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บทคัดยbอ 
 

 การประเมินโครงการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค@เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ 2) ประเมินความพรWอมปOจจัย

นำเขWาของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเร ียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีว ัฒนา) ใน            

พระราชูปถัมภ@ฯ  3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ของ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ ใน

เรื ่องต_อไปนี้ พฤติกรรมดWานคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามอัตลักษณ@ของโรงเรียน ดังน้ี        

1) รับผิดชอบดี   2) มีระเบียบวินัย 3) ใส_ใจจิตอาสา 4) นำพาความซื่อสัตย@ 5) ยืนหยัดความกตัญgู 

และ 6) เรียนรูWสู _ความพอเพียง และความพึงพอใจของผูWที ่มีส_วนเกี่ยวขWองที่มีต_อโครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ โดยใชWการประเมิน

แบบซิปปj (CIPP Model) ประชากรที่ศึกษา ไดWแก_ ผูWบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู 

นักเรียน และผูWปกครองนักเรียนโรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ จำนวน    

4,012 คน กลุ_มตัวอย_างที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดWมาจากวิธีการสุ_มตัวอย_างเปuนระบบ (Systematic Random 

Sampling) ประกอบดWวย ผูWบริหาร จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครู 

จำนวน 118 คน นักเรียน จำนวน 322 คน และผูWปกครองนักเรียน  จำนวน 322 คน รวมทั้งสิ้น 777 คน เครื่องมือ

ที่ใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล ไดWแก_ แบบประเมิน ทำการเก็บรวบรวมขWอมูลดWวยตนเอง วิเคราะห@ขWอมูล

โดยการหาค_ารWอยละ ค_าเฉลี่ย ค_าส_วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห@เนื้อหา ผลประเมินสรุป

ไดWว_า 

 
1 ผู$อำนวยการโรงเรียนทีป3งกรวิทยาพัฒน8 (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ8ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 



                  1.  การประเมินดWานบริบทเกี่ยวกับความสอดคลWองของวัตถุประสงค@และความเปuนไปไดWของ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@  (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมาก ( =4.30, SD=0.50) 

                  2.  การประเมินดWานปOจจัยนำเขWาเกี ่ยวกับความเหมาะสมของปOจจัยนำเขWา โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมาก ( = 4.46, SD= 0.58)   

                  3.  การประเมินดWานกระบวนการเกี ่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ

โครงการ และการจัดกิจกรรมของโครงการ มีดังน้ี 

 3.1 ผลการประเมินดWานกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ

ของโครงการ โดยภาพรวมอยู_ในระดับมาก ( = 4.45, SD=0.58) 

 3.2 ผลการประเมินดWานกระบวนการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ มีดังน้ี 

 3.2.1 กิจกรรมยุวชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย9 โดยภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยู_ในระดับมาก ( = 4.45, SD=0.60) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนดถือว_า

เท_ากับเกณฑ@ 

 3.2.2 กิจกรรมการทำบุญตักบาตร พบพระรับธรรม โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มาก ( = 4.46, SD=0.58) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าเท_ากับเกณฑ@ 

 3.2.3 กิจกรรมหWองเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข โดยภาพรวม

อยู_ในระดับมาก ( =4.42, SD=0.57) เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนดถือว_าเท_ากับ

เกณฑ@ 

 3.2.4 ก ิจกรรม บ.ว.ร. จ ิตอาสา โดยภาพรวมอยู _ ในระดับมากที ่ สุด                  

( = 4.56, SD=0.59) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

 3.2.5 กิจกรรมธนาคารความดี โดยภาพรวมอยู _ ในระดับมากที ่ส ุด            

( = 4.68, SD=0.51) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าสูงกว_าเกณฑ@  

 3.2.6 กิจกรรมการเขWาค_ายคุณธรรม โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากที่สุด         

( = 4.63, SD=0.50) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

 3.2.7 กิจกรรมตWนกลWาความดีวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากที่สุด 

( = 4.62, SD=0.52) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

 3.2.8 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากท่ีสุด                (

= 4.71, SD=0.47) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

                  4.  ผลการประเมินดWานผลผลิต 

X

X
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X
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X
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 4.1 ผลการประเมินดWานผลผลิตของโครงการดWานการแสดงออกทางพฤติกรรม

ของนักเรียน ดังนี้ 1) รับผิดชอบดี 2) มีระเบียบวินัย 3) ใส_ใจจิตอาสา 4) นำพาความซื่อสัตย@ 5) ยืน

หยัดความกตัญgู และ 6) เรียนรูWสู _ความพอเพียง โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, 

SD=0.53) เม่ือเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนดถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ทุกกิจกรรม 

                        4.2  ผลการประเมินดWานผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูWมีส_วน

เกี ่ยวขWองต_อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ใน          

พระราชูปถัมภ@ฯ โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.61, SD=0.52)  

 5. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ เมื่อเทียบกับเกณฑ@ที่กำหนด  พบว_า มีผลการประเมินเท_ากับเกณฑ@ และสูง

กว_าเกณฑ@ แสดงว_า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค@ เป�าหมาย/ตัวชี ้วัด

ความสำเร็จของโครงการ      
 

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 

Abstract 

 The objective of this evaluation is to 1) Evaluate the context of the moral and 

ethical development project Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal 

Patronage School 2) Assess the readiness of input factors of the moral and ethical 

development project Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage 

School 3) Evaluate the project implementation process of the moral and ethical 

development project Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage 

School And 4) evaluate the project's productivity Of the moral and ethical 

development project Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage 

School In the following the moral and ethical behavior of students according to the 

school's identity are as follows: 1) good responsibility, 2) discipline, 3) care of 

volunteerism, 4) lead honesty, 5) persistence, gratitude and 6) learn to be self-

sufficient. And the satisfaction of those involved in the moral and ethical development 

project Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School by using 

CIPP Model. The population studied were basic school board administrators, teachers, 

students and student parents of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal 

Patronage School Of 4,012 people. The sample group studied this time was from 

X

X



Systematic Random Sampling Consists of 1 administrator, 14 basic school board 

members, 118 teachers, 322 students and 322 parents of students, totaling 777. The 

tools used for data collection were self-assessment assessments. The data were 

analyzed by finding percentage, mean, and standard deviation. And content analysis 

The evaluation results can be concluded that 

 1. Contextual assessment on the consistency of objectives and feasibility of 

the Ethics Development Project Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal 

Patronage School the results were at a high level ( = 4.30, SD = 0.50). 

 2. Evaluation of inputs regarding the suitability of inputs the results were at a 

high level ( = 4.46, SD= 0.58)   

 3. Process assessment on the suitability of project processes. And the project's 

activities are as follows 

 3.1 Process evaluation results on the suitability of the project processes the 

results were at a high level ( = 4.45, SD=0.58) 

 3.2 The results of the evaluation process regarding project activities are as 

follows: 

 3.2.1 Youth activities to honor the monarchy Overall, there were 

opinions at a high level ( = 4.45, SD=0.60) when comparing the evaluation results 

with the specified criteria, it is considered equal to the criteria. 

	 3.2.2 The activities of making merit, offering alms and meeting the 

monks, were generally at high level ( = 4 . 4 6,  SD=0 . 58)  when comparing the 

evaluation results with the specified criteria, it is considered equal to the criteria. 

 3.2.3 White classroom activities are free from drugs and abuses. The 

overall picture is at a high level ( =4 .42 ,  SD=0 .57)  when comparing the evaluation 

results with the specified criteria, it is considered equal to the criteria. 

 3.2.4 Voluntary volunteer activities overall were at the highest level          

( = 4.56, SD=0.59) When comparing the assessment results with the specified criteria, 

it is considered higher than the criteria. 
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X

X

X
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 3.2.5 Virtue banking activities Overall, it is at the highest level ( = 4.68, 

SD=0 . 51)  When comparing the assessment results with the specified criteria, it is 

considered higher than the criteria. 

 3.2.6 Moral camp activities Overall, it is at the highest level ( = 4 .63, 

SD=0 . 50)  When comparing the assessment results with the specified criteria, it is 

considered higher than the criteria. 

 3.2.7 Sapling, goodness, and sufficiency activities Overall, it is at the 

highest level ( = 4 .62,  SD=0 . 52)  When comparing the assessment results with the 

specified criteria, it is considered higher than the criteria. 

 3.2.8 School banking activities Overall, it is at the highest level ( = 4.71, 

SD=0 . 4 7 )  When comparing the assessment results with the specified criteria, it is 

considered higher than the criteria. 

 4. Productivity assessment results 

 4.1 The results of assessing the productivity of the student behavioral 

expression project were as follows: 1) good responsibility, 2) discipline, 3) care of 

volunteerism, 4) lead honesty, 5) persistence, gratitude and 6) learn to be self-

sufficient. Overall, it is at the highest level ( = 4.63, SD=0.53) when comparing the 

assessment results with the specified criteria, it is considered higher than the criteria 

for all activities. 

 4.2 The results of evaluation of project productivity on the satisfaction of 

the stakeholders with the moral and ethical development project 

Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School overall, it is at the 

highest level ( = 4.61, SD=0.52) 

 5. Summary of assessment results the moral and ethical development project 

Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School when compared 

with the specified criteria, the assessment results were equal to the criteria. And above 

the threshold indicating that the implementation of the project's activities achieved 

the objectives Project goals / indicators of success. 

KEYWORD :	THE EVALUTION PROJECT, MORAL AND ETHICAL DEVELOPMENT 
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บทนำ 

กว_า 4 ทศวรรษที่ผ_านมา สังคมไทย

ไดWเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรWาง รวมท้ัง

การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดWานอย_างมากมาย 

ไม_ว_าจะเปuนดWานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดลWอม แต_ถWา

หากจะมองอีกมุมหนึ่งจะเห็นว_าภาพเบื้องหลัง

ของการพัฒนาในหลาย ๆ ดWานไดWทิ้งปOญหาท่ี

หมักหมมจนยากที ่จะเย ียวยาแกWไข เช_น 

ปOญหาดWานเศรษฐกิจ การเมือง การคอร@รัปชัน 

การอยู _ร _วมกันของคนในสังคม ตลอดจน

สิ ่งแวดลWอมที ่เสื ่อมโทรม และอีกสิ ่งหนึ ่งท่ี

หายไปพรWอมกับความเจริญทางวัตถุที่เขWามา

แทนที ่  ค ือ ค ุณธรรมจร ิยธรรมของผ ู Wคน         

(น ูรมาน จ ินตารา, 2557: 31-32) ด ัง น้ัน 

คุณธรรมจริยธรรมจึงเปuนพื้นฐานที่สำคัญของ

มนุษย@ทุกคน เปuนสิ่งสำคัญในสังคม ความสงบ

สุขและความเจริญกWาวหนWาจะบังเกิดขึ้นเม่ือ

คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะทำใหW

สังคมอยู_เย็นเปuนสุขร_วมกันอย_างสมานฉันท@บน

พ ื ้ น ฐานของค ุณธรรมจร ิ ย ธรรม  จ ึ ง มี

ความสำคัญและเปuนสิ่งจำเปuนอย_างยิ่งสำหรับ

สังคมไทยที ่ต Wองการทั ้งคนดี และคนเก_ง     

(สุภาพร สุขสวัสด์ิ, 2552: 24)  

 กระทรวงศ ึ กษาธ ิ การ ได W จ ั ดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยไดWนWอมนำ

หล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมา

ประยุกต@ใชWเปuนกรอบในการดำเนินงาน เพ่ือ

สรWางผลผลิต ผลลัพธ@ ใหWเกิดกับผูWเรียนอย_างมี

คุณภาพ ซึ่งมีความสอดคลWองกับทิศทางการ

พ ัฒนาประ เทศในช _ ว งของแผนพ ัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห_งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ประกอบกับแผนการศึกษา

แห_งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 ไดWกำหนด

แนวทางการพัฒนา โดยส_งเสริม สนับสนุนการ

สรWางจิตสำนึกรักษ@ส่ิงแวดลWอม มีคุณลักษณะ

คุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู_การปฏิบัติใน

การดำเนินชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560: ฏ)  

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค@

นั้น เปuนการพัฒนาดWานเจตคติของผูWเรียนเปuน

สำคัญ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมจัดเปuนเรื ่องท่ี

เกี่ยวขWองกับความรูWสึก จิตใจและมีความเปuน

นามธรรมสูง อาจกล_าวไดWว_าการสอน คุณธรรม

จริยธรรมใหWกับนักเรียนนั้นเปuนหลักสูตรแฝง 

(Hidden curriculum) หากผู WใชWหลักสูตรไม_

คำนึงถึงก็อาจไม_ปรากฏอยู _ในกิจกรรมการ

เรียนการสอนใดเลย ซึ่งแตกต_างไปจากดWาน

ความรูWและดWานทักษะที่ปรากฏเปuนรูปธรรมท่ี

ชัดเจนในตัวชี ้ว ัดของแต_ละรายวิชา อีกท้ัง 

เนื ้อหาในกลุ _มสาระต_าง ๆ ก็มีเนื ้อหาเปuน

จำนวนมาก จึงทำใหWครูอาจละเลยการสอน

คุณธรรม จริยธรรมไดWเนื่องจากคุณลักษณะอัน

พึงประสงค@มีลักษณะเปuนนามธรรม ยากต_อ

การวัดและการตัดสินอาจไม_ตรงกับความเปuน

จริง (ผกามาส สิงห@จาย, 2560: 256-257) 

จากศึกษาสภาพปOญหาของโรงเรียน  

ท ีป O งกรว ิทยาพ ัฒน @ (ทว ี ว ัฒนา ) ในพระ



ราชูปถัมภ@ฯ มีผลการดำเนินงาน ในป¤การศึกษา 

2560-2561 ดังน้ี นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม_พึง

ประสงค@ของนักเรียน จำนวน 13 พฤติกรรมท่ี

เกิดขึ ้นอย_างต_อเนื ่องและมีแนวโนWมในการ

ประพฤติที่สูงขึ้นทุกพฤติกรรม เมื่อพิจารณา

เปuนรายพฤติกรรมพบว_า พฤติกรรมที่ค_ารWอย

ละสูงขึ้นที่สุด 3 ลำดับ จากมากไปหานWอย คือ 

ไม_มีความรับผิดชอบต_องานที่ไดWรับมอบหมาย 

เพิ่มสูงขึ้นรWอยละ12.10 รองลงมา คือ มูลฐาน

ความผิดอื ่น ๆ ไดWแก_ พกพาอาวุธ เล_นการ

พนันออนไลน@ ทำโปรแกรมการ พนันออนไลน@ 

รีดไถเงิน ถ_ายคลิป VDO เล_นเกมในเวลาเรียน 

เพิ่มสูงขึ้นรWอยละ 10.45 รองลงมา คือ เสพส่ิง

เสพติดในโรงเรียน/สูบบุหรี่/สารเสพติดอื่น ๆ 

เพิ่มสูงขึ้นรWอยละ 7.10 และพฤติกรรมที่มีค_า

รWอยละต่ำที่สุด คือ แสดงพฤติกรรมชูWสาวใน

และนอกโรงเรียน เพ่ิมสูงข้ึนรWอยละ 0.45  

โรงเรียนจึงไดWจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเพื ่อใหW

นักเรียนไดWเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค@

ตามอัตลักษณ@ 6 ประการ ไดWแก_ (1) รับผิดชอบ

ดี  (2) มีระเบียบวินัย (3) ใส_ใจจิตอาสา (4) 

นำพาความซื่อสัตย@ (5) ยืนหยัดความกตัญgู 

และ (6) เรียนรูWสู_ความพอเพียง การดำเนินงาน

ม ุ _ งเน Wนการม ีส _วนร _วมของท ุกฝ ¥ายได Wแก_  

ผ ู Wบร ิหาร คณะกรรมการสถานศ ึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ครู ผูWปกครองนักเรียน และนักเรียนทุก

คน ทุกระดับชั้น โดยใชWหลักการบริหารจัดการท่ีมี

คุณภาพ  และเปuนระบบ ตรวจสอบไดW ในการ

ดำเนินโครงการนี้ผูWรายงานไดWทำการประเมิน

ทั้งก_อนดำเนินโครงการ ระหว_างการดำเนิน

โครงการและภายหลังการดำเนินโครงการ 

เพื ่อเปuนการตรวจสอบความกWาวหนWาของ

โครงการ โดยคาดหวังว_าผลการประเมินจะเปuน

การยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงาน การ

เสริมสรWางขวัญและกำลังใจแก_ผูWเกี ่ยวขWองทุก

ฝ¥าย  ทั้งยังสามารถนำผลของการประเมินไปใชW

ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในป¤

การศึกษาต_อไป   

วัตถุประสงค:ของการวิจัย 

1. เพื ่อประเมินบริบทของโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกร

วิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ 

2. เพื ่อประเมินความพรWอมปOจจัย

นำเขWาของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ@ฯ 

3.  เ พ ื ่ อ ป ร ะ เ ม ิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ดำเน ินงานโครงการของโครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยา

พัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ 

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ

ในเร่ืองต_อไปน้ี 

 4.1 พฤติกรรมดWานคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเร ียน ตามอัตลักษณ@ของ

โรงเรียน ดังน้ี  1) รับผิดชอบดี 2) มีระเบียบ

วินัย 3) ใส_ใจจิตอาสา 4) นำพาความซื่อสัตย@ 

5) ยืนหยัดความกตัญgู และ 6) เรียนรูWสู_ความ

พอเพียง 

 4.2 ความพึงพอใจของผูWที ่มีส_วน

เกี ่ยวขWองที ่ม ีต _อโครงการพัฒนาคุณธรรม 



จร ิยธรรม โรงเร ียนท ีป O งกรว ิทยาพ ัฒน@          

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ 

 

ขอบเขตของประชากรและกลุbมตัวอยbาง 

 ประชากรที่ใชtในการประเมินครั้งน้ี 

มีจำนวน 5 กลุ_ม ดังน้ี กลุbมที่ 1 ประชากรที่ใชW

ในการประเมินดWานบริบท ไดWแก_ ผู Wบริหาร  

จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน จำนวน 14 คน กลุbมที่ 2 ประชากรท่ี

ใชWในการประเมินดWานปOจจัยนำเขWา ไดWแก_

ผ ู Wบร ิหาร  จำนวน 1 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 14 คน และครู 

จำนวน 118 คน กลุbมที่ 3 ประชากรที่ใชWใน

การประเมินดWานกระบวนการของโครงการ 

ไดWแก_ ผูWบริหาร  จำนวน 1 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 14 คน ครู 

จำนวน 118 คน และนักเรียน จำนวน 1,939 

คน กลุbมที่ 4 ประชากรที่ใชWในการประเมินดWาน

ผลผลิตของโครงการ ดWานการแสดงออกทาง

พฤติกรรมดWานคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักเรียนตามอัตลักษณ@ของโรงเรียน 6 ประการ 

หลังการดำเนินโครงการ ไดWแก_ ครู จำนวน 

118 คน ผู Wปกครองนักเรียน จำนวน 1,939  

คน นักเร ียน จำนวน 1,939 คน กลุ bมที ่ 5 

ประชากรที่ใชWในการประเมินดWานความพึงพอใจ

ของผูWมีส_วนเก่ียวขWอง ไดWแก_  ผู Wบริหาร  จำนวน 

1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน 14 คน ครู จำนวน 118 คน ผูWปกครอง

นักเร ียน จำนวน 1,939 คน และนักเร ียน 

จำนวน 1,939 คน 

 กลุbมตัวอยbางที่ใชtในการประเมินคร้ัง

น้ี  มีจำนวน 4 กลุ _ม ดังน้ี กลุ bมที ่ 1 กลุ_ม

ตัวอย_างที่ใชWในการประเมินดWานกระบวนการ

ของโครงการ ไดWแก_ ผูWบริหาร จำนวน 1  คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 

14 คน ครู จำนวน 118 คน และนักเร ียน 

จำนวน 322 คน กลุbมที่ 2 กลุ_มตัวอย_างที่ใชWใน

การประเมินดWานผลผลิตของโครงการ การแสดง

พฤติกรรมดWานคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักเรียน จำนวน 6 ดWาน ไดWแก_ 1) รับผิดชอบดี 

2) มีระเบียบวินัย 3) ใส_ใจจิตอาสา 4) นำพา

ความซื่อสัตย@ 5) ยืนหยัดความกตัญgู และ 6) 

เรียนรูWสู_ความพอเพียง หลังการดำเนินโครงการ 

ไดWแก_ ครู จำนวน 118 คน ผูWปกครองนักเรียน  

จำนวน 322 คน  และนักเรียน  จำนวน 322 

คน กลุbมที่ 3 กลุ_มตัวอย_างที่ใชWในการประเมิน

ความพึงพอใจของผู Wม ีส _วนเกี ่ยวขWอง ไดWแก_ 

ผ ู Wบร ิหาร  จำนวน 1 คน  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 14 คน ครู 

จำนวน 118 คน ผูWปกครองนักเรียน จำนวน 

322 คน และนักเรียน จำนวน 322 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชtในการประเมิน 

 1. ฉบับที ่ 1 : แบบประเมินดWาน

บริบทของโครงการ ไดWค_าความเชื่อมั่นเท_ากับ 

0.90 

 2. ฉบับที่ 2 : เปuนการประเมินดWาน

ปOจจัยนำเขWาของโครงการ ไดWค_าความเชื ่อม่ัน

เท_ากับ 0.95 



 3. ฉบับที ่  3 : แบบประเมินดWาน

กระบวนการของโครงการ แบ_งออกเปuน 2 

ฉบับ ดังน้ี 

 3.1 ฉบับที่ 3.1 : แบบประเมิน

ดWานกระบวนการของโครงการ ไดWค_าความ

เช่ือม่ันเท_ากับ 0.91 

   3.2 ฉบับท่ี 3.2 : แบบประเมิน

ดWานกระบวนการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาม

โครงการ จึงแยกแบบประเมินออกเปuน 8 ฉบับ 

เพ ื ่อประเม ินในช _วงระยะเวลาส ิ ้นส ุดการ

ดำเนินงานในแต_ละกิจกรรม ดังน้ี 

   3.2 .1 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .1  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต_อกิจกรรม

ยุวชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย@ ไดWค_า

ความเช่ือม่ันเท_ากับ 0.88 

   3 .2 .2 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .2  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต_อกิจกรรมการ

ทำบุญตักบาตร พบพระรับธรรม ไดWค_าความ

เช่ือม่ันเท_ากับ 0.91 

   3.2 .3 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .3  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต_อกิจกรรม

หWองเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข 

ไดWค_าความเช่ือม่ันเท_ากับ 0.82  

   3 .2 .4 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .4  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที ่มีต_อกิจกรรม 

บ.ว.ร. จิตอาสา ไดWค_าความเชื ่อมั ่นเท_ากับ 

0.83 

   3.2 .5 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .5  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที ่มีต_อกิจกรรม

ธนาคารความดี ไดWค_าความเชื ่อมั ่นเท_ากับ 

0.85 

   3.2.6 ฉบ ับท ี ่  3 . 2 . 6  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต_อกิจกรรมการ

เขWาค_ายคุณธรรม  ไดWค_าความเชื่อมั่นเท_ากับ 

0.88 

   3 .2 .7 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .7  : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต_อกิจกรรมตWน

กลWาความดีวิถีพอเพียง ไดWค_าความเชื ่อม่ัน

เท_ากับ 0.85 

   3 .2 .8 ฉบ ับท ี ่  3 .2 .8 : 

แบบสอบถามความคิดเห็นที ่มีต_อกิจกรรม

ธนาคารโรงเรียน  ไดWค_าความเชื่อมั่นเท_ากับ 

0.88 

 4. ฉบับที่ 4 : แบบประเมินดWาน

ผลผลิตของโครงการ แบ_งเปuน 2 ฉบับ ดังน้ี 

  4.1ฉบับที่ 4.1 : แบบประเมิน

การแสดงออกของพฤติกรรมนักเรียนดWาน

คุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 6 ดWาน  ไดWค_า

ความเช่ือม่ันเท_ากับ 0.99 

  4.2 ฉบับท่ี 4.2 : แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู Wมีส_วนเกี ่ยวขWองไดWค_า

ความเช่ือม่ันเท_ากับ 0.91 

การเก็บรวบรวมขtอมูล 

 1. ฉบับที่ 1 การประเมินบริบทของ

โครงการ เก็บรวบรวมก_อนดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการในเดือนเมษายน 2562 

 2. ฉบับที ่  2 การประเมินดWาน

ปOจจัยนำเขWาของโครงการ เก็บรวบรวมใน

เดือนพฤษภาคม 2562 

 3. ฉบับที ่  3 การประเมินดWาน

กระบวนการของโครงการ  



  3.1 ฉบ ับท ี ่  3.1 ด W านความ

เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ เก็บ

รวบรวมระหว_างการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 

2562 

  3.2  ฉบับที ่ 3.2 ดWานการจัด

กิจกรรมของโครงการ เก็บรวบรวมเมื่อสิ้นสุด

การดำเนินงานของแต_ละกิจกรรม 

 4. ฉบับท่ี 4 การประเมินดWาน

ผลผลิตของโครงการ   

  4.1 ฉบับที่ 4.1 แบบประเมิน

การแสดงออกของพฤติกรรมนักเรียนดWาน

คุณธรรม  และจริยธรรม หลังการดำเนิน

กิจกรรมของโครงการ จำนวน 6 ดWาน เก็บ

รวบรวมในเดือนมกราคม 2563 และเมื่อสิ้นสุด

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  

  4.2 ฉบับที่ 4.2 แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู Wม ีส _วนเกี ่ยวขWอง เก็บ

รวบรวมในเดือนมกราคม 2563 และเมื่อสิ้นสุด

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

สถิติท่ีใชtในการวิเคราะห:ขtอมูล  

 1. สถิติข้ันพ้ืนฐาน ไดWแก_ ค_าเฉล่ีย ( ) 

และส_วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 2. สถิติที่ใชWในการวิเคราะห@คุณภาพ

ของเคร่ืองมือ  

 2.1 หาค_าเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

 2 . 2  หาค _ าความเช ื ่ อม ั ่ น  ค_ า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient)  	
ผลการวิเคราะห:ขtอมูล 

 1 .1 ผลการประเม ินด W านบร ิบท                   

ต า ม ค ว า ม ค ิ ด เห ็ นของ  ผ ู W บร ิ หาร และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน โดย

ภาพร วมอย ู _ ใ น ร ะด ั บม าd ( =4 . 3 0, 

SD=0.50) เมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ พบว_า ขWอ

ที ่ม ีค _าเฉลี ่ยส ูงส ุด ค ือ ว ัตถ ุประสงค@ของ

โครงการสอดคลWองกับความตWองการของ

ผู Wปกครองและชุมชน ( = 4.72, SD=0.55) 

รองลงมา คือ วัตถุประสงค@ของโครงการ

สามารถดำเนินการใหWบรรลุผลไดW ( = 4.42, 

SD=0.51) และขWอที ่ม ีค _าเฉล ี ่ยต ่ำส ุด คือ 

วัตถุประสงค@ของโครงการมีความเปuนเหตุเปuน

ผล ( = 3.94, SD=0.45) เมื ่อเทียบผลการ

ประเมินกับเกณฑ@ที ่กำหนด คือ ระดับมาก     

( =3.51- 4.50) ถือว_าเท_ากับเกณฑ@ 

 1.2 ผลการประเมินดWานปOจจัยนำเขWา

ตามความคิดเห็นของผู Wบริหาร ครู  และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมาก  ( =4.46, SD=0.58)  

เมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ พบว_า ขWอที่มีค_าเฉล่ีย

สูงสุด คือ งบประมาณสนับสนุนการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการมีความเพียงพอ  ( =

4.60, SD=0.44) รองลงมา ไดWแก_ มีบุคลากรท่ี

มีความรูWความเขWาใจในการจัดกิจกรรม ( =

4.57, SD=0.55)  และขWอท่ีมีค_าเฉล่ียต่ำสุด คือ 

สถานที ่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม  ( =

4.25, SD=0.50) เมื ่อเทียบผลการประเมินกับ

เกณฑ@ที่กำหนด คือ ระดับมาก ( =3.51-4.50) 

ถือว_าเท_ากับเกณฑ@ 

  1.3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ด W า น

กระบวนการ มีดังน้ี  

   1.3.1 ผลการประเมินดWาน

กระบวนการเกี ่ยวกับความเหมาะสมของ

กระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็น
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ของผ ู W บ ร ิ หาร  คร ู  และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยภาพรวมอยู _ใน

ร ะด ั บม าก  ( =4 . 4 5,  SD=0 .58 )  เ ม่ือ

พิจารณาเปuนรายขWอ พบว_า ขWอที ่มีค_าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ผูWบริหารและบุคลากรทุกฝ¥ายมีส_วน

ร_วมในการวางแผน ( =4.55, SD=0.55) 

รองลงมาไดWแก_ มีการวางแผนดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ ( =4.53, SD=0.57) และขWอที่มี

ค_าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการกำหนดจุดมุ_งหมาย

และแนวทางการพ ัฒนาค ุณธรรมและ 

จริยธรรมตามสภาพปOญหาและความตWองการ  

( = 4.35, SD=0.61) เม ื ่ อ เท ียบผลการ

ประเมินกับเกณฑ@ท่ีกำหนด คือ ระดับมาก (

=3.51-4.50) ถือว_าเท_ากับเกณฑ@ 

   1.3.2 ผลการประเมินดWาน

กระบวนการเกี ่ยวกับการจัดกิจกรรมตาม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน 

ท ีป O งกรว ิทยาพ ัฒน@  (ทว ีว ัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ@ฯ มีดังน้ี 

    1) กิจกรรมยุวชน

เท ิดท ูนสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย9  โ ดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู_ในระดับมาก ( =

4.45, SD=0.60) เม ื ่อพิจารณาเปuนรายขWอ 

พบว_า ขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาใน

การดำเนินงานมีความเหมาะสม ( =4.56, 

SD=0.58) รองลงมา ไดWแก_ นักเรียนมีจิตสำนึก

ใ น พ ร ะ ม ห า ก ร ุ ณ า ธ ิ ค ุ ณ ต _ อ ส ถ า บั น

พระมหากษัตริย@ ( =4.51, SD=0.69) และขWอ

ที ่ม ีค _าเฉล ี ่ยต ่ำส ุด ค ือ ก ิจกรรมเปuนการ

เสริมสรWางความสามัคคีในหมู_คณะ ( =4.24, 

SD=0.57) เม ื ่ อ เท ียบผลการประเมินกับ

เกณฑ@ที่กำหนดคือ ระดับมากขึ้นไป ( =

3.51–4.50) ถือว_าเท_ากับเกณฑ@ 

    2 )  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

ทำบุญตักบาตร พบพระรับธรรม โดยภาพรวม

อยู _ในระดับมาก ( = 4.46, SD=0.58) เม่ือ

พิจารณาเปuนรายขWอ พบว_า ขWอที ่มีค_าเฉล่ีย

สูงสุด คือ นักเรียนสามารถนำความรูWที่ไดWรับไป

ปรับใชWในชีวิตประจำวัน ( =4.60, SD=0.44) 

รองลงมา ไดWแก_ นักเรียนไดWรับการปลูกฝOง

หลักธรรมทางศาสนา ( =4.57, SD=0.55) 

และขWอที ่มีค_าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ มีการประสาน

สัมพันธ@กับวัดและชุมชน   ( =4.25, SD=0.50) 

เมื่อเทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนดคือ 

ระดับมาก ( =3.51–4.50) ถือว_าเท_ากับเกณฑ@ 

    3) กิจกรรมหWองเรียน

สีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข  โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมาก ( =4.42, SD=0.57) 

เมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ พบว_า ขWอที่มีค_าเฉล่ีย

สูงสุด คือ นักเรียนมีความรูWดWานสุขอนามัยส_วน

บุคคล ดูแลตนเองไดW  ( =4.57, SD=0.53) 

รองลงมา ไดWแก_ นักเรียนเขWาใจในอารมณ@

วัยรุ_น ( =4.53, SD=0.53) และขWอท่ีมีค_าเฉล่ีย

ต่ำสุด คือ นักเรียนเปuนผูWห_างไกลจากส่ิงเสพติด

และอบายมุข ( =4.20, SD=0.67) เมื่อเทียบ

ผลการประเมินกับเกณฑ@ที ่กำหนด คือ ระดับ

มาก ( =3.51 – 4.50) ถือว_าเท_ากับเกณฑ@  

    4) กิจกรรม บ.ว.ร. 

จิตอาสา โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากท่ีสุด (

=4.56, SD=0.59) เมื ่อพิจารณาเปuนรายขWอ 

พบว_า ขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนไดWรับ

การปลูกฝOงความมีน้ำใจ  ( =4.75, SD=0.53) 
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รองลงมา ไดWแก_ นักเรียนรูWสึกตนเองว_ามีคุณค_า 

( =4.70, SD=0.59) และขWอที่มีค_าเฉลี่ยต่ำสุด 

คือ กิจกรรมเปuนการเสริมสรWางความสามัคคี    

( =4.56, SD= 0.59) เมื่อเทียบผลการประเมิน

กับเกณฑ@ที ่กำหนด คือ ระดับมากที ่สุด (

=3.51–4.50) ถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

    5) กิจกรรมธนาคาร

ความดี โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากที่สุด    

( =4.68, SD=0.51) เมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ 

พบว_า ขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนเห็น

คุณค_าในตนเองและผูWอื่น ( =4.82, SD=0.42) 

รองลงมาไดWแก_ นักเรียนมีความภูมิใจในการทำ

ความดี ( =4.80, SD=0.42) และข Wอท ี ่ มี

ค_าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนใชWเวลาว_างใหWเปuน

ประโยชน@แก_สังคม ( =4.58, SD= 0.59) เม่ือ

เทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนด คือ 

ระดับมากที่สุด ( =3.51–4.50) ถือว_าสูงกว_า

เกณฑ@ 

   6) กิจกรรมการเขWา

ค_ายคุณธรรม โดยภาพรวมอยู _ในระดับมาก

ที่สุด ( =4.63, SD=0.50) เมื่อพิจารณาเปuน

รายขWอ พบว_า ข Wอที ่ม ีค _าเฉล ี ่ยส ูงส ุด คือ 

นักเรียนไดWพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออก

ด Wานค ุณธรรมและจร ิยธรรม ( =4 . 80 , 

SD=0.41) รองลงมา ไดWแก_ นักเรียนเรียนรูW

ค ุณธรรมและจริยธรรมจากกิจกรรมค_าย

คุณธรรม ( =4.75, SD=0.50)  และขWอที ่มี

ค_าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานที่ และเวลาในการจัด

กิจกรรมเหมาะสม ( =4.33, SD=0.53) เม่ือ

เทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนด คือ 

ระดับมากที่สุด ( =3.51–4.50) ถือว_าสูงกว_า

เกณฑ@ 	
    7) กิจกรรมตWนกลWา

ความดีวิถีพอเพียง โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มากที่สุด ( =4.62, SD=0.52)  เมื่อพิจารณา

เปuนรายขWอ พบว_า ขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

น ั ก เ ร ี ยนสามารถด ู แลตน เองจากการ

เ ปล ี ่ ย นแปล งขอ งส ั ง คม ไ ดW  ( =4.69, 

SD=0.49)  รองลงมาไดWแก_ นักเรียนมีความรูW 

ความเขWาใจในการดำรงชีวิตตามหลักความ

พอเพียง ( =4.67, SD=0.48)  และขWอที ่มี

ค_าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนรูWจักใชWเวลาว_างใหW

เปuนประโยชน@ ( =4.52, SD=0.56) เมื่อเทียบ

ผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนด คือ ระดับ

มากท่ีสุด ( =3.51–4.50) ถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

    8) กิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากที่สุด (

=4.71, SD=0.47)  เมื่อพิจารณาเปuนราย

ขWอ พบว_า ขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน

ไดWรับการปลูกฝOงคุณธรรมและจริยธรรมดWานความ

ซื่อสัตย@ ( =4.79, SD=0.42)  รองลงมาไดWแก_ 

นักเร ียนมีความภูมิใจในตนเอง ( =4.78,            

SD=0.42)  และขWอที ่ม ีค _าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ 

นักเรียนไดWรับการปลูกฝOงดWานความมีวินัยทาง

การเงินของตนเอง ( =4.58, SD=0.51) เม่ือ

เทียบผลการประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนด คือ 

ระดับมากที่สุด ( =3.51–4.50) ถือว_าสูงกว_า

เกณฑ@ 

  1.4 ผลการประเมินดWานผลผลิต 

   1.4.1 ผลการประเมินดWาน
ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการแสดงออกทาง
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พฤติกรรมของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรม
ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย

ภาพรวมอยู _ในระดับมากที ่ส ุด ( =4.63, 
SD=0.53) เมื่อพิจารณาเปuนรายดWาน พบว_า 
ดWานที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดWานคุณธรรมและ

จร ิยธรรมด Wานความซ ื ่อส ัตย @  ( =4.67, 
SD=0.51)  รองลงมา ไดWแก_ ดWานคุณธรรมและ

จร ิยธรรมด Wานระเบ ียบว ิน ัย ( =4.65, 
SD=0.51) และดWานที ่ม ีค _าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ 
คุณธรรมและจริยธรรมดWานความพอเพียง       

( =4.56, SD=0.58) เมื่อเทียบผลการประเมิน

กับเกณฑ@ที่กำหนดคือ ระดับมาก ( = 3.51–4.50) 
ถือว_าสูงกว_าเกณฑ@    

   1.4.2 ผลการประเมินดWาน

ผลสำเร็จของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผูWมีส_วนเกี่ยวขWอง โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มากที่สุด ( =4.61, SD=0.52) เมื่อพิจารณา

เปuนรายดWาน พบว_า ดWานที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 

ด W า นผลผล ิ ต ขอ ง โ ค ร ง ก า ร   ( =4.65, 

SD=0.51) รองลงมา ไดWแก_ ดWานกระบวนการ

ของโครงการ (ผลของการจัดกิจกรรมตาม

โครงการ)  ( =4.64,  SD=0.53) และดWานที่มี

ค _าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ ดWานปOจจัยนำเขWาของ

โครงการ ( =4.51, SD=0.57)  เม่ือเทียบผลการ

ประเมินกับเกณฑ@ที่กำหนดคือ ระดับมาก ( =

3.51–4.50) ถือว_าสูงกว_าเกณฑ@ 

อภิปรายผล 

1..  ผลการประ เม ิ นด W านบร ิ บท

วัตถุประสงค@ของโครงการพัฒนาคุณธรรม 

จร ิยธรรม โรงเร ียนท ีป O งกรว ิทยาพ ัฒน@          

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ สอดคลWองกับ

ความตWองการของผูWปกครองและชุมชนมาก

ที่สุด และวัตถุประสงค@ของโครงการมีความ

เหมาะสมในระดับมาก ดังนี้ วัตถุประสงค@ของ

โครงการสามารถดำเนินการใหWบรรลุผลไดW 

รองลงมา ไดWแก_ วัตถุประสงค@ของโครงการ

สามารถนำไปปฏิบัติไดWจริง  วัตถุประสงค@ของ

โครงการสอดคลWองกับอัตลักษณ@ของโรงเรียน 

วัตถุประสงค@ของโครงการสอดคลWองกับสภาพ

ปOญหาของนักเรียน วัตถุประสงค@ของโครงการ

สอดคล Wองก ับพระราชบัญญัต ิการศ ึกษา

แห_งชาติ พ.ศ. 2542 และที ่แกWไขเพิ ่มเติม 

(ฉบับที ่  2) พ.ศ. 2545 วัตถุประสงค@ของ

โครงการมีความชัดเจน และวัตถุประสงค@ของ

โครงการมีความเปuนเหตุเปuนผลตามลำดับ ที่

เปuนเช_นนี ้ เพราะว_า การประเมินสภาพ

บริบททำใหWมองเห็นความสอดคลWอง และ

เปuนไปในทิศทางเดียวกันตั ้งแต_ก_อนการ

ดำเนินโครงการ จนถึงขั้นดำเนินโครงการ ที่

ไดWรับความร_วมมือทั ้งภาครัฐ และเอกชน 

โรงเรียน ชุมชน ผู Wปกครองนักเร ียน รวมถึง

นักเรียนจนถึงขั ้นผลผลิตของโครงการ  และ

พบว_า การพ ัฒนาค ุณธรรม จร ิยธรรมใน

สถานศึกษา ควรทำควบคู_กันไประหว_าง บWาน 

วัด และโรงเรียน ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัย

ของนฤมล วิทยาวุฒิรัตน@ (2562: 97-98) ไดW

ศ ึกษาเรื ่อง  การประเมินโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียนคลองเมือง

พิทยาคม ผลการวิจัย พบว_า การประเมิน

บริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในโรงเรียน โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตาม

ความคิดเห็นของผู Wบริหาร ครูผู Wสอน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว_า

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ภาพรวมระดับ

ความสอดคลWองอยู _ในระดับมากที ่ส ุด โดย

ภาพรวม ปรากฏว_าผ_านเกณฑ@การประเมิน 

และสอดคลWองกับ จิระพงษ@ สุริยา (2563: 68) 

ไดWศึกษาเรื ่อง การประเมินโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสรรพ

วิทยาคม ผลการวิจัยพบว_า ผลการประเมิน

บริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ในดWาน

ความสอดคลWองระหว_างวัตถุประสงค@ของ

โครงการกับนโยบาย ความเหมาะสมของ

โครงการและความเปuนไปไดWของโครงการ โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมาก และผ_านเกณฑ@การ

ประเมินท่ีต้ังไวW  

2. ผลการประเมินดWานปOจจัยนำเขWา

เกี่ยวกับเหมาะสมของปOจจัยนำเขWาของโครงการ

ตามความค ิดเห ็นของผ ู Wบร ิหาร คร ู  และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปuน

ร า ย ข W อ  พ บ ว _ า  ผ ู W บ ร ิ ห า ร  ค ร ู  แ ล ะ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มี

ความคิดเห็น ดังนี้ งบประมาณสนับสนุนการ

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความเพียงพอ 

มีบุคลากรที ่มีความรู WความเขWาใจในการจัด

กิจกรรม การใหWบริการดWานวัสดุอุปกรณ@มี

ความเพียงพอ หน_วยงาน อื ่น ๆ ใหWการ

สนับสนุนในการจัดกิจกรรม ผูWปกครองและ

ชุมชนใหWความร_วมมือในการจัดกิจกรรม มี

บุคลากรรับผิดชอบทุกกิจกรรมตามลำดับ 

เนื่องจากโรงเรียนมีการพัฒนาความพรWอมดWาน

ปOจจัย โดยวางแผนการทำงานที ่เปuนระบบ 

โดยแต_งตั้งคณะกรรมการผูWรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกร

วิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ มี

การจ ัดสรรงบประมาณที ่ ใช Wในการดำเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป¤ เพื่อใหWมี

งบประมาณที่เพียงพอต_อการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการดังกล_าว รวมทั้งมีการระดมทรัพยากร

จากผูWมีส_วนไดWเสียเพื่อใชWในการดำเนินโครงการ 

ซึ ่งสอดคลWองกับงานวิจ ัยของ ย ุวด ี  คำเงิน 

(2561: 142-143) ไดWศึกษาเรื่อง การประเมิน

โครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 สรุปผลไดWดังน้ี ดWานปOจจัย

นำเขWา ผลการประเมินโครงการพัฒนาจิต

สาธารณะของนักเรียนในโรงเรียน มีความ

พรWอมหรือเหมาะสม โดยรวมอยู_ในระดับมาก 

เปuนอันดับที่ส่ี และเมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ 

พบว_า ขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหานWอย 

3 อันดับแรก ดังนี ้ วัสดุอุปกรณ@ เครื ่องมือ 

เคร ื ่องใช Wในการดำเน ินโครงการ ม ีความ

เหมาะสมและเพียงพอ คณะกรรมการดำเนิน

โครงการประกอบ ดWวย ผู Wบริหาร ครู และ

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเปuนตัวแทน

ของบWาน วัด โรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

มีความสนใจ มีความรู Wความสามารถในการ

ดำเนินโครงการ ตามลำดับ สอดคลWองกับ    

นฤมล วิทยาวุฒิรัตน@ (2562: 97-98) ไดWศึกษา

เรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ในโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 

ผลการวิจัยพบว_า การประเมินปOจจัยเบื้องตWน



ดWานความเหมาะสมและพอเพียงเกี ่ยวกับ

วิทยากร งบประมาณ ระยะ เวลา สถานท่ี 

ว ัสด ุอ ุปกรณ@  ความร ู Wความสามารถของ

คณะทำงาน การสนับสนุนของฝ¥ายบริหาร

โรงเรียน ผูWปกครอง และบุคลากรในชุมชนแต_

ละกิจกรรมย_อย มีความเหมาะสม/พอเพียง 

อยู_ในระดับมากทุกกิจกรรม และผ_านเกณฑ@

การประเมิน 

 

3. ผลการประเมินดWานกระบวนการ 

3 . 1  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ด W า น

กระบวนการเก ี ่ยวก ับความเหมาะสมของ

กระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของ

ผูWบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู_ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาเปuนรายขWอ พบว_า ผูWบริหารและ

บุคลากรทุกฝ¥ายมีส_วนร_วมในการวางแผน 

รองลงมาไดWแก_ มีการวางแผนดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ไดW

รับผิดชอบไดWอย_างเต็มความสามารถ มีการ

รายงานสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอต_อ

สาธารณชน มีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไวWใน

โครงการตามลำดับขั้นตอนทุกกิจกรรม มีการ

นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมทุกระยะ มีการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม และ

มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกWไขเพ่ือ

ตามลำดับ สอดคลWองกับ กาญจนา  อิ ่มจีน 

(2555: 70-71) ไดWศึกษาเรื ่อง การประเมิน

โครงการส_งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน

บางบ_อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

6 พบว_า โครงการโดยรวมมีความเหมาะสมอยู_

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดWาน สรุป

ผลไดWดังนี ้ ดWานกระบวนการดำเนินงาน ผล

การประเม ินโครงการส _ง เสร ิมค ุณธรรม

จริยธรรม มีความเหมาะสมของการดำเนินงาน

ของโครงการ โดยรวมอยู _ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายขWอพบว_าขWอที่มีค_าเฉลี่ยสูงสุด

จากมากหานWอย 3 อันดับแรก ไดWแก_ การ

ประเมินผลการดำเนินโครงการ ความร_วมมือ

ของคณะทำงานและผูWที่เกี่ยวขWองตามโครงการ 

และมีการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 

3 . 2  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ด W า น

กระบวนการเกี ่ยวกับการจัดกิจกรรมตาม

โครงการ1) กิจกรรมยุวชนเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตร ิย:  ตามความค ิดเห ็นของ

ผู Wบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และนักเรียน โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู_ในระดับมาก  ( = 4.45, SD=0.60) 

2) กิจกรรมการทำบุญตักบาตร พบพระรับ

ธรรม ตามความคิดเห็นของผู Wบร ิหาร ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ

นักเรียนโดยภาพรวมอยู_ในระดับมาก ( =4.46, 

SD=0.58) 2) กิจกรรมการทำบุญตักบาตร 

พบพระร ับธรรม ตามความค ิดเห ็นของ

ผู Wบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และนักเรียนโดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มาก ( =4.46, SD=0.58) 4) กิจกรรม บ.ว.ร. 

จิตอาสา  ตามความคิดเห็นของผู Wบริหาร ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน และ

นักเรียน โดยภาพรวมอยู _ในระดับมากที ่สุด        

( =4.56, SD=0.59) 5) . กิจกรรมธนาคาร

X

X

X

X



ความดี  ตามความคิดเห็นของผู Wบริหาร ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ

นักเรียน โดยภาพรวมอยู_ในระดับมากที่สุด  

( =4.68, SD=0.51) 6) กิจกรรมการเขtาคbาย

คุณธรรม  ตามความคิดเห็นของผูWบริหาร ครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ

นักเรียน โดยภาพรวมอยู _ในระดับมากที่สุด     

( =4.63, SD=0.50) 7) ก ิจกรรมต tนกลtา

ความดีวิถีพอเพียง ตามความคิดเห็นของ

ผู Wบริหาร ครู คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและนักเรียน โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มากท ี ่ ส ุด  ( =4.62,  SD=0.52)  และ 8) 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  ตามความคิดเห็น

ของผูWบริหาร ครู คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและนักเรียน โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มากท่ีสุด ( =4.71, SD=0.47) 

 4. ผลการประเมินดtานผลผลิต 

 4.1 ผลการประเมินดWานผลผลิต

ของโครงการเก ี ่ยวก ับการแสดงออกทาง

พฤติกรรม ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน 

ผูWปกครองนักเรียนที่มีต_อการแสดงออกทาง

พฤติกรรมดWานคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักเรียนตามอัตลักษณ@ของโรงเรียน 6 ประการ 

หลังการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มากที่สุด ( =4.63, SD=0.53)  ที่เปuนเช_นน้ี

เพราะโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ@ฯ ไดWจัดกิจกรรมจำนวน 8 กิจกรรม

หลัก (1) ก ิจกรรมย ุวชนเท ิดท ูนสถาบัน

พระมหากษัตริย@ (2) กิจกรรมการทำบุญตัก

บาตร พบพระรับธรรม (3) กิจกรรมหWองเรียน

สีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข (4) 

กิจกรรม บ.ว.ร. จิตอาสา (5) กิจกรรมธนาคาร

ความดี (6) กิจกรรมการเขWาค_ายคุณธรรม (7) 

กิจกรรมตWนกลWาความดีวิถีพอเพียง และ (8) 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรมดังกล_าวจะ

ช_วยปลูกฝOงคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 

ซ ึ ่งจะทำใหWน ักเร ียนมีการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เด_นชัดตามอัตลักษณ@ของโรงเรียน 

6 ประการ ซึ ่งก ิจกรรมหลักของโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกร

วิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ

สามารถพัฒนาการแสดงออกทางพฤติกรรมของ

นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว_าเกณฑ@ท่ี

กำหนดทุกรายการ สอดคล Wองก ับ ไพศาล      

มั่นอก (2557: 106-109) ไดWศึกษาเรื่อง การ

วิจ ัยเชิงปฏิบัต ิการแบบมีส _วนร_วมในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก: กรณีศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ผลการวิจัย

พบว_า หลังจากการปฏิบัติการทั้ง 2 วงรอบ

ดWวยกลยุทธ@ทั ้ง 5 กลยุทธ@ โดยภาพรวมมี

ค _าเฉล ี ่ยอย ู _ ในระด ับมากท ี ่ สุด และเ ม่ือ

พิจารณาเปuนรายดWาน พบว_า ค_าเฉลี่ยอยู_ใน

ระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดWาน ไดWแก_ 1) การมีความ

ซื ่อสัตย@สุจริต 2) การมีความขยันอดทน 3) 

การมีสติปOญญา และ 4) การมีความเพียร 

 4.2 ผลการประเม ินด Wาน

ผลผลิตของโครงการเกี ่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู Wมีส_วนเกี ่ยวขWองที่มีต_อโครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยา

พัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ ตาม

X

X

X

X

X



ความคิดเห็น ของผูWบริหาร ครู คณะกรรมการ

สถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน น ัก เร ียน และ

ผูWปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู_ในระดับ

มากที่สุด ( =4.61, SD=0.52) เมื่อพิจารณา

เปuนรายขWอ พบว_า ผูWบริหาร ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความ

คิดเห็นอยู_ในระดับมากที่สุดทุกดWาน ดังนี้ ดWาน

ท่ีมีค_าเฉล่ียสูงสุด คือ ดWานผลผลิตของโครงการ 

( =4.65 , SD=0.51) รองลงมา ไดWแก_ ดWาน

กระบวนการของโครงการ (ผลของการจัด

กิจกรรมตามโครงการ) ( =4.64, SD=0.53) 

และดWานที ่มีค_าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ ดWานปOจจัย

นำเข Wาของโครงการ ( =4.51, SD=0.57) 

สอดคลWองกับ นฤมล วิทยาวุฒิรัตน@ (2562: 

97-98) ไดWศึกษาเรื ่อง การประเมินโครงการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียนคลอง

เมืองพิทยาคม ผลการวิจัยพบว_า ความพึง

พอใจของ ผูWบริหาร ครูผูWสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา นักเรียน และผูWปกครองนักเรียนท่ี

มีต_อโครงการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู_

ในระดับมาก สอดคลWองกับ จิระพงษ@ สุริยา 

(2563: 72-73) ไดWศึกษาเรื ่อง  การประเมิน

โครงการพ ัฒนาค ุณธรรมจร ิยธรรมของ

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม พบว_า ความ

พึงพอใจของผู Wบร ิหาร ครู ู  คณะกรรมการ

สถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน น ัก เร ียน และ

ผ ู Wปกครองน ักเร ียนที ่ม ีต _อโครงการ โดย

ภาพรวมอยู_ในระดับมากและผ_านเกณฑ@การ

ประเมินท่ีต้ังไวWW สอดคลWองกับ 

ขtอเสนอแนะ 

 1. ขtอเสนอแนะ 

     1.1 ควรม ีการดำเนินโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกร

วิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ 

อย_างต_อเน่ือง  

     1.2 โครงการพ ัฒนาค ุณธรรม 

จริยธรรม โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวี

ว ัฒนา) ในพระราชูปถัมภ@ฯ มีผลผลิตเม่ือ

สิ้นสุดโครงการไดWระดับมากที่สุด สามารถลด

ปOญหาพฤติกรรมดWานคุณธรรม และจริยธรรม

ไดW 

     1.3 การที่นักเรียนไดWมีส_วนร_วมใน

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนทีปOงกรวิทยาพัฒน@ (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ@ฯ ส_งผลต_อมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานดWานคุณภาพผูWเรียน 

     1.4 ผ ู Wบร ิหารโรงเร ียนต WองใหW

ความสำคัญต_อการดำเนินงานของกิจกรรม

หรือโครงการต_าง ๆ อย_างต_อเนื่องและจริงจัง 

เพื่อสรWางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกฝ¥าย ซึ ่งทำใหWงานสำเร ็จตาม

วัตถุประสงค@ท่ีต้ังไวW 

 2. ขtอเสนอแนะสำหรับการประเมิน

คร้ังตbอไป 

     2.1 ควรนำผลจากการประเมิน

ครั้งนี้ไปเปuนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

จัดก ิจกรรมของโครงการใหWเหมาะสมกับ

โรงเรียน และสอดคลWองกับความตWองการของ

ผูWปกครอง ชุมชน และทWองถ่ินใหWมากย่ิงข้ึน 

     2.2 ควรศึกษาวิจ ัยเพื ่อพัฒนา

รูปแบบของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

X

X

X

X



ของโรงเรียนใหWเปuนวิธีปฏิบัติที่เปuนเลิศ (Best 

Practice) 

     2.3 ควรประเมินผลโครงการ

พัฒนาคุณธรรม และจริ ยธรรมโดยใชW

รูปแบบ การประเมินแบบอื่น นอกเหนือจาก

การใชWรูปแบบการประเมินแบบซิปปj 
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