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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนการด าเนินงานต่าง ๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น

ด้านผู้เรียนหรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทต่าง ๆ นั้น ปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการจัด
กิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลายจุดแล้วก็ตาม แต่ยัง
มีบางส่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

จากการพบข้อเสนอแนะปีงบประมาณที่ผ่านมาการอยู่ร่วมกันของนักเรียนทุกระดับชั้นใน
สถานศึกษา จ าเป็นที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความรักใคร่ปรองดอง ร่วมคิดร่วมท า สร้างความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เคารพในกฎระเบียบของสังคม และการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานที่ให้น่าอยู่
อาศัย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีหน้าที่ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีเพ่ือมีความรู้เบื้องต้นว่าด้วยการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงเห็นสมควรด าเนินงานเวรรักษาการณ์ประจ าวันในโรงเรียนโดยการด าเนินงานที่อยู่
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความปลอดภัย และมีความ
อุ่นใจ ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน มสี่วนช่วยดูแลโรงเรียน ให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ให้ความร่วมมือ ก าหนดวิธีการ
ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. เพ่ือให้ครู บุคลากร มีจิตส านึกรักสถานศึกษา เสียสละเวลา เพ่ือดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนตาม
หน้าที่ ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ 
1.3 เป้าหมาย    

เชิงผลผลิต (Output)   
1. โ ร ง เรี ย น มี แ น ว ท า งดู แ ล ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ  ร้ อ ย ล ะ  100 
2. ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยร้อยละ100  



3. ครบูุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน
ร้อยละ100 
4. ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ ร้อยละ 
100  
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ 
2. ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 
3. ครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
4. ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ 

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution 
to target gap)** 

  นักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีครบเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21   

 ผลทีค่าดว่าจะเกิด 
1.. โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ 
2. ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
3. ครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
4. ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ 
 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกจิกรรม
งานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน ภายใตก้ิจกรรมงาน 
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ครแูละนักเรียนไดร้ับองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตประจ าวันทีเ่พ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะความรอบรู้ใหม่ๆ 

2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและได้รับความรู้เกี่ยวกับงานเวรรักษาการณ์
ประจ าวัน เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมิน โครงการว่าเป็ น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และควรที่จะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี  (2558 : 9) ได้ ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึ ง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น
เพ่ือการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่
พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไร
เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม 
ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียน



จ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพ่ือให้งานด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการมีจุดมุง่หมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง 
แก้ไข การด าเนินโครงการ 
       3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1.เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ
โครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้อง
เก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 
2.เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 
3.เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4.การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 
  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไป
ตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมี
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1.การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี
ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาด
ความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 
 2.ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการ



ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกบัคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 
 3.การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 
 4.การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของ
โครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 
 5.การประเมินโครงการมสี่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 
 6.การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 
 7.ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 
 8.การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การ
ประเมินโครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ทั้งการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือการยุติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมพัฒนางานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ได้น าวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุก

คน 
1.2 จัดท าโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมพัฒนางานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน เสนอ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตาม

ความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมพัฒนางานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 

ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1. จัดกิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
 2.2.2. อุปกรณ์ต่างๆ 
 2.2.3. รูปเล่มรายงาน  1  เลม่ 
 
 



3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานเวร

รักษาการณ์ประจ าวัน โดยใช้ แบบบันทึกกิจกรรม และแบบสอบถามความคดิเห็น  
3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉลี่ย  

(X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัตอิยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ย (X) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  4 
ผลการด าเนนิการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน   
ประจ าปีงบประมาณ 2564 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกัน

ระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
การท าโครงการเป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม 
พาหนะในการเดินทาง(ถ้าม)ี ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการ
ตามโครงการบริหารงานทั่วไป ในระหว่างปีงบประมาณ 2564  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน นักเรียนและครูให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและพึงพอใจกับสถานที่ ณ เวร
รักษาการณ์ประจ าวันโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทย  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป                        

กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ 
พบว่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 
โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถงึ  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 



วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ

พึงพอใจ 
ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

1 ความพร้อมของอุปกรณ์ 4.68 0.48 มากที่สุด 
2 ความพร้อมของสถานที่ 4.60 0.50 มากที่สุด 
3 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน 4.56 0.51 มากที่สุด 
4 ความพร้อมของครูและบุคลากร 4.72 0.46 มากที่สุด 
5 ปฏิบัติติตามระเบียบของโรงเรียนที่ประกาศไว้ 4.40 0.82 มาก 

ด้านความเต็มใจในการให้บริการ 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ  

และกระตือรือร้น 
4.64 0.49 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
7 ความสามารถในการรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.16 0.80 มาก 

8 ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 4.60 0.58 มากที่สุด 
9 ความสามัคคีในงานที่รับผิดชอบ 4.48 0.51 มาก 

การปรับปรุงการให้บริการ 
10 การให้บริการ และอ านวยความสะดวก 

ในงานที่ได้รับมอบหมายด้านต่าง ๆ ตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.68 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.55 0.52 มากที่สุด 
   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อย
ที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด การส่งข้อมูลไฟล์ภาพและเสียงครบถ้วน (X= 
4.72,SD = 0.46) รองลงมาคือ การปรับปรุงให้บริการ และอ านวยความสะดวก (X= 4.68 ,SD 
=0.48) ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ และกระตือรือร้น (X= 4.64 ,SD =0.48)  น้อย
ที่สุด คือ ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X= 4.16  ,SD =0.80) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการบริหารงานทั่วไป กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน      
ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความปลอดภัย และมีความ
อุ่นใจ ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน มีส่วนช่วยดูแลโรงเรียน ให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย พร้อมที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ให้ความร่วมมือ ก าหนดวิธีการ
ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. เพ่ือให้ครู บุคลากร มีจิตส านึกรักสถานศึกษา เสียสละเวลา เพ่ือดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนตาม
หน้าที่ ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ 
เป้าหมาย    

เชิงผลผลิต (Output)   
1. โ ร ง เ รี ย น มี แ น ว ท า ง ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ  ร้ อ ย ล ะ  100 
2. ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย
ร้อยละ100  
3. ครบูุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนร้อยละ100 
4. ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ ร้อยละ 100  

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ 
2. ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
3. ครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงานกันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
4. ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน มีความรับผิดชอบและเต็มใจ 



       
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมเวรรักษาการณ์ประจ าวัน    ภายใตก้ิจกรรมงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน 
คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป 

สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้
โครงการโดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้ บริหารทั้งสิ้น จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน    สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม/
กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน    ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการงานบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านสถานที่จึงมีห้องที่ต้องการให้พัฒนาให้

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ 
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            ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2556).  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น. 
ศิริรัตน์ นิลนาก.  (2562).  “การประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
           ท้องถิ่นของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร.”  วิทยานิพนธ์ 
            ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
โสภา แซ่ลี.  (2558).  “การประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน  
           CIPP Model สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3.”   
           วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏกาญจนบุรี. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน       
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 25 คน   

วันที่ 29  กันยายน 2564 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย  5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  หญิง 20 คน คดิเป็นร้อยละ 80.00 
 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00  
  31.40 ปี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
  41.50 ปี 3 คน คดิเป็นร้อยละ 12.00      
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่องานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน       

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉล่ีย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
ด้านมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
1 ความพร้อมของอุปกรณ์ 17 8    4.68 
2 การติดต่อประสานภายในโรงเรียน 15 10    4.60 
3 ความพร้อมของครูและบุคลากรขณะปฏิบัติงาน 14 11    4.56 
4 การส่งข้อมูลภาพและการรายงานเวรแตล่ะวันให้ครบถ้วน 18 7    4.72 
5 ให้บริการด้วยอัธยาศัยอันดมีีมนุษย์สัมพันธ์กับ 

คนรอบข้าง 
15 5 5   

4.40 
ด้านความเต็มใจในการให้บริการ 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ  

และกระตือรือร้น 
16 9    4.64 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
7 ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
10 9 6   4.16 

8 ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 16 8 1   4.60 
9 การติดต่อประสานงานการขอใช้บริการเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว 
12 13    4.48 

การปรับปรุงการให้บริการ 
10 การปรับปรุงให้บริการ และอ านวยความสะดวก 

ด้านต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
17 8    4.68 

ค่าเฉลี่ย 4.55 
ร้อยละ 91.04 



ข้อเสนอแนะ   - 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ  91.04 อยู่ในระดับ
คุณภาพ มากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
........................................................................................................................................................... .....
..................................................................... ...........................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

                                                                ลงชือ่  
                                                                    ( นายอ านวย มาคงกุล ) 

    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ความเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
.............................................................. ..................................................................................................
........................................................ ...................................................................................................... ..
................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                                              (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธญัโชค) 
                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
ความเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
........................................................ ........................................................................................................
...................................................................... ..........................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ............................................................... 

                                                                               (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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รูปภาพกิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 

      

        
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

รูปภาพกิจกรรมงานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน  
 

    
 

     
 

 
 
 



 
ตารางสรุปการใช้เงินตามงานบริหารงานทัว่ไป 

งานเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

ชื่อโครงการ/งาน ชื่อกิจกรรม/
งาน 

เงินงบประมาณได้รับ เงินงบประมาณที่ใช้จริง 
เงิน
อุดห
นุน

ทัว่ไป 

เงิน
กิจกร
รม

พัฒน
า

ผู้เรียน 

เงิน
ระดม
ทรัพย
ากร 

ง
บ
อ่ื
น 
ๆ 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

เงิน
กิจกร
รม

พัฒน
า

ผู้เรีย
น 

เงิน
ระดม
ทรัพ
ยากร 

งบ
อ่ืน 
ๆ 

รวม 

กิจกรรมพัฒนา 
เวรรักษาการณ์

ประจ าวัน 

กิจกรรมพัฒนา 
เวรรักษาการณ์
ประจ าวัน 

- - - - 13,230 - - - - 

รวม 0 0 0 0 13,230 0 0 0 13,230 




