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ผลการประเมินโครงการ  
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชน วดัหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี โดยประเมินขอ้มูล 5 ดา้น คือ ดา้น
บริบท (Context Evaluation) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการด าเนินการ (Process Evaluation) ดา้น
ผลผลิต (Product Evaluation) และดา้นผลกระทบ (Impact Evaluation) ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี ประชากรมี 3 กลุ่ม 
คือ 1) ครูผูส้อน จ านวน 26 คน 2) นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 150 คน 3) ผูป้กครอง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1– มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 150 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ีเป็นกลุ่มเดียวกนักบั
กลุ่ม ประชากรหรือศึกษาจากประชากร โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์  
( CIPP Model )  
เคร่ืองมือวิจยัมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามของครูผูส้อน แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปขอ้มูลทัว่ไป
ของครูผูส้อน ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชน วดัหนา้ไม ้
อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามของนกัเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
ฉบบัท่ี 3 แบบสอบถามของผูป้กครองนกัเรียน แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( &micro; ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
 
อภิปรายผล  
1. จากผลการประเมินพบวา่ ครูผูส้อน มีความเห็นต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและในดา้นยอ่ยๆ ทั้ง 5 
ดา้น มีความเหมาะสมในระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงวา่ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในโครงการน้ี
มาก โดยเห็นวา่เม่ือปฏิบติัตามโครงการน้ีแลว้สามารถน าส่ิงท่ีปฏิบติัไปใชพ้ฒันา ตนเอง พฒันาหนา้ท่ีรับผดิชอบ และช่วยการ
พฒันานกัเรียน ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัต่างๆเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
1.1 ในดา้นบริบท ครูผูส้อนเห็นวา่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายต่างๆทั้ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และบริบทของโรงเรียน เป็นการช่วยเพิ่มศกัยภาพของโรงเรียนใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรมใน ทอ้งถ่ิน  
1.2 ในดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ครูผูส้อนเห็นวา่ เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูน้ าชุมชนให้การ
สนบัสนุนและเป็นผูน้ าโครงการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน ท าใหชุ้มชนมีความรู้สึกวา่



โรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนจึงท าใหไ้ดรั้บความ ร่วมมือจากบุคคลส าคญัต่างๆในชุมชนเป็นอยา่งดี รวมทั้งผูน้  าในชุมชน
มีความรู้สึกท่ีดีเป็นกลัยณมิตรกบัโรงเรียน จึงเป็นแกนน าส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการน้ีใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้ง 
การ  
1.3 ในดา้นกระบวนการด าเนินการ ครูผูส้อนเห็นวา่ เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการประชุมวางแผน การด าเนิน
กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา กิจกรรมปลูกจิตส านึกตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ กิจกรรมการจดันิทรรศการวนัส าคญัทาง
ศาสนา กิจกรรมคา่ยคุณธรรมจิตอาสาพฒันาชีวติ อาจเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีของครู นกัเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน ส่วนดา้นความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆอยา่งเป็นระบบมีระเบียบ แบบแผนท่ีสามารถยดึถือ
ปฏิบติังานต่างๆรวมกนัเป็นหมู่คณะ จนท าใหกิ้จกรรมต่างๆท่ีวางแผนไวป้ระสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี  
1.4 ในดา้นผลผลิต ครูผูส้อนเห็นวา่ เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นปลอดยาเสพติด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นโครงการท่ีช่วยส่ง เสริมและยกระดบัจิตใจของคนใหมี้ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองบาปบุญคุณโทษ 
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีไม่ดีโดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติด จนท าใหรู้้จกัแยกแยะวา่ยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีท าใหร่้างกายและจิตใจเส่ือมโทรม 
เป็นหนทางท่ีท าใหชี้วติของตนเองไปในทางท่ีไม่ดี ชีวติไม่เจริญกา้วหนา้  
1.5 ในดา้นผลกระทบ ครูผูส้อนเห็นวา่ เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลกระทบต่อนกัเรียน อาจเป็นเพราะโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นโครงการท่ีตอ้งการให้นกั เรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัดา้นต่างๆของตนเอง รวมทั้ง
เป็นโครงการท่ีตอ้งการเนน้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีนกัเรียนควรประพฤติ และยดึถือปฏิบติัจนเป็นส่วนหน่ึงของจิตใจ พอ
นกัเรียนโตข้ึนกลายเป็นผูใ้หญ่ก็จะเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพต่อประเทศชาติ และบา้นเมือง เน่ืองจากนกัเรียนไดรั้บการปลูกฝัง
เก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เยาว ์วยั จนท าใหส้ังคมเกิดความสงบสุข  
2. จากผลการประเมินพบวา่ นกัเรียน มีความเห็นต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้โดย
ภาพรวมและในดา้นยอ่ยๆ ทั้ง 3 ดา้น มีความเหมาะสมในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงจากผลการ
ประเมินจะเห็นไดว้า่นกัเรียนจะมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกบัครูผูส้อนในดา้น
ผลผลิต เพราะโครงการน้ีตอ้งการผลิตคนท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมท่ีจะตอ้งด ารงชีวิตต่อไป ในสังคมอนาคต ท าให้
ประเทศชาติสงบสุข สามารถใชท้รัพยากรทางธรรมชาติต่างๆไดอ้ยา่งเพียงพอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่ซ่ึงเป็นการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเป็นการลดภาวะโลกร้อนทางออ้มอีกดว้ย โครงการน้ีจึง
เป็นโครงการท่ีผูเ้รียนเล็งเห็นวา่ผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการ เป็นส่ิงท่ีส าคญั และอาจจะเป็นตวัช้ีน าอนาคตของชาติ เน่ืองจาก
เป็นโครงการท่ีเนน้ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกั  
3. จากผลการประเมินพบวา่ ผูป้กครองนกัเรียน มีความเห็นต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนชุมชนวดัหนา้
ไม ้โดยภาพรวมและในดา้นยอ่ยๆ ทั้ง 3 ดา้น มีความเหมาะสมในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงสุด อาจ
เพราะผูป้กครองมีความคาดหวงัวา่โครงการน้ีจะช่วยใหโ้รงเรียนสามารถผลิต บุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคมใน
อนาคต ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญรุ่งเรือง มากกวา่ในปัจจุบนั ปัญหาต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขก็จะลดนอ้ยถอยลง เช่น การเล่นการพนนั ยาเสพติด การยกพวกตีกนัจนสร้างความเดือดร้อนใหก้บัผูอ่ื้น 
เป็นตน้ นกัเรียนจะสามารถเป็นท่ีพึ่งของพอ่แม่ และผูป้กครองไดใ้นอนาคต ปัญหาการทอดทิ้งบุพการี หรือน่ิงดูดายในเร่ือง
ต่างๆของพอ่แม่ และผูป้กครองของตนเองจะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากนกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังทางดา้ยคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่



เล็ก และสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากโครงการไปต่อยอดเพื่อพฒันาชีวติและจิตใจของตนเอง ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  
จากผลการประเมิน ควรเผยแพร่ใหผู้บ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
คนไดรั้บทราบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจด าเนินการในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี  
1. ดา้นบริบทของโครงการ โรงเรียนควรจะตอ้งวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนขั้นตอน ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง และสอดคลอ้งกบันโยบายของตนัสังกดั การวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งจะท าใหก้ารก าหนดแผน เป็นไป
อยา่งมีระบบและสามารถพฒันาโครงการในทิศทางท่ีถูกตอ้งไดป้รับปรุง กิจกรรมต่างๆของโครงการใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
บริบทของโรงเรียน และใหท้นัยคุสมยัท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปัจจุบนัทั้งสังคมประเทศไทยและสังคม ทัว่โลก  
2. ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเก่ียวกบักิจกรรมในดา้น
ต่างๆของโครงการ อยา่งชดัเจนมากข้ึน มีส่วนในการใหค้วามสนบัสนุนเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ 
ควรจดัหาทุนสนบัสนุนโครงการจากทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในการ
ด าเนินตามโครงการในแต่ละกิจกรรมเพื่อ ใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งดี  
3. การด าเนินการจดักิจกรรมประชุมสร้างความเขา้ใจกบัครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นไปตามทิศทาง เดียวกนั เช่น 
การก าหนดวนัในการท ากิจกรรมต่างๆ การก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งท าในวนัส าคญั กิจกรรมปลูกจิตส านึกตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ กิจกรรมการจดันิทรรศการวนัส าคญัทางศาสนา กิจกรรมค่ายคุณธรรมจิตอาสาพฒันาชีวติ เป็นตน้ และจดัระบบ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นขอ้มูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสารท่ีจ าเป็น ส าหรับครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในรูปแบบต่างๆเพื่อความเขา้ถึงเร่ืองท่ีตอ้งการ ใหท้ราบอยา่งรวดเร็ว  
4. ดา้นผลผลิตของโครงการ โรงเรียนจะตอ้งเร่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยา่งย ัง่ยนืและเป็นนิสัยท่ีถาวร เพราะ
การส่งเสริมในดา้นคุณธรรม จะตอ้งอาศยัเวลา เนน้การปฏิบติัและใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการปฏิบติัดว้ยตวัเอง จึงจะ
บรรลุผลการส่งเสริมคุณธรรมได ้โดยเฉพาะควรส่งเสริมกิจกรรม ท่ีเนน้การมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมให้เพิ่มมากข้ึน 
นอกจากครูทุกคนควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติั ตนทุกๆ ดา้น เพราะการท่ีโครงการจะส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
ความเอาใจใส่และจริงใจ ในการปฏิบติังานและ ตอ้งมีความตระหนกัและใหค้วามสนใจในการท่ีจะดูแลปลูกฝังใหน้กัเรียนได้
มี คุณธรรมในตนเอง อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  
 
2. ข้อเสนอแนะเพือ่การประเมิน  
1. ควรมีการประเมินปรับปรุงโครงการทุกๆปี เพื่อใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบับริบทและสังคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว  
2. ควรมีการประเมินโครงการเป็นระยะๆ เพื่อดูพฒันาการหลงัจากท่ีไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมของโครงการบาง 
ส่วนโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  



3. จากการประเมินโครงการในภาพรวม พบวา่ โครงการดงักล่าวสามารถท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนให้สูงข้ึนได ้
โรงเรียนควรท่ีด าเนินโครงการดงักล่าวใน ปีการศึกษาต่อไป โดยน าขอ้เสนอแนะท่ีผูป้ระเมินไดเ้สนอ น าไปเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนและควรมีการติดตามและประเมินคุณภาพของโครงการ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมโครงการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไปยิง่ข้ีน 


