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รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดา นวินยั นักเรียน
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา จังหวัดมหาสารคามในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อประเมิน
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม ปการศึกษา 2553 โดยใชรูปแบบซิปปประยุกตเปน 5 ดาน คือดานบริบท ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการดานผลผลิตและดานผลกระทบ2) เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ป
การศึกษา 2553กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม คือ ครูสายผูสอนโรงเรียน
หนองเหล็กศึกษา ปการศึกษา 2553 จํานวน 24 คน ไดมาจากการสุม อยางงาย (Simple Random
Sampling)โดยกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางตามตารางสําเร็จของ Krejcie and Morgan (สุรศักดิ์ อมร
รัตนศักดิ์ และคณะ, 2545 : 129)ที่คาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5และ
นักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6ของโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ปการศึกษา 2553
จํานวน 226 คน กําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนนักเรียนโดยใชตารางเครจซีแ่ ละมอรแกน
(Krejcie & Morgan)ที่คาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อน รอยละ 5และสุมแบบแบง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น ประกอบดวยแบบสอบถามลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึง่ มี 2 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูทม่ี ตี อ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัยนักเรียน ในองคประกอบ 5 ดาน
รวมจํานวน 72 ขอ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานวินัยของนักเรียน (ดานผลผลิต) ในคุณลักษณะพฤติกรรม บงชี้ 7 ดาน จํานวน
29 ขอ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard eviation)

สรุปผลการศึกษาไดดงั นี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัยนักเรียน
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ปการศึกษา 2553 ตามความคิดเห็นของครูโดยใชรูปแบบซิปปประยุกต
เปน 5 ดาน พบวา ตัวชีว้ ดั ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการผานเกณฑ
การประเมินทัง้ หมดคือ โดยรวมทัง้ 5 ดานอยูใ นระดับมาก (= 4.07, S.D. = 0.70) เมือ่ พิจารณาราย
ดาน พบวา ทุกดานอยูใ นระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
1) ดานผลผลิต มีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก (= 4.20, S.D. = 0.80)
2) ดานผลกระทบ มีความเปนจริงอยูในระดับมาก (= 4.10, S.D. = 0.82)
3) ดานบริบท อยูใ นระดับเหมาะสมมาก (= 4.08, S.D.= 0.71)
4) ดานปจจัยนําเขา มีความเพียงพออยูใ นระดับมาก (= 4.01, S.D.= 0.63)
5) ดานกระบวนการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=3.98, S.D. = 0.54)
ตามลําดับ
2 . ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา (ดานผลผลิต) ปการศึกษา 2553 ตาม
คุณลักษณะพฤติกรรมบงชี้ 7 ดาน พบวา โดยรวมมีอยูใ นระดับมาก (= 4.21, S.D.= 0.87) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1)
การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของโรงเรียนและสังคม (= 4.34, S.D. = 0.85) 2) ความเปนผูนํา (=
4.34, S.D. = 0.80) 3) การตรงตอเวลา (= 4.19, S.D. = 0.85) 4) ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง (= 4.21, S.D.
= 0.85) 5) ความรับผิดชอบ (= 4.08, S.D. = 0.96) 6) ความอดทนอดกลัน้ (= 4.13, S.D. = 0.91) และ
7) การเคารพสิทธิผูอื่น (= 4.08, S.D. = 0.96) ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารสถานศึกษาอื่นๆ สามารถนํารูปแบบการประเมินโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัยนักเรียนไปประยุกตใชโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรวมกําหนด
ยุทธศาสตรในการเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
2. โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษารวมทั้งการบริหาร การบริการและ
กิจกรรมตางๆ ที่เสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูที่
เกี่ยวของ

3. ผูบริหารและครูควรมีความสม่ําเสมอในการรักษาระเบียบวินัยในตนเองที่เปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน และควรจัดกิจกรรมที่กระตุนและเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนอยางตอเนื่อง
4. ผูปกครองนักเรียนควรมีสวนรวมในการเสริมสรางความมีวินัยในตนเองแก
นักเรียนโดยเริ่มตนจากการสรางวินัยที่บานสอนลูกหลานใหมีระเบียบวินัย ซึ่งเปนภูมิคุมกันที่ดีแก
นักเรียนา

