การประเมินโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนชุ มชนวัดหน้ าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ

ผูร้ ับผิดชอบ นายวินยั สมคะเณย์
ระยะเวลาในการประเมิน ปี การศึกษา 2553

ผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชนวัดหน้าไม้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชน วัดหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยประเมินข้อมูล 5 ด้าน คือ ด้าน
บริ บท (Context Evaluation) ด้านปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดาเนินการ (Process Evaluation) ด้าน
ผลผลิต (Product Evaluation) และด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประชากรมี 3 กลุ่ม
คือ 1) ครู ผสู้ อน จานวน 26 คน 2) นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 150 คน 3) ผูป้ กครอง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1– มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 150 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็ นกลุ่มเดียวกันกับ
กลุ่ม ประชากรหรื อศึกษาจากประชากร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์
( CIPP Model )
เครื่ องมือวิจยั มี 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามของครู ผสู้ อน แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปข้อมูลทัว่ ไป
ของครู ผสู้ อน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนต่อโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชน วัดหน้าไม้
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 2 แบบสอบถามของนักเรี ยน แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 –
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ต่อโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชนวัดหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามของผูป้ กครองนักเรี ยน แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 –
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ต่อโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชนวัดหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( &micro; ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

อภิปรายผล
1. จากผลการประเมินพบว่า ครู ผสู้ อน มีความเห็นต่อโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม โดยภาพรวมและในด้านย่อยๆ ทั้ง 5
ด้าน มีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด แสดงว่าครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจในโครงการนี้
มาก โดยเห็นว่าเมื่อปฏิบตั ิตามโครงการนี้แล้วสามารถนาสิ่ งที่ปฏิบตั ิไปใช้พฒั นา ตนเอง พัฒนาหน้าที่รับผิดชอบ และช่วยการ
พัฒนานักเรี ยน ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยต่างๆเกี่ยวข้องดังนี้
1.1 ในด้านบริ บท ครู ผสู ้ อนเห็นว่า โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายต่างๆทั้ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบริ บทของโรงเรี ยน เป็ นการช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงเรี ยนให้มีความ
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมใน ท้องถิ่น
1.2 ในด้านปั จจัยเบื้องต้น ครู ผสู ้ อนเห็นว่า เหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ ด้านผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูน้ าชุมชนให้การ
สนับสนุนและเป็ นผูน้ าโครงการ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ทาให้ชุมชนมีความรู ้สึกว่า

โรงเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของชุ มชนจึงทาให้ได้รับความ ร่ วมมือจากบุคคลสาคัญต่างๆในชุมชนเป็ นอย่างดี รวมทั้งผูน้ าในชุมชน
มีความรู ้สึกที่ดีเป็ นกัลยณมิตรกับโรงเรี ยน จึงเป็ นแกนนาสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ ง
การ
1.3 ในด้านกระบวนการดาเนินการ ครู ผสู ้ อนเห็นว่า เหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ ด้านการประชุมวางแผน การดาเนิน
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมปลูกจิตสานึกตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมการจัดนิทรรศการวันสาคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาชีวติ อาจเป็ นการช่วยปลูกฝังจิตสานึกที่ดีของครู นักเรี ยน และบุคลากรใน
โรงเรี ยน ส่ วนด้านความร่ วมมือร่ วมใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบมีระเบียบ แบบแผนที่สามารถยึดถือ
ปฏิบตั ิงานต่างๆรวมกันเป็ นหมู่คณะ จนทาให้กิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้ประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี
1.4 ในด้านผลผลิต ครู ผสู ้ อนเห็นว่า เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านปลอดยาเสพติด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะโครงการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นโครงการที่ช่วยส่ ง เสริ มและยกระดับจิตใจของคนให้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่ องบาปบุญคุณโทษ
เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่ องยาเสพติด จนทาให้รู้จกั แยกแยะว่ายาเสพติดเป็ นสิ่ งที่ทาให้ร่างกายและจิตใจเสื่ อมโทรม
เป็ นหนทางที่ทาให้ชีวติ ของตนเองไปในทางที่ไม่ดี ชีวติ ไม่เจริ ญก้าวหน้า
1.5 ในด้านผลกระทบ ครู ผสู ้ อนเห็นว่า เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านผลกระทบต่อนักเรี ยน อาจเป็ นเพราะโครงการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นโครงการที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันด้านต่างๆของตนเอง รวมทั้ง
เป็ นโครงการที่ตอ้ งการเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่นกั เรี ยนควรประพฤติ และยึดถือปฏิบตั ิจนเป็ นส่ วนหนึ่งของจิตใจ พอ
นักเรี ยนโตขึ้นกลายเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อประเทศชาติ และบ้านเมือง เนื่องจากนักเรี ยนได้รับการปลูกฝัง
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมตั้งแต่เยาว์ วัย จนทาให้สังคมเกิดความสงบสุ ข
2. จากผลการประเมินพบว่า นักเรี ยน มีความเห็นต่อโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชนวัดหน้าไม้ โดย
ภาพรวมและในด้านย่อยๆ ทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ซึ่งจากผลการ
ประเมินจะเห็นได้วา่ นักเรี ยนจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเช่นเดียวกับครู ผสู ้ อนในด้าน
ผลผลิต เพราะโครงการนี้ตอ้ งการผลิตคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะต้องดารงชีวิตต่อไป ในสังคมอนาคต ทาให้
ประเทศชาติสงบสุ ข สามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆได้อย่างเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ซึ่ งเป็ นการช่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็ นการลดภาวะโลกร้อนทางอ้อมอีกด้วย โครงการนี้จึง
เป็ นโครงการที่ผเู ้ รี ยนเล็งเห็นว่าผลผลิตที่เกิดจากโครงการ เป็ นสิ่ งที่สาคัญ และอาจจะเป็ นตัวชี้นาอนาคตของชาติ เนื่องจาก
เป็ นโครงการที่เน้นทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นหลัก
3. จากผลการประเมินพบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยน มีความเห็นต่อโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนชุมชนวัดหน้า
ไม้ โดยภาพรวมและในด้านย่อยๆ ทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อาจ
เพราะผูป้ กครองมีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้โรงเรี ยนสามารถผลิต บุคคลที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมออกสู่ สังคมใน
อนาคต ซึ่ งบุคคลเหล่านี้อาจเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริ ญรุ่ งเรื อง มากกว่าในปั จจุบนั ปั ญหาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับอบายมุขก็จะลดน้อยถอยลง เช่น การเล่นการพนัน ยาเสพติด การยกพวกตีกนั จนสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
เป็ นต้น นักเรี ยนจะสามารถเป็ นที่พ่ งึ ของพ่อแม่ และผูป้ กครองได้ในอนาคต ปั ญหาการทอดทิง้ บุพการี หรื อนิ่งดูดายในเรื่ อง
ต่างๆของพ่อแม่ และผูป้ กครองของตนเองจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากนักเรี ยนได้รับการปลูกฝังทางด้ายคุณธรรมจริ ยธรรมตั้งแต่

เล็ก และสามารถนาสิ่ งที่ได้จากโครงการไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวติ และจิตใจของตนเอง ให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
จากผลการประเมิน ควรเผยแพร่ ให้ผบู ้ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรี ยน ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
คนได้รับทราบ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจดาเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
1. ด้านบริ บทของโครงการ โรงเรี ยนควรจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนขั้นตอน ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ้นจริ ง และสอดคล้องกับนโยบายของตันสังกัด การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่ถูกต้องจะทาให้การกาหนดแผน เป็ นไป
อย่างมีระบบและสามารถพัฒนาโครงการในทิศทางที่ถูกต้องได้ปรับปรุ ง กิจกรรมต่างๆของโครงการให้มีความสอดคล้องกับ
บริ บทของโรงเรี ยน และให้ทนั ยุคสมัยที่เกิดขึ้นจริ งในสังคมปั จจุบนั ทั้งสังคมประเทศไทยและสังคม ทัว่ โลก
2. ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในด้าน
ต่างๆของโครงการ อย่างชัดเจนมากขึ้น มีส่วนในการให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยนด้วยความเต็มใจ
ควรจัดหาทุนสนับสนุนโครงการจากทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการ
ดาเนินตามโครงการในแต่ละกิจกรรมเพื่อ ให้ประสบความสาเร็ จอย่างดี
3. การดาเนิ นการจัดกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจกับครู ผสู ้ อน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้เป็ นไปตามทิศทาง เดียวกัน เช่น
การกาหนดวันในการทากิจกรรมต่างๆ การกาหนดกิจกรรมที่ตอ้ งทาในวันสาคัญ กิจกรรมปลูกจิตสานึกตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง กิจกรรมการจัดนิ ทรรศการวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาชีวติ เป็ นต้น และจัดระบบ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่ อสารที่จาเป็ น สาหรับครู ผสู้ อน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในรู ปแบบต่างๆเพื่อความเข้าถึงเรื่ องที่ตอ้ งการ ให้ทราบอย่างรวดเร็ ว
4. ด้านผลผลิตของโครงการ โรงเรี ยนจะต้องเร่ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม อย่างยัง่ ยืนและเป็ นนิสัยที่ถาวร เพราะ
การส่ งเสริ มในด้านคุณธรรม จะต้องอาศัยเวลา เน้นการปฏิบตั ิและให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของการปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง จึงจะ
บรรลุผลการส่ งเสริ มคุณธรรมได้ โดยเฉพาะควรส่ งเสริ มกิจกรรม ที่เน้นการมีจิตสาธารณะเพื่อส่ วนรวมให้เพิม่ มากขึ้น
นอกจากครู ทุกคนควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ ตนทุกๆ ด้าน เพราะการที่โครงการจะสาเร็ จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
ความเอาใจใส่ และจริ งใจ ในการปฏิบตั ิงานและ ต้องมีความตระหนักและให้ความสนใจในการที่จะดูแลปลูกฝังให้นกั เรี ยนได้
มี คุณธรรมในตนเอง อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การประเมิน
1. ควรมีการประเมินปรับปรุ งโครงการทุกๆปี เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับบริ บทและสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว
2. ควรมีการประเมินโครงการเป็ นระยะๆ เพื่อดูพฒั นาการหลังจากที่ได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการบาง
ส่ วนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. จากการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า โครงการดังกล่าวสามารถที่จะส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยนให้สูงขึ้นได้
โรงเรี ยนควรที่ดาเนิ นโครงการดังกล่าวใน ปี การศึกษาต่อไป โดยนาข้อเสนอแนะที่ผปู้ ระเมินได้เสนอ นาไปเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนและควรมีการติดตามและประเมินคุณภาพของโครงการ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ต่อไปยิง่ ขี้น

