศึกษา  
 2.2 คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�   
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต  
 3.1 คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รบัจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรยีนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�   
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศกึษา ครผูู�สอน  
และคณะกรรมการวิทยาลัยเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านบรบิท ด�านป7จจัยนําเข�า 

 และด�านกระบวนการ 
 

รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 
ด�านบริบท         
1. หลักการและเหตุผลของโครงการม ี
ความสอดคล�องกับสภาพความเปWนจรงิใน
ปPจจุบัน   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

2. วัตถุประสงค�ของโครงการมีความสอดคล�อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

3. วัตถุประสงค�ของโครงการมีความสอดคล�อง
กับนโยบายของวิทยาลัย   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

4. วัตถุประสงค�ของโครงการมีความชัดเจน
สอดคล�องกบัวิธีดําเนินการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

5. โครงการมีความเหมาะสมและม ี
ความจําเปWนในการแก�ปPญหา  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

6. การจัดโครงการสอดคล�องกับความต�องการ
ของครูและนักเรียนนักศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 5 1.0 

7. การจัดโครงการมีความสอดคล�องกับ 
ความต�องการของผู�ปกครองและผู�มสีVวน
เกี่ยวข�อง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

8. โครงการมีความสําคัญในการสนับสนุน 
การจัดการพัฒนาวินัย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

9. กิจกรรมของโครงการชVวยให�นักเรียนม ี
การพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษาให�ดีข้ึนได� 1 1 1 0 1 4 0.8 
10. สภาวะแวดล�อมที่จัดกจิกรรม 
มีความเหมาะสมและเอื้อตVอการดําเนิน
โครงการ 1 1 1 1 1 1 1.0 

  



154 

รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 
ด�านป7จจัยนําเข�า        

1. มีแผนการดําเนินงานโครงการอยVางชัดเจน 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

3. ผู�บรหิารและครผูู�รบัผิดชอบมีความพร�อมใน
การดําเนินโครงการ 1 1 1 1 1 5 1.0 
4. ผู�บรหิารและครผูู�รบัผิดชอบมีความรู� 
ความเข�าใจและมีความสามารถในการดําเนิน
โครงการ 1 1 1 1 1 5 1.0 
5. บุคลากรในการดําเนินโครงการมีศักยภาพ
เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.0 
6. บุคลากรในการดําเนินโครงการมจีํานวน
เพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

7. ความรVวมมือของบุคลากรในการดําเนินงาน 1 1 1 1 1 5 1.0 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ 1 1 1 1 1 5 1.0 
9. มีวัสดุอุปกรณ�และเครื่องมือที่ใช�ในโครงการ
อยVางเพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

10. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกจิกรรมของ
โครงการอยVางเหมาะสมและเพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 
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รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 
ด�านกระบวนการ        
1. มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูV 
การปฏิบัติ 1 1 1 1 1 5 1.0 
2. มีการกําหนดบทบาทและหน�าที ่
ความรับผิดชอบแกVบุคลากรในการดําเนิน
โครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

3. การจัดอบรมให�ความรู�ด�านการเสรมิสร�าง
วินัยแกVคณะกรรมการดําเนินงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

4. มีการกําหนดข้ันตอนรายละเอียดและวิธี
ดําเนินโครงการ อยVางชัดเจนและเหมาะสม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

5. รูปแบบการจัดกจิกรรมในโครงการชVวยให�
นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร�นใน 
การเข�ารVวมกิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 0 4 

 
0.8 

6. กิจกรรมในโครงการชVวยให�นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค�ของโครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

7. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและ
ข้ันตอนการดําเนินการที่กําหนดไว�ในโครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

8. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุม 
การดําเนินงานตามโครงการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

9. มีการกําหนดหลักเกณฑ�และระยะเวลาใน
การประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

10. การประชุมปรึกษาหารือนําปPญหาตVาง ๆ  
มาพิจารณาเพ่ือหาทางแก�ไขปรบัปรุง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการอยVางเปWนระบบและตVอเน่ือง 
ด�วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกจิกรรม 1 1 1 1 1 5 1.0 
12. มีการนําผลการประเมินมาใช�ปรบัปรุง
พัฒนาโครงการอยVางตVอเน่ือง 1 1 1 1 1 5 1.0 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครผูู�สอนเกี่ยวกบัการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัย
นักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลติ 

 
 1. การประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียน
นักศึกษา 

 
รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 

วินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเอง  
1. นักเรียนนักศึกษาต้ังใจเรียน ไมVเลVน  
และไมVพูดคุยขณะเรียน 1 1 1 1 1 5 1.0 
2. เมื่อนักเรียนนักศึกษามปีPญหาในการเรียนก็
จะซักถามครูผู�สอนเพ่ือคลายข�อปPญหาน้ัน ๆ 1 1 1 1 1 5 1.0 
3. นักเรียนนักศึกษามาเข�าเรียน เข�ารVวม
กิจกรรมตรงเวลา 1 1 1 1 1 5 1.0 
4. นักเรียนนักศึกษาเข�าเรียนทุกครัง้ หากไมVมี
เหตุจําเปWนต�องหยุดเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

5. นักเรียนนักศึกษาเข�ารVวมกจิกรรมที่ทาง
วิทยาลัยจัดทกุครั้ง หากไมVมเีหตุจําเปWนต�องขาด
กิจกรรม  1 1 1 1 1 5 1.0 
6. นักเรียนนักศึกษามีความเอาใจใสVและเพียร
พยายามในการทํางานทีร่ับมอบหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

7. นักเรียนนักศึกษารู�จักหน�าที่ของตนและ 
ทําหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

8. นักเรียนนักศึกษาทํางานสVงครูตรงตามเวลา
กําหนด 1 1 1 1 1 5 1.0 
9. นักเรียนนักศึกษามีความอดทนทีจ่ะทํางาน
ให�เสรจ็เรียบร�อยด�วยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.0 
10. นักเรียนนักศึกษาแตVงกายมาเรียนถูกต�อง
ตามระเบียบ  

1 1 1 1 1 5 1.0 
11. นักเรียนนักศึกษาแตVงกายเหมาะสมตาม
ข�อตกลงของการรVวมกจิกรรมตVาง ๆ  

1 1 1 1 1 5 1.0 
12. นักเรียนนักศึกษาใสVเสือ้ผ�าสะอาดเรียบร�อย 
ใสVรองเท�า ถุงเท�า ถูกต�องตามระเบียบ 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 
 13. นักเรียนนักศึกษาชายใสVเสื้อเข�าในกางเกง
เปWนระเบียบ 1 1 1 1 1 5 1.0 
14. นักเรียนนักศึกษาชาย-หญิงแตVงกาย 
ชุดพละเรียบร�อยนําเสื้อเขาในกางเกง 1 1 1 1 1 5 1.0 
15. นักเรียนนักศึกษาทกัทายคร-ูอาจารย�ด�วย
การไหว� หรอืคํานับและมีทVาททีี่สุภาพอ�อนน�อม 

1 1 1 1 1 5 1.0 
16. นักเรียนนักศึกษาพูดจากับคร-ูอาจารย�ด�วย
ความสุภาพอVอนน�อม 

1 1 1 1 1 5 1.0 
วินัยด�านความรับผิดชอบต'อส'วนรวม        
17. นักเรียนนักศึกษาชVวยรักษาความสะอาด
และทิ้งขยะลงถังขยะ 1 1 1 1 1 5 1.0 
18. นักเรียนนักศึกษารVวมกันทําความสะอาด
อาคารสถานที่ของวิทยาลัยด�วยความเต็มใจ 1 1 1 1 1 5 1.0 
19. เมื่อนักเรียนนักศึกษาใช�วัสดุอุปกรณ�ใน 
การเรียนของวิทยาลัยเสรจ็แล�วกจ็ะชVวยกันทํา
ความสะอาดและเกบ็เข�าที่อยVางเปWนระเบียบ
เรียบร�อยทุกครัง้ 1 1 1 1 1 5 1.0 
20. นักเรียนนักศึกษารVวมกันดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ของวิทยาลัยและไมVทําลายทรัพย�สิน
ของวิทยาลัย 1 1 1 1 1 5 1.0 
21. เมื่อมีวัสดุอปุกรณ� หรือ อาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยเกิดการชํารุด นักเรียนนักศึกษาชVวย
แจ�งเจ�าหน�าที่ให�ซVอมแซม 1 1 1 1 1 5 1.0 
22. นักเรียนนักศึกษามจีิตใจอาสา สมัครใจเข�า
รVวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ของทางวิทยาลัย
ด�วยความสมัครใจ  1 1 1 1 1 5 1.0 
23. นักเรียนนักศึกษาไมVทําลายสิง่แวดล�อม 
สวนหยVอมของวิทยาลัยและชVวยกันดูแลรักษา
ให�สวยงาม  1 1 1 1 1 5 1.0 
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 2. การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียน  
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
 

รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 
1. สามารถนําความรู�ที่ได�จากโครงการไปใช�ใน
การปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1.0 
2. สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานได�
อยVางเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.0 
3. สามารถนําหลักการเสริมสร�างวินัยนักเรียน
นักศึกษาไปประยุกต�ใช�ในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1.0 
4. สามารถนําผลที่ได�รับจากการดําเนิน
โครงการมาปรับและประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ 1 1 1 1 1 5 1.0 
5. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการทํางาน
รVวมกับผู�อื่น 1 1 1 1 1 5 1.0 
6. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการปรับตัวเข�า
กับสถานการณ�สิง่แวดล�อม และระเบียบ
ข�อบังคับตVาง ๆ 1 1 1 1 1 5 1.0 
7. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว 1 1 1 1 1 5 1.0 
8. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติตนให�
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1.0 
9. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการอยูVรVวมกับ
ผู�อื่น 1 1 1 1 1 5 1.0 
10. สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการบรหิาร
จัดการเวลา 1 1 1 1 1 5 1.0 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนนกัศกึษาเกีย่วกับการดําเนนิโครงการเสริมสร�าง
วินัยนักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลติ 

 
 คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการเสริมสร�างวินัยนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค�   

 
รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 

1. นักเรียนนักศึกษามีความต้ังใจเรียนให�ได�
คะแนนที่สูงข้ึน 1 1 1 1 1 5 1.0 
2. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของ 
การเรียนเพ่ือให�ประสบความสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1.0 
3. นักเรียนนักศึกษามีความมุVงมั่นในการทํางาน
ที่ได�มอบหมาย 1 1 1 1 1 5 1.0 
4. นักเรียนนักศึกษามพียายามทีจ่ะทํางานให�
เสร็จเรียบร�อยและออกมาดีทีสุ่ด 1 1 1 1 1 5 1.0 
5. นักเรียนรู�จักบทบาทหน�าที่ของการเปWน
นักเรียนนักศึกษาที่ดี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

6. นักเรียนนักศึกษามาเข�าเรียนและรVวม
กิจกรรมตรงเวลาทกุครั้ง 1 1 1 1 1 5 1.0 
7. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญของ 
การตรงตVอเวลา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

8. นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักตVอ 
การแตVงกายที่ถูกระเบียบและมีความเรียบร�อย
เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.0 
9. นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการให�
ความเคารพตVอพVอ แมV และคร-ูอาจารย�  1 1 1 1 1 5 1.0 
10. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสําคัญตVอ 
การพูดทีสุ่ภาพกับผู�อื่น 1 1 1 1 1 5 1.0 
11. นักเรียนนักศึกษาชอบชVวยเหลืองาน
สาธารณะประโยชน� 1 1 1 1 1 5 1.0 
12. นักเรียนนักศึกษามีความสุขทุกครัง้เมื่อได�
เปWนสVวนหน่ึงของงานบําเพ็ญประโยชน� 1 1 1 1 1 5 1.0 
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รายการประเมิน ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ รวม IOC 
13. นักเรียนนักศึกษามีความรักตVอวิทยาลัย  
จึงชVวยกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร�อยของ
วิทยาลัย  1 1 1 1 1 5 1.0 
14. นักเรียนนักศึกษามีความสุขเมื่อได�ทํา
ประโยชน�ให�สถาบันการศึกษาและคร-ูอาจารย� 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

15. นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรู�จาก
การเข�ารVวมกิจกรรมของโครงการเสริมสร�าง
วินัยไปใช�พัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนและ 
การดําเนินชีวิตได�ทั้งในปPจจบุันและอนาคต 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห�ค'าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

ท่ีใช�ในการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห�ค'าความเช่ือม่ัน 
ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของผู�บริหารสถานศกึษา ครผูู�สอน และคณะกรรมการ

วิทยาลัยเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร�างวินัยนกัเรยีนนักศกึษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านบรบิท ด�านป7จจัยนําเข�า และด�านกระบวนการ 

 

  

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.935 .935 32 

 

 

Item Statistics 
 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
ข�อ1 2.6333 1.40156 30 
ข�อ2 2.9333 1.28475 30 
ข�อ3 2.5333 1.47936 30 
ข�อ4 2.8000 1.42393 30 
ข�อ5 2.7667 1.40647 30 
ข�อ6 2.6667 1.34762 30 
ข�อ7 2.4333 1.35655 30 
ข�อ8 2.6333 1.42595 30 
ข�อ9 2.9333 1.36289 30 
ข�อ10 2.7333 1.43679 30 
ข�อ11 2.8333 1.36668 30 
ข�อ12 3.1000 1.18467 30 
ข�อ13 2.8667 1.47936 30 
ข�อ14 3.0000 1.38962 30 
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Mean 

Std. 
Deviation 

N 

ข�อ15 2.9000 1.42272 30 
ข�อ16 2.6667 1.34762 30 
ข�อ17 2.8667 1.38298 30 
ข�อ18 2.7000 1.39333 30 
ข�อ19 2.9333 1.36289 30 
ข�อ20 2.7333 1.43679 30 
ข�อ21 2.9333 1.33735 30 
ข�อ22 3.1000 1.18467 30 
ข�อ23 3.1000 1.44676 30 
ข�อ24 3.1000 1.34805 30 
ข�อ25 3.0667 1.33735 30 
ข�อ26 2.8000 1.27035 30 
ข�อ27 2.8667 1.38298 30 
ข�อ28 3.0667 1.28475 30 
ข�อ29 3.0000 1.31306 30 
ข�อ30 3.0667 1.41259 30 
ข�อ31 3.0667 1.22990 30 
ข�อ32 3.2000 1.12648 30 

 

 

Summary Item Statistics 
 

 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item Means 2.876 2.433 3.200 .767 1.315 .036 32 
Inter-Item 
Correlations 

.310 -.154 1.000 1.154 -6.487 .047 32 

 

 

Scale Statistics 
 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
92.0333 623.757 24.97514 32 
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ผลการวิเคราะห�ค'าความเช่ือม่ัน 
ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของครูผู�สอนเกี่ยวกบัการดําเนนิโครงการเสริมสร�างวินัย

นักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลติ 
 
1. พฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบตVอตนเองและสVวนรวมของนักเรียนนักศึกษา  
2. คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
.800 .805 33 

 

 

Item Statistics 
 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
ข�อ1 3.2667 1.25762 30 
ข�อ2 3.7333 1.04826 30 
ข�อ3 3.2333 1.25075 30 
ข�อ4 3.5667 1.00630 30 
ข�อ5 3.6000 1.10172 30 
ข�อ6 2.9333 1.33735 30 
ข�อ7 3.1000 1.18467 30 
ข�อ8 3.1000 1.44676 30 
ข�อ9 3.1000 1.34805 30 
ข�อ10 3.2667 1.22990 30 
ข�อ11 3.2000 1.12648 30 
ข�อ12 3.2333 1.33089 30 
ข�อ13 3.7000 1.02217 30 
ข�อ14 3.6667 1.12444 30 
ข�อ15 3.7333 1.01483 30 
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Mean 

Std. 
Deviation 

N 

ข�อ16 3.5000 1.07479 30 
ข�อ17 3.5667 .93526 30 
ข�อ18 3.7000 1.11880 30 
ข�อ19 3.7667 .93526 30 
ข�อ20 3.6667 .95893 30 
ข�อ21 3.5333 1.04166 30 
ข�อ22 3.3667 1.15917 30 
ข�อ23 3.5667 .89763 30 
ข�อ24 3.5667 1.00630 30 
ข�อ25 3.7667 1.04000 30 
ข�อ26 3.7000 1.08755 30 
ข�อ27 3.4667 .93710 30 
ข�อ28 3.7667 .93526 30 
ข�อ29 3.9000 .80301 30 
ข�อ30 3.5333 1.10589 30 
ข�อ31 3.5667 .93526 30 
ข�อ32 3.8667 .89955 30 
ข�อ33 3.8667 .73030 30 

 

 

Summary Item Statistics 
 

 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.518 2.933 3.900 .967 1.330 .066 33 
Inter-Item 
Correlations 

.111 -.444 .919 1.363 -2.070 .045 33 

 

 

Scale Statistics 
 

Mean Variance 
Std.  

Deviation N of Items 
116.1000 173.403 13.16827 33 
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ผลการวิเคราะห�ค'าความเช่ือม่ัน 
ของแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนนกัศกึษาเกีย่วกบัการดําเนนิโครงการ
เสริมสร�างวินัยนักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� ด�านผลผลิต 

 

คุณคVาและประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.916 .916 15 

 

 

Item Statistics 
 

 Mean 
Std. 

Deviation N 
ข�อ1 2.6333 1.40156 30 
ข�อ2 2.9333 1.28475 30 
ข�อ3 2.5333 1.47936 30 
ข�อ4 2.8000 1.42393 30 
ข�อ5 2.7667 1.40647 30 
ข�อ6 2.6667 1.34762 30 
ข�อ7 2.4333 1.35655 30 
ข�อ8 2.6333 1.42595 30 
ข�อ9 2.9333 1.36289 30 
ข�อ10 2.6333 1.40156 30 
ข�อ11 2.9333 1.28475 30 
ข�อ12 2.5333 1.47936 30 
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Mean 

Std. 
Deviation 

N 

ข�อ13 2.8000 1.42393 30 
ข�อ14 2.7667 1.40647 30 
ข�อ15 2.6667 1.34762 30 

 

 

Summary Item Statistics 
 

 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 2.711 2.433 2.933 .500 1.205 .024 15 
Inter-Item 
Correlations 

.420 .111 1.000 .889 8.993 .036 15 

 

 

Scale Statistics 
 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 
40.6667 199.333 14.11855 15 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
การประเมินความเหมาะสมด�านบรบิททีเ่กี่ยวข�องกบัการดําเนินโครงการ 

 
Descriptive Statistics 

 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ1 49 221.00 4.5102 .50508 
ข�อ2 49 228.00 4.6531 .48093 
ข�อ3 49 231.00 4.7143 .45644 
ข�อ4 49 216.00 4.4082 .49659 
ข�อ5 49 230.00 4.6939 .46566 
ข�อ6 49 226.00 4.6122 .49229 
ข�อ7 49 227.00 4.6327 .48708 
ข�อ8 49 214.00 4.3673 .56620 
ข�อ9 49 213.00 4.3469 .59690 
ข�อ10 49 218.00 4.4490 .50254 
Valid N (listwise) 49    

 

Total  :   Mean =  4.54    S.D. = 0.14 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
การประเมินความเหมาะสมด�านป7จจัยนําเข�าที่ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการ 

 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ1 49 226.00 4.6122 .49229 
ข�อ2 49 224.00 4.5714 .50000 
ข�อ3 49 221.00 4.5102 .50508 
ข�อ4 49 223.00 4.5510 .50254 
ข�อ5 49 218.00 4.4490 .61445 
ข�อ6 49 217.00 4.4286 .57735 
ข�อ7 49 215.00 4.3878 .60609 
ข�อ8 49 216.00 4.4082 .64286 
ข�อ9 49 209.00 4.2653 .67006 
ข�อ10 49 222.00 4.5306 .50423 
Valid N (listwise) 49    

 

 

Total  :   Mean =  4.47    S.D. = 0.16 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
การประเมินความเหมาะสมด�านกระบวนการดําเนนิงานโครงการ 

 

 

 

Descriptive Statistics 
 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ1 49 228.00 4.6531 .48093 
ข�อ2 49 225.00 4.5918 .49659 
ข�อ3 49 222.00 4.5306 .71011 
ข�อ4 49 223.00 4.5510 .50254 
ข�อ5 49 212.00 4.3265 .47380 
ข�อ6 49 216.00 4.4082 .49659 
ข�อ7 49 226.00 4.6122 .49229 
ข�อ8 49 225.00 4.5918 .49659 
ข�อ9 49 222.00 4.5306 .50423 
ข�อ10 49 214.00 4.3673 .48708 
ข�อ11 49 214.00 4.3673 .48708 
ข�อ12 49 216.00 4.4082 .49659 
Valid N (listwise) 49    

 

 

 

Total  :   Mean =  4.49    S.D. = 0.15 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินการดาํเนินโครงการด้านผลผลิตของโครงการ 
 

 1. การประเมินพฤติกรรมการมีวินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเองและส'วนรวมของ
นักเรียนนักศึกษา โดยครูผู�สอน  

 
วินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเอง 

Descriptive Statistics 
 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ1 30 121.00 4.0333 .71840 
ข�อ2 30 119.00 3.9667 .76489 
ข�อ3 30 137.00 4.5667 .50401 
ข�อ4 30 136.00 4.5333 .50742 
ข�อ5 30 135.00 4.5000 .50855 
ข�อ6 30 122.00 4.0667 .69149 
ข�อ7 30 121.00 4.0333 .71840 
ข�อ8 30 140.00 4.6667 .47946 
ข�อ9 30 122.00 4.0667 .73968 
ข�อ10 30 139.00 4.6333 .49013 
ข�อ11 30 126.00 4.2000 .66436 
ข�อ12 30 129.00 4.3000 .59596 
ข�อ13 30 125.00 4.1667 .69893 
ข�อ14 30 124.00 4.1333 .57135 
ข�อ15 30 137.00 4.5667 .50401 
ข�อ16 30 136.00 4.5333 .50742 
Valid N (listwise) 30    

 

 

Total  :   Mean =  4.31    S.D. = 0.13 
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วินัยด�านความรับผิดชอบต'อส'วนรวม 
Descriptive Statistics 

 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ 1 30 137.00 4.5667 .50401 
ข�อ 2 30 125.00 4.1667 .69893 
ข�อ 3 30 139.00 4.6333 .49013 
ข�อ 4 30 122.00 4.0667 .78492 
ข�อ 5 30 118.00 3.9333 .78492 
ข�อ 6 30 138.00 4.6000 .49827 
ข�อ 7 30 129.00 4.3000 .74971 
Valid N (listwise) 30    

 

 

Total  :   Mean =  4.32    S.D. = 0.25 
 

วินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเองและส'วนรวม 
Descriptive Statistics 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
วินัยด�านความรับผิดชอบต'อตนเอง 30 129.3125 4.310417 .1318013 
วินัยด�านความรับผิดชอบต'อส'วนรวม 30 129.7144 4.323813 .2542639 
Valid N (listwise) 30    
 

Total  :   Mean =  4.32    S.D. = 0.12 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
การประเมินการดําเนนิโครงการด�านผลผลติของโครงการ 

 
 2. การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รับจากการดําเนินโครงการ โดยครูผู�สอน 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ1 30 132.00 4.4000 .49827 
ข�อ2 30 136.00 4.5333 .50742 
ข�อ3 30 131.00 4.3667 .49013 
ข�อ4 30 137.00 4.5667 .50401 
ข�อ5 30 121.00 4.0333 .66868 
ข�อ6 30 123.00 4.1000 .75886 
ข�อ7 30 112.00 3.7333 .69149 
ข�อ8 30 116.00 3.8667 .73030 
ข�อ9 30 123.00 4.1000 .71197 
ข�อ10 30 121.00 4.0333 .76489 
Valid N (listwise) 30    

 

 

 

Total  :   Mean =  4.17    S.D. = 0.21 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
การประเมินการดําเนนิโครงการด�านผลผลติของโครงการ 

 
 การประเมินคุณคVาหรือประโยชน�ที่ได�รบัจากการดําเนินโครงการ โดยนักเรียนนักศึกษา 
 

Descriptive Statistics 
 

 N Sum Mean 
Std. 

Deviation 
ข�อ1 323 1311.00 4.0588 .79572 
ข�อ2 323 1497.00 4.6347 .48227 
ข�อ3 323 1368.00 4.2353 .78042 
ข�อ4 323 1328.00 4.1115 .79593 
ข�อ5 323 1258.00 3.8947 .80453 
ข�อ6 323 1476.00 4.5697 .60839 
ข�อ7 323 1469.00 4.5480 .56833 
ข�อ8 323 1412.00 4.3715 .72963 
ข�อ9 323 1492.00 4.6192 .52325 
ข�อ10 323 1382.00 4.2786 .75371 
ข�อ11 323 1291.00 3.9969 .79789 
ข�อ12 323 1444.00 4.4706 .67904 
ข�อ13 323 1405.00 4.3498 .71250 
ข�อ14 323 1406.00 4.3529 .72610 
ข�อ15 323 1434.00 4.4396 .72996 
Valid N (listwise) 323    

 

 

Total  :   Mean =  4.33    S.D. = 0.19 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเก่ียวกับการเผยแพร'ผลงาน 
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ประวัตผิู�วิจัย 
 

ช่ือ - นามสกุล  นายอุกฤษฎ�  ใบมาก 
วัน  เดือน  ป6เกิด       วันที่ 25  เดือนพฤษภาคม  ป6พุทธศักราช 2518    
สถานที่อยูVปPจจบุัน  บ�านเลขที่ 52/1 หมูV 7 ตําบลยางตาล  อําเภอโกรกพระ  
  จังหวัดนครสวรรค�  รหัสไปรษณีย� 60170 
สถานที่ทํางานปPจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค� 
   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตําแหนVง  รองผู�อํานวยการ วิทยฐานะชํานาญการ 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2531-2534   มัธยมศึกษาป6ที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค� 
 พ.ศ. 2534-2537   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เอกชVางไฟฟjา  
            วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� 
 พ.ศ. 2537-2539   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
            เอกชVางไฟฟjากําลัง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค� 
 พ.ศ.2539-2543   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร�บัณฑิต  
    สาขาวิศวกรรมไฟฟjา  มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
 พ.ศ.2557-2560   ปริญญาตรีโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
           สาขาการบรหิารการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
 
  
 

 


