
สุรปรีชา  ลาภบุญเรือง  2555.  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยใช้เครือข่ายบ้าน วดั โรงเรียน  
 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเก่ียวกบัความ

สอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 24 นโยบายโรงเรียนและความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียน 2.เพื่อประเมินปัจจยั
เบ้ืองตน้ของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสม/เพียงพอของโครงการยอ่ย  18 โครงการเก่ียวกบั
วทิยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะท างาน การ
สนบัสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผูป้กครอง และบุคลากรในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเก่ียวกบัความร่วมมือของคณะท างานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ปฏิทินการ
ปฏิบติังาน บทบาทหนา้ท่ี ขั้นตอน จุดเด่น จุดดอ้ย การนิเทศติดตามผลและส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขในการ
ด าเนินงาน 4.เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเก่ียวกบัพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของ
นกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์ความกตญัญูกตเวที ความมีวินยั ความเสียสละ      
ความสามคัคี  การพึ่งตนเอง ความขยนัหมัน่เพียร 5.เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อ
ผูป้กครอง นกัเรียน โรงเรียนท่าคนัโทวทิยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต 24 

ประชากร คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าคนัโทวทิยาคาร 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 24  ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 5  คน ครูผูส้อน จ านวน 72  คน   
นกัเรียน จ านวน 1,112  คน ผูป้กครอง จ านวน 1,112 คน คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
15 คน พระสงฆจ์ านวน 47 รูป กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    
ท่าคนัโทวทิยาคาร จ านวน 5 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (simple random sampling)   
จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าคนัโทวทิยาคาร จ านวน 15 คน  
ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (simple random sampling) จ  านวน 14 คน พระสงฆ ์วดัใน
ต าบลท่าคนัโท จ านวน 47 รูป ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (simple random sampling) 
จ  านวน 45 คน ครูผูรั้บผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ จ านวน 78 คน สุ่มตวัอยา่งจาก
ครูผูส้อนไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (simple random sampling) จ  านวน 61 คน มีวธีิการ
สุ่มโดย จบัฉลากหมายเลขทะเบียนบุคลากรโดยใชโ้ปรแกรมในการสุ่ม นกัเรียน จ านวน 1,112  คน 
สุ่มตวัอยา่งจากนกัเรียนโดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (simple random sampling) จ  านวน 286 

ก 



คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน1,112 คน สุ่มตวัอยา่งจากผูป้กครองของนกัเรียนไดม้าโดยวธีิการสุ่ม
อยา่งง่าย  (simple random sampling) จ  านวน 286 คน  

ผลการวิจยัพบว่า  1. ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการ
กบันโยบายทางการศึกษา พบวา่ โครงการท่ีด าเนินการ มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีความสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6 แผนพฒันาคนและสงัคมในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และสอดคลอ้งกบันโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษา มี
ความจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม มีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถือวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีไม่พึงประสงคข์องสังคม จึงเป็นความจ าเป็น
ท่ีโรงเรียนจะตอ้งด าเนินการในการส่งเสริม พฒันาและปลูกฝังจริยธรรมดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึนในตวั
ผูเ้รียนอยา่งจริงจงั  2. ผลการประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ในการด าเนินงานโครงการ ผูป้ระเมินสามารถ
ประเมินไดว้า่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ทั้ง 5 ดา้น จะมีส่วนช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ  เน่ืองจาก
บุคลากรซ่ึงเป็นผูร่้วมคิด ร่วมจดัท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
โดยใชเ้ครือข่ายบา้น วดั โรงเรียน โรงเรียนท่าคนัโทวทิยาคาร  มีความเห็นวา่ปัจจยัต่าง ๆ เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานโครงการ โดยส่วนรวม อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 3. ผลการประเมินกระบวนการใน
การด าเนินกิจกรรม พบวา่ การด าเนินงานตามแผน เป็นไปดว้ยดี มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
และเม่ือมีการวิเคราะห์ถึงการปฏิบติักิจกรรมของโครงการโดยรวมประเมินวา่ มีความเหมาะสมมาก 
และเม่ือวเิคราะห์เป็นรายกลุ่ม ก็พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่ม มีผลการประเมินในระดบัมาก       
ทุกรายการ  4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบขอ้เทจ็จริง ของ
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน เป็นรายขอ้ พบวา่คะแนนขอ้เทจ็จริงของพฤติกรรม
หลงัด าเนินการสูงกวา่ก่อนด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   ยกเวน้ ในเร่ืองของการ
ยอมรับผลของการกระท าของตนเอง แต่เม่ือเปรียบเทียบขอ้เทจ็จริงของพฤติกรรมรวม  8  คุณลกัษณะ 
พบวา่ คะแนน ขอ้เทจ็จริงของพฤติกรรมหลงัด าเนินงานสูงกวา่ก่อนด าเนินงาน ทั้ง  8 คุณลกัษณะ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ในเร่ืองต่อไปน้ี ท างานไดเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด ตั้งใจ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ใชเ้วลาวา่งท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  ไม่ลกัขโมยของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
ไม่พดูเทจ็ เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา ปฏิบติัตามค าสั่งสอนแนะน าของครู ท าความเคารพครูในโอกาสท่ี
เหมาะสมทั้งในและนอกโรงเรียน  ท าความสะอาดหอ้งเรียนของนกัเรียนทุกวนั  ไม่น าแกว้หรือ
ภาชนะใส่อาหารข้ึนไปบนห้องเรียน เก็บภาชนะท่ีใส่อาหารไปไวใ้นท่ีท่ีจดัใหทุ้กคร้ัง เดินขา้มทาง
มา้ลายหนา้โรงเรียน  แต่เม่ือเปรียบเทียบ คะแนนขอ้เท็จจริงของพฤติกรรม 8  คุณลกัษณะ พบวา่
คะแนน  ขอ้เทจ็จริงของพฤติกรรมหลงัด าเนินงานทั้ง 8  คุณลกัษณะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี



ระดบั .05 เม่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของครู อาจารยใ์นโรงเรียนท่ีมีต่อพฤติกรรม ทางจริยธรรมของ
นกัเรียน หลงัด าเนินงานตามโครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงามของ   นกัเรียนพบวา่ครู อาจารย ์มีความพงึพอใจในพฤติกรรมทาง จริยธรรมอยูใ่นเกณฑ์
มากจนถึงมากท่ีสุด คือ ค่าคะแนนเฉล่ียรวมมีค่าตั้งแต่  2.936 - 3.138 โดยเรียงล าดบัความพึงพอใจ
ตามคุณลกัษณะทางจริยธรรม  ดงัต่อไปน้ี  ความขยนั ความมีวนิยั  ความซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ  
ความกตญัญูกตเวที  การพึ่งตนเอ  เม่ือศึกษาถึงความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีดีงามของ   นกัเรียน พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความคาดหวงัวา่นกัเรียน ท่ีไดเ้ขา้ร่วม
โครงการน้ีจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมอยูใ่นเกณฑสู์งจนถึงสูงมากคือ ค่าคะแนนเฉล่ียรวมมีค่า
ตั้งแต่  2.915 - 3.567 โดยเรียงล าดบัความพึงพอใจตามคุณลกัษณะทางจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี   ความ
ขยนั  ความมีวนิยั  ความซ่ือสัตย ์ ความรับผิดชอบ ความกตญัญูกตเวที  การพึ่งตนเอง 


