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รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2 

 

นางสาวนฤมล  แจงกิจ 

ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัด

ความตองการจําเปน และความเปนไปไดของโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)  2) เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของโครงการตามตัวชี้วัดบุคลากร 

งบประมาณและความเหมาะสมของโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 3) เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ตามตัวชี้วัดรอยละของการจัดกิจกรรม

ตางๆ และระดับความเหมาะสมในการประสานและการแกปญหา 4) เพ่ือประเมินผลผลิตของ

โครงการตามตัวชี้วัดเก่ียวกับความรูของผูเขารวมโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) รวมท้ังความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ใน 4 ดาน คือ ดานบริบท                

ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้             

จํานวนท้ังสิ้น 78  คน  ประกอบดวย นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๓  (วัดบางไทร) ปการศึกษา 2563 จํานวน 33 คน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๓ (วัดบางไทร)  จํานวน 33 คน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓  (วัดบางไทร) จํานวน 5 คน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 7 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบ ไปดวย แบบสอบถาม 

จํานวน 5 ฉบับ แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ แบบสังเกต จํานวน             

3  ฉบับ รวม จํานวน 11 ฉบับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพ้ืนฐาน ซ่ึงไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอางอิงใช t-Test แบบไมอิสระ สถิติท่ีใชหาคาความตรง          

ของเครื่องมือใชสูตร IOC  ใชแอลฟา หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใชสูตร

ของครอนบารค และใช r หาคาความเชื่อม่ันตามสูตร KR-20 เพ่ือหาคาความยากงายและคาอํานาจ

จําแนกของแบบทดสอบ ผลการประเมินพบวา 

1. ผลการประเมินดานบริบท พบวา มีเกณฑตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินท้ัง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1.1 ความเปนไปไดของโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 
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1.2 ความตองการจําเปนของโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 

 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวามีตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินท้ัง 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้

     2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 

     2.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ พบวา ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก

ท่ีสุด 

     2.3 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 

3. ผลการประเมิน ดานกระบวนการ พบวา มีเกณฑตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินท้ัง              

2 ตัวชี้วัด ดังนี้    

     3.1 รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมากท่ีสุด 

     3.2 ความเหมาะสมในการประสานและการแกปญหา พบวา ผานเกณฑการประเมิน          

ในระดับมาก 

4. ผลการประเมินดนผลผลิต 
    4.1 นักเรียนมีความรูเรื่องมีวินัย  พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียนมีความรู

เรื่องวินัยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 (t= 23.13 ; P < .000) ในระดับมากท่ีสุด 

    4.2 นักเรียนมีความรูเรื่องความมุงม่ันในการทํางาน พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลว

นักเรียนมีความรูเรื่องความมุงม่ันในการทํางานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 

(t= 13.27 ; P < .000)  ในระดับมากท่ีสุด 

     4.3 นักเรียนมีความรูเรื่องจิตสาธารณะ  พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียน           

มีความรู เ รื่ องจิตสาธารณะเ พ่ิม ข้ึนอย าง มีนัยสํ า คัญท่ีระดับ 0 .000  ( t= 11.82; P < .000)                        

ในระดับมากท่ีสุด 

     4.4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนพบวา ผานเกณฑการประเมินในระดับปานกลาง 

     4.5 ระดับความพึงพอใจของผูปกครอง  พบวา ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก 

     4.6 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา ผานเกณฑ            

การประเมิน ในระดบัมากท่ีสุด 

ผลการประเมินโครงการ พบวา ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค                  

ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ผานการประเมินโครงการอยูในระดับมาก           

ซ่ึงประเด็นการประเมินท้ัง 4 ดาน ผานเกณฑการประเมินท่ีต้ังไว โดยประเด็นท่ีผานมากท่ีสุด                 

มี 1 ประเด็น คือประเด็นดานกระบวนการ และอยูในระดับมาก 3 ประเด็นคือ ดานบริบท ดานปจจัย

นําเขาและดานดานผลผลิต 
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บทนํา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ี กําหนดไว ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซ่ือสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู   

5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมันในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ เปนหลัก              

ท่ีควร เรงรัดปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับเยาวชนของชาติไทย ซ่ึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค          

เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู และการประเมินผูเรียน เพ่ือผานเกณฑตามท่ีสถานศึกษากําหนด

ทุกระดับการศึกษา ในการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค จําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการ 

และการมีสวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผูสอน ครูประจําชั้น ผูปกครอง และชุมชนตองรวมมือกันปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียนอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,2551:1-2) 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนนั้น คุณลักษณะอันพึงประสงคจะสอดคลอง

กับการพัฒนาความมีวินัย ความมุงม่ันในการทํางานและความมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคในสถาบันการศึกษา นับไดวาเปนหลักการท่ีชอบดวยเหตุผลเปนพลังท่ี 

ปลุกเราบํารุงคน ใหมีคุณภาพในการเปนสมาชิกของสังคมท่ีดีมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ีของ

มนุษยชน ธรรมเปนแหงความจริงท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติไมวาในสถาบันการศึกษาใดก็ตาม                  

การเปลี่ยนแปลง ท้ังหลายท่ีชอบดวยเหตุและผล ยอมอยูภายในหวงและเกณฑแหงธรรมท้ังสิ้น            

สิ่งท้ังหลายอัน เปนองคประกอบของกระบวนการชีวิตจึงอยูอยางสัมพันธกันและสมดุลกัน 

ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget (1965:112) ไดศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการ          

ทางสติปญญาของมนุษย เปนนักจิตวิทยาคนแรกท่ีบุกเบิกความคิดทางพัฒนาการจริยธรรมจากการรู

การเขาใจสังคม จริยธรรมเปนกระบวนการเรียนรูระหวางความรู ความรูสึก และการสราง ความหมาย

ทางจริยธรรมสําหรับเด็กมี 3 ประการ คือ หนาท่ี หมายถึง พฤติกรรมใดก็ตามที แสดงถึงความเชื่อฟง 

และปฏิบัติตามเกณฑ หรือเปนแตคําสั่งสอนของผูใหญเปนของดีลายลักษณอักษร หมายถึง พฤติกรรม

ทางจริยธรรม สิ่งท่ีระบุเปนตัวอักษรมากกวาความเชื่อท่ีเปนนามธรรม และความรับผิดชอบ                   

ความรับผิดชอบพฤติกรรมในลักษณะของปรนัยจะลดนอยลง โดยมี ความผูกผันกับระดับอายุของเด็ก 

สอดคลองกับ Kohlberg (1976: 32-34) ไดศึกษาวิจัย พัฒนาการทางจริยธรรม จริยธรรมเปนความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับความถูกผิด และเกิดข้ึนจากขบวนการทางความคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงตองอาศัยวุฒิ

ภาวะทางปญญาพัฒนาการทางจริยธรรม เปนผลจากการพัฒนาการของโครงสรางทางความคิดความ

เขาใจเก่ียวกับจริยธรรมสวนมาก การพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไมถึงข้ันสูงสุดในอายุ  10 ป            

แตจะมีการพัฒนาข้ึนอีกหลายข้ันจากอายุ 11-25 ป การใชเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจท่ีจะเลือกกระทํา

อยางใดอยางหนึ่ง จะแสดง ใหเห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใชเหตุผล เชิงจริยธรรมไมได

ข้ึนอยูกับกฎเกณฑของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนการใชเหตุผลท่ีลึกซ้ึงยากแกการเขาใจ
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ยิ่งข้ึนตามลําดับของวุฒิภาวะทางปญญา สอดคลองกับแนวคิดของบุปผา หันทยุง (2554: 5) กลาววา 

การปลูกฝง คุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสรางความมีวินัยแกคนในชาติ เพ่ือสรางความ

เจริญรุงเรืองแกบานเมืองนั้นควรเริ่มตนท่ีเด็กมีวินัยท่ีดี 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเปน

หลักสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมีมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน สถานศึกษาตองนํา

กรอบแนวคิด หลักสูตร จุดหมาย และโครงสรางท่ีสําคัญนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมท่ีจะทําประโยชน ใหกับ

สังคมตามบทบาทและหนาท่ีของตนเติบโตเปนพลเมืองท่ีดี มีความรู มีทักษะพ้ืนฐานและประกอบ

อาชีพไดตามสมควรแกวัยและความสามารถ นโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาในการจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดีและมีความสุข โดยยึดหลักคุณธรรมนํา

ความรูสรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินชีวิตตามวิถี

ประชาธิปไตย ใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเชื่อมโยงความรวมมือของ

สถาบันท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน การศึกษา เพ่ือให

เกิดการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูง นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ   

เปนอยางยิ่ง เพราะเปนแนวทํางานการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติ       

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐาน           

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบโดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคน             

ในทุกมิติและในทุกชวงวัย ใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง“คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ 

สติปญญามีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม

และผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษา ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด          

ท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ

ภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย           

ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม             

ความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคงประชาชน

มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบาย
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ตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม2562 และ นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ          

ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะหนวยงานในระดับโรงเรียนจึงเปนสถาบันหนึ่ง 

ของสังคมท่ีมีหนาท่ีใหการศึกษาอบรม เปนแกนนําในการปลูกฝงระเบียบวินัย ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหเกิดข้ึนแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกอบรมบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในสังคม สําหรับ

การเปนผูใหญท่ีมีวินัยในภายหนา โดยไดรับความรวมมือจากครูผูสอนในทุกรายวิชาและ การเอาใจใส

ของผูบริหารสถานศึกษา ในการฝกอบรมใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัยจะตองอาศัย การชี้แจง           

และตกลงดวยเหตุผล ซ่ึงนักเรียนยอมรับขอตกลงเหลานั้น ในทางตรงกันขามถานักเรียน ไมยอมรับ 

และเห็นเปนการบังคับ นักเรียนอาจจะฝาฝนระเบียบวินัยได ดังนั้นการศึกษาจึงเปนปจจัย                  

ในการพัฒนาตนคนและคนท่ีพัฒนาแลวยอมจะเปนพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอยางใหเจริญกาวหนา                

(นัฐพล นพเกา, 2550:3) 

วินัยเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําให คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานจริยธรรมคุณธรรม                 

การประพฤติตนทีดีสงผลใหชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการพัฒนาไปในทางทีดี และ มีคุณภาพ 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติใดก็ตามทีมีบุคคลทีไรระเบียบวินัย ไมมีความรับผิดชอบ ชุมชน สังคม 

หรือแมแตประเทศชาติก็จะพบกับวิกฤตการณและไมประสบความสําเร็จถึงวัตถุประสงค วินัยเปนสิงท่ี

สําคัญท่ีเกิดข้ึนไดจากท้ังตนเองและการฝกฝนปลูกฝง ควรจะตองปลูกฝงตังแตเด็ก ครอบครัว ชุมชน 

และวิถีชีวิตในสังคมมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องและมีอิทธิพลท่ีสําคัญในการปลูกฝงและพัฒนาวินัยของ

เด็ก บิดามารดา และครูบาอาจารยเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสรางใหเด็ก เปนผูมีวินัยและเปนสมาชิกท่ีดี

ของสังคม (พวงผกา แซตัน, 2554:22) 

ความมุงม่ันในการทํางานเปนคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ                 

ในการทํางาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงคุณลักษณะสําคัญนี้ 

หากเกิดข้ึนในผูเรียนแลวจะสงผลดีและนําพาเขาใหเปนผูประสบความสําเร็จท้ังในดานการเรียนและ

การดําเนินชีวิตประจําวันไดตอไป คุณลักษณะอันพึงประสงคดานของความมุงม่ันในการทํางานถือเปน

สวนสําคัญขอหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง 8 ประการ เนื่องจากความมุงม่ันในการทํางาน   

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนสิ่งท่ีแสดงถึง พฤติกรรมของนักเรียนในดานของความตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน            

เปนคุณลักษณะท่ีนักเรียนควรจะมี ซ่ึงมีตัวชี้วัดพฤติกรรมความมุงม่ันในการทํางาน ไดแก                

(1) การตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน โดยมีพฤติกรรมบงชี้ ไดแก เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวย



6 

 

ตนเอง (2) ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทน เ พ่ือใหงานสํ าเร็จตามเปาหมาย                    

โดยมีพฤติกรรมบงชี้ไดแก ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน พยายาม

แกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสํ า เ ร็จ  และชื่นชมผลงานดวย  ความภาคภู มิ ใจ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังนั้นถานักเรียนมีพฤติกรรมความมุงม่ันในการทํางานจะสงผลให

นักเรียนสามารถเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินชีวิตของตนไดอยางมีความสุข 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552:46) ไดใหความหมายของจิตสาธารณะ

วาคือ คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดประโยชนแก

ผูอ่ืน ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ กระตือรือรนโดยไมหวังผลตอบแทน พรอมท้ังระบุพฤติกรรม

ท่ีบงชี้ถึงความมีจิตสาธารณะไว การชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน เชน               

ชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางานดวยความเต็มใจอาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจ และ

กําลังสติปญญาดวยความสมัครใจแบงปนสิ่งของ ทรัพยสินและอ่ืนๆ ชวยแกปญหาหรือสรางความสุข

ใหกับผูอ่ืน และเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม เชน ดูแลรักษาสาธารณ

สมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม

เขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของสวนรวมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนดวย      

ความกระตือรือรนการปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสราง

คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนเรื่องท่ีเกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เปนสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการปลูก

จิตสํานึกใหคนรู จักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลด

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหา

และสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เปนโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาลชั้นปท่ี 2            

ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือมุงอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม

สงเสริมความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง เพ่ือพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพท้ังดานความรู  

ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ภายในสถานศึกษาพบวาผลการประเมินนักเรียนภายในโรงเรียนสวนใหญยังขาดความมีวินัย ในเรื่อง

การเขาแถว การเดินท่ีเปนระเบียบ ความมุงม่ันในการทํางาน เชน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ท้ังในเวลาเรียน การบาน รวมท้ังนักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมขาดจิตสํานึกสาธารณะ เชน การไมเก็บ

ขยะท่ีตนเองไมไดเปนผูท้ิง ไมชวยดูแลรักษาความสะอาดภายในหองเรียนหากไมใชเวรรับผิดชอบของ

ตนเอง หากทางสถานศึกษาไมดําเนินการแกไขหรือจัดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนเหลานี้จะเติบโต

เปนผูใหญท่ีขาดความมีวินัย ความมุงม่ันในการทํางาน และจิตสาธารณะ ทักษะการทํางานเปนทีมเปน
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ทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ในการดํารงชีวิตและทํางานใหประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตอง

พัฒนาทักษะชีวิตท่ีสําคัญ 

ดวยการประเมินผลมีบทบาทสําคัญในการตัดสินคุณคาของวิธีการและการบรรลุถึง

ความสําเร็จของการดําเนินงาน ไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการ

ดําเนินงาน ชวยใหสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนประโยชนท่ีสําคัญยิ่งของการประเมินอัน

จะนําไปสูการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  ดังท่ี Stufflebeam (1971) ไดกลาววา  “การประเมินเปน

กระบวนการกําจัดขอมูลท่ีตองการ และทําการรวบรวมขอมูล อันเปนขาวสารท่ีใหประโยชนในการ

ตัดสินแนวทางเลือกตางๆ ท่ีใหผลดีสําหรับการตัดสิน” นอกจากนี้การประเมินโครงการยังไดขอมูลท่ี

ชวยในการตัดสินคุณคาของโครงการและขอมูลท่ีชวยในการปรับปรุงโครงการอีกดวย  จากเหตุผล

ดังกลาวผูประเมินในฐานะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ซ่ึงมีหนาท่ี

โดยตรงในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน  จึงมีความประสงคท่ีจะประเมิน

โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะท่ี

ดําเนินการในปการศึกษา 2563 โดยใชรูปแบบจําลองซิปปในการประเมินครบทุกข้ันตอน (CIPP 

Model) เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศตางๆ ซ่ึงจะนําไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดแผนงาน

และโครงการความพรอมของทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตางๆ 

ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของกิจกรรมท่ีนํามาใชใน

การตัดสินใจและวินิจฉัย จะดําเนินงานในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินงานตอไป 

อีกท้ังใหผูปฏิบัติงานไดมีขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานและนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา

งานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัดความตองการจําเปน และความเปนไปได             

ของโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)  

2 .  เ พ่ือประเมินปจจัยนํา เขาของโครงการตามตัวชี้ วัดบุคลากร งบประมาณและ                  

ความเหมาะสมของโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓               

(วัดบางไทร) 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ตามตัวชี้วัดรอยละของการจัดกิจกรรมตางๆ และระดับ             

ความเหมาะสมในการประสานและการแกปญหา 

4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดเก่ียวกับความรูของผูเขารวมโครงการ 
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ส ง เสริม คุณลักษณะอันพึงประสงคของนัก เรี ยนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓ (วัดบางไทร )                         

รวมท้ังความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของการประเมิน 

 การประเมินโครงการในครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร จํานวน 86 คน ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล  

ปท่ี 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ปการศึกษา 2563  

 กลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น 78  คน   ประกอบดวย    นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 ถึงชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ปการศึกษา 2563 จํานวน 33 คน 

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)  จํานวน 33 คน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ 

(วัดบางไทร) จํานวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  7 คน โดยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรตามตารางขอบเครจซีและมอรแกน (Krejecie & Morgan) 

ประเด็นการประเมิน 

            ประเด็นการประเมิน มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

  1. ดานบริบท (Contexts) ประกอบดวย  

  1.1 ระดับความตองการจําเปนในการจัดทําโครงการ  

  1.2 ระดับความตองการความเปนไปไดของโครงการ 

2. ดานปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย 

  2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร    

  2.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ 

  2.3 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม   

3. ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวย 

  3.1 รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ   

  3.2 ความเหมาะสมในการแกปญหา 

4. ดานผลผลิต (Product) ประกอบดวย 

  4.1 นักเรียนมีความรูเรื่องมีวินัย 

  4.2 นักเรียนมีความรูเรื่องความมุงม่ันในการทํางาน  

  4.3 นักเรียนมีความรูเรื่องมีจิตสาธารณะ 
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  4.4 นักเรียนมีวินัย 

  4.5 นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน 

  4.6 นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

  4.7 ความพึงพอใจของนักเรียน 

  4.8 ความพึงพอใจของผูปกครอง 

  4.9 ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบแนวคดิการประเมินโครงการ 

ในการประเมินครั้งนี้ เปนการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ 

นักเรียนโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ผูประเมินใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) 

1. ดานบริบท (Contexts)  

2. ดานปจจัยนําเขา (Input) 

3. ดานกระบวนการ (Process) 

4. ดานผลผลิต (Product) 

ผูประเมินไดจัดทํากรอบแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะ                 

อันพึงประสงคของนักเรยีนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ดังตารางท่ี 1.1  

ตารางท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค                   

ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมลู เครื่องมือ สถิติท่ีใชใน        
การวิเคราะห 

บริบท ระดับความตองการ

จําเปน 

X� ≥3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

ครแูละ

คณะกรรมการ 

แบบสอบถาม X�  ,S.D. 

ระดับความเปนไปได X� ≥3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

ครูและ

คณะกรรมการ 

แบบสอบถาม X�  ,S.D. 

ปจจัยนําเขา ระดับความเหมาะสมของ

บุคลากร 

 X�  ≥3.50 

จากมาตร 5 

ระดับ 

ครูและ

คณะกรรมการ 

แบบสอบถาม X�  ,S.D. 

ระดับความเหมาะสมของ

งบประมาณ 

X� ≥3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

ครูและ

คณะกรรมการ 

แบบสอบถาม X�  ,S.D. 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ แหลงขอมลู เครื่องมือ สถิติท่ีใชใน        
การวิเคราะห 

ปจจัยนําเขา ระดับความเหมาะสมของ

กิจกรรม 

X� ≥3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

ครูและ

คณะกรรมการ 

แบบสอบถาม X�  ,S.D. 

กระบวนการ 
 
 

รอยละของกิจกรรมท่ี

ดําเนินการ 

≥80% ของ

กิจกรรมตาม

แผนหรือ 8 

ครั้งจาก 10 

ครั้ง 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

แบบสัมภาษณ % 

ความเหมาะสมในการ

ประสานและการแกปญหา 

X� ≥3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

แบบสัมภาษณ X�  ,S.D. 

ผลผลิต 
 

นักเรียนมีความรูเรื่องมีวินัย เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ี.05 

นักเรียน แบบทดสอบ t-Test 

นักเรียนมีความรูเรื่องความ

มุงม่ันในการทํางาน  
เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ี.05 
นักเรียน แบบทดสอบ t-Test 

นักเรียนมีความรูเรื่อง 

มีจิตสาธารณะ 
เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ี.05 
นักเรียน แบบทดสอบ t-Test 

นักเรียนมีวินัย เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ี.05 
นักเรียน แบบสังเกต t-Test 

นักเรียนมีความมุงม่ันในการ

ทํางาน  
เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ี.05 
นักเรียน แบบสังเกต t-Test 

นักเรียนมีจิตสาธารณะ เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ี.05 
นักเรียน แบบสังเกต t-Test 

ระดับความพึงพอใจของ

นักเรียน 
X� ≥4.00 จาก

มาตร 5 ระดับ 
นักเรียน แบบสอบถาม X�  ,S.D. 

ระดับความพึงพอใจของ

ผูปกครอง 
X� ≥4.00 จาก

มาตร 5 ระดับ 
ผูปกครอง แบบสอบถาม X�  ,S.D. 

ระดับความพึงพอใจ 

ของครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

X� ≥3.50 จาก

มาตร 5 ระดับ 
คณะกรรมการ 

สถาน ศึ กษ า

และครู 

แบบสอบถาม X�  ,S.D. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา           

เขต 2  ในครั้งนี้ ผูประเมินไดกําหนดนิยามศัพทเพ่ือใหเขาใจตรงกัน ไวดังนี้ 

 1. โครงการ หมายถึง โครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 

2 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 

 2. การประเมิน หมายถึง การหาขอมูลสารสนเทศของโครงการเพ่ือนํามาวิเคราะห                 

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาโครงการทุกข้ันตอนดวยรูปแบบ CIPP ใน 4 ประเด็น ไดแก บริบท ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต 

 3. บริบท หมายถึง ระดับความตองการจําเปน และระดับความเปนไปไดของโครงการ 

  3.1 ระดับความตองการจําเปน หมายถึง  ความตองการของนักเรียน ผูปกครองและ

ครูสภาพความเปนจริงของโรงเรียนสอดคลองกับสิ่งท่ีคาดหวัง และปจจัยเบื้องตนสอดคลองกับ            

สภาพปญหาของโรงเรียน จากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงวัดจากแบบสอบถามชนิดประมาณคา          

5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึนจํานวน 10 ขอ   

  3.2 ระดับความเปนไปได หมายถึง ความสอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมายและ

กิจกรรม ความชัดเจนของข้ันตอนวิธีการดําเนินงานท่ีนําสูการปฏิบัติ ความเหมาะสมของระยะเวลา 

ในการดําเนินงาน ความเปนไปไดของกระบวนการการวัดผลและประเมินผลและการสนับสนุนจาก

ผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ จากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงวัดจากแบบสอบถามชนิด

ประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึนจํานวน 10 ขอ   

     4. ปจจัยนําเขา หมายถึง ระดับความเหมาะสมของบุคลากร และระดับความเหมาะสม

ของงบประมาณ ซ่ึงวัดจากแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับท่ีผูประเมินสรางข้ึนเอง                       

จํานวน 30 ขอ 

  4.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความรู ความเขาใจ ทักษะ

ความสามารถและความพรอมในการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบ ประกอบไปดวย ครู/ผูรับผิดชอบ

โครงการและผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมของครู/บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ

และการเตรียมความพรอมแกครู/บุคลากร กอนเริ่มโรงการ ซ่ึงวัดจากแบบสอบถามชนิดประมาณคา 

5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึนเองจํานวน 10 ขอ 

  4.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ หมายถึง กิจกรรมมีการใชงบประมาณ

เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาความมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงวัดจาก

แบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึนเองจํานวน 10 ขอ 
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  4.3 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมเหมาะสมและสอดคลอง

กับการพัฒนาความมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงวัดจากแบบสอบถามชนิด

ประมาณคา  5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึนเองจํานวน 10 ขอ 

     5. กระบวนการ หมายถึง รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ และความเหมาะสมในการ

แกปญหา จากขอคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครอง คณะกรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครู ซ่ึงวัดได

จากแบบสัมภาษณถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึนเอง จํานวน 20 ขอ 

  5.1 รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ ในปการศึกษา 2563 ซ่ึงวัดไดจากแบบ

สัมภาษณในการดําเนินกิจกรรม จํานวน 10 กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปด 

5.2 ความเหมาะสมในการประเมิน หมายถึง ในระหวางจัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ ในปการศึกษา 2563             

มีการประเมินท่ีเหมาะสม ซ่ึงวัดไดจากแบบสัมภาษณ ชนิดประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน

เองจํานวน 10 ขอ 

     6. ผลผลิต หมายถึง นักเรียนท่ีมีความรูเรื่องมีวินัย ความมุงม่ันในการทํางาน                 มี

จิตสาธารณะ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ รวมถึงความ

พึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครูในการเขารวมโครงการ 

  6.1 นักเรียนมีความรูเรื่องวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ หมายถึง 

นักเรียนมีความรูเรื่องวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ ในปการศึกษา 2563  เปรียบเทียบ

กอนเริ่มโครงการและสิ้นสุดโครงการ วัดไดจาก แบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ 

  6.2 วินัย หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกเก่ียวกับการประพฤติตนตาม

ระเบียบขอบังคับท่ีวางไวเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ใหบุคคลใชควบคุมความประพฤติปฏิบัติตน

ใหถูกตองและเหมาะสมตาม ขอตกลง ขอบังคับ ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งาม ยอมนํามาซ่ึงความสงบ สุข ในชีวิตของตน ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมและประเทศชาติ 

ในปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกอนเริ่มโครงการและสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงวัดจากแบบสังเกตชนิด

มาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน จํานวน  10  ขอ 

6.3 มุงม่ันในการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกเก่ียวกับ 

คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาท่ีการงานดวยความพยายามอดทน

เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ในปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกอนเริ่มโครงการและสิ้นสุด

โครงการ  ซ่ึงวัดจากแบบแบบสังเกตชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน จํานวน              

10  ขอ 
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6.4 จิตสาธารณะ หมายถึงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกเก่ียวกับคุณลักษณะ 

ทางจิตใจของบุคคลเก่ียวกับการมองเห็นคุณคา หรือการใหคุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและ

สิ่งตางๆ ท่ีเปนสิ่ง สาธารณะ ท่ีไมมีผูใดผูหนึ่งเปนเของ หรือเปนสิ่งท่ีคนในสังคมเปนเจาของรวมกัน 

สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือพฤติกรรมแสดงออกใหเห็นในรูปแบบของการพยายาม

ชวยเหลือผูอ่ืน รูจักแบงปน ไมกาวกายและปดก้ันสิทธิของผูอ่ืนรักษาและถนอมทรัพยสมบัติของ

สวนรวมในปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกอนเริ่มโครงการและสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงวัดจากแบบแบบ

สังเกตชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน จํานวน 10 ขอ 

           6.5 ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ระดับความรูสึกท่ีดีของนักเรียนท่ีมีตอ 

การดําเนินโครงการเก่ียวกับบุคลากรครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู ความรูท่ีไดรับจากครู อุปกรณ  

สื่อการเรียนรู  สถานท่ีจัดกิจกรรม ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ผลท่ีนักเรียนไดรับ วัดได             

จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน จํานวน 10 ขอ 

  6.6 ความพึงพอใจของผูปกครอง หมายถึง ระดับความรูสึกท่ีดีของผูปกครองท่ีมีตอ

การดําเนินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ           

ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ การท่ีนักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการไป

ใชประโยชน เปนตน วัดไดจากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน

จํานวน 10 ขอ 

  6.7 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง ระดับคาม

รูสึกของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอโครงการในดานตางๆ เชน การชี้แจง

ประชาสัมพันธ การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ การติดตอประสานงานใหความชวยเหลือ              

ความเหมาะสมของกิจกรรมในการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมของเวลาสถานท่ีในการดําเนิน

โครงการ ประโยชนและการนําไปใชของนักเรียนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคดานวินัย มุงม่ันในการทํางาน และจิตสาธารณะของนักเรียนในภาพรวม 

การไดรับความยินยอมจากผูปกครองและชุมชน การใหการสนับสนุนจากบุคคลและหนวยงาน           

เปนตน ไดจาก แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูประเมินสรางข้ึน จํานวน 15  ขอ 

  6.8 ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับคามรูสึกของครูท่ีมีตอการดําเนินโครงการ

เก่ียวกับ สถานท่ีจัดกิจกรรม ระยะเวลาของการจัดกิจรรม อุปกรณ สื่อการเรียนรู ผลท่ีเกิดข้ึน          

กับผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ เปนตน วัดไดจากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผู

ประเมินสรางข้ึน จํานวน 15 ขอ 

 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา เปดสอน               

ในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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วิธีดําเนินการประเมิน 

รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา ๓   (วัดบางไทร)  ครั้งนี้ ผูประเมินไดกําหนดลําดับข้ันตอนวิธีการดําเนินการประเมิน 

เพ่ือใหการประเมินเปนไปตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว ผูประเมินไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ 

ดังนี้ 

ข้ันตอนการประเมินโครงการ 

 การดําเนินการประเมินครั้งนี้ มีข้ันตอน ดังภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง 

การประเมิน 

กรอบแนวคิด 

การประเมิน 

ขอบเขต 

การประเมิน 

เคร่ืองมือการ

เก็บรวบรวม

ขอมูล 

สรุป 

การประเมิน 

การเก็บ

รวบรวมและ

วิเคราะห

ขอมูล 

- ศึกษาแนวคิดการประเมินโครงการ                              

- ศึกษารายละเอยีดโครงการ/เอกสาร/บุคคลที่เกี่ยวของ 

- กําหนดประเด็นการประเมิน                                             

- กาํหนดตัวชีว้ัด                                                        

- กาํหนดเกณฑการประเมิน 

แนวทางการประเมิน              

โดยใชรูปแบบ CIPP 

รางกรอบแนวคิดการประเมิน 

คือ ดานบริบท ปจจยันําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต                 

- กําหนดกลุมผูใหขอมลู                                                  

- กาํหนดเคร่ืองมือ                                                       

- กาํหนดการวิเคราะหขอมูล 

- สรางแบบสอบถาม จํานวน 10 ฉบับ แบบสัมภาษณ  

จํานวน 4 ฉบับ แบบทดสอบ จํานวน 3 ฉบับ                                                 

- คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจหาคา IOC ปรับปรุง

เคร่ืองมือกอนทดลองใช หรือใชจริง                                                       

- ทดลองใชเพื่อหาคาสถิติตางๆ                                        

- ปรับปรุงเคร่ืองมือกอนนําไปใชจริง 

- เก็บขอมูลตามตัวชีว้ัด ดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต                                                                      

- สอบถาม/สัมภาษณ/บันทึกผลโรงการจากผูรับผิดชอบ ครู 

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และนกัเรียน                                                  

- สอบถามความพึงพอใจของผูเกีย่วของ                                        

- รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

- สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล                                            

- ตัดสินผลการประเมินตามเกณฑที่กาํหนด                                                   

- จัดทํารายงานผลการประเมนิ                                     

- เขียนรายงานตามหลักสากล 

รางกรอบแนวคิดการประเมิน 

เคร่ืองมือที่ผานการตรวจสอบ

พัฒนาคุณภาพแลว 

รายงานผลการประเมินโครงการ

ฉบับสมบูรณสําหรับเผยแพร 

ผลการตัดสิน ตามตัวชีว้ัดตางๆ  

ประเด็น กระบวนการ สิ่งท่ีไดรับ 
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จากภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการประเมินในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ข้ันตอนหลัก คือ ตอนท่ีหนึ่ง      

การกําหนดกรอบแนวคิดการประเมิน ประกอบดวย แนวทางการประเมิน กรอบแนวคิดการประเมิน 

ขอบเขตการประเมิน และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมิน โดยมีสาระโดยสรุปแตละข้ันตอนดังนี้ 

 แนวทางการประเมิน 

 ผูประเมินไดศึกษารายละเอียดของโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคมีวินัย มุงม่ัน

ในการทํางาน และมีจิตสาธารณะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) จากเอกสารตางๆ และ

สัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการ รวมท้ังศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

เพ่ือกําหนดรูปแบบของการประเมินท่ีเหมาะสมกับโรงการมากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือการประเมินถูกตองตาม

ความเปนจริง จึงไดเนนวัดจากขอเท็จจริงเปนอันดับแรก ซ่ึงรูปแบบท่ีผูประเมินไดเลือกเพ่ือใชในการ

ประเมินโครงการครัง้นี้ คือ รูปแบบซิปป (CIPP Model) 

 กรอบแนวคิดการประเมิน 

 หลังจากท่ีไดศึกษารายละเอียดของโรงการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน         

แลว ผูประเมินไดกําหนดการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมิน ซ่ึงผูประเมินไดเลือกใชแนวทาง           

การประเมิน โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) มาใช เปนรูปแบบในการประเมินครั้งนี้ เนื่องจากเปน

รูปแบบท่ีใหสารสนเทศท่ีครอบคลุม และผลการประเมินสามารถนําไปใชในการตัดสินใจไดเปนอยางดี                        

ในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินไดกําหนดประเด็นการประเมินไว 4 ประเด็น ตามรูปแบบซิปป คือ               

ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เม่ือไดประเด็นการประเมินท้ัง                       

4 ประเด็นแลว ไดพิจารณากําหนดตัวชี้วัดหลักของประเด็นการประเมิน ซ่ึงกําหนดไวท้ังสิ้น  ตัวชี้วัด  

คือ ตัวชี้วัดประเด็นบริบท 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดประเด็นปจจัยนําเขา 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดประเด็น

กระบวนการ 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดประเด็นผลผลิต 10 ตัวชี้วัด 

   

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามารถสรปุผลการประเมินโครงการไดดังนี ้

1. ผลการประเมินดานบริบท พบวา มีเกณฑตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินท้ัง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1.1 ความเปนไปไดของโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 

1.2 ความตองการจําเปนของโครงการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 
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 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา พบวามีตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินท้ัง 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้

     2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 

     2.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ พบวา ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก

ท่ีสุด 

     2.3 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมาก 

3. ผลการประเมิน ดานกระบวนการ พบวา มีเกณฑตัวชี้วัดผานเกณฑการประเมินท้ัง              

2 ตัวชี้วัด ดังนี้    

     3.1 รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการ พบวา ผานเกณฑการประเมิน ในระดับมากท่ีสุด 

     3.2 ความเหมาะสมในการประสานและการแกปญหา พบวา ผานเกณฑการประเมิน          

ในระดับมาก 

4. ผลการประเมินดานผลผลิต 
    4.1 นักเรียนมีความรูเรื่องมีวินัย  พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียนมีความรู

เรื่องวินัยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 ในระดับมากท่ีสุด 

    4.2 นักเรียนมีความรูเรื่องความมุงม่ันในการทํางาน พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลว

นักเรียนมีความรูเรื่องความมุงม่ันในการทํางานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 ในระดับมาก

ท่ีสุด 

     4.3 นักเรียนมีความรูเรื่องจิตสาธารณะ  พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียนมี

ความรูเรื่องจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 ในระดับมากท่ีสุด 

     4.4 นักเรียนมีวินัย  พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียนมีความรูเรื่องวินัย

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 ในระดับมากท่ีสุด 

    4.5 นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน    พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียน           

มีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.000 ในระดับมากท่ีสุด 

   4.6 นักเรียนมีจิตสาธารณะ  พบวา หลังจากเขารวมโครงการแลวนักเรียนมีจิตสาธารณะ

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 ในระดับมากท่ีสุด 

  4.7 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนพบวา ผานเกณฑการประเมินในระดับปานกลาง 

  4.8 ระดับความพึงพอใจของผูปกครอง  พบวา ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก 

  4.9 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา ผานเกณฑการ

ประเมิน ในระดับมากท่ีสุด 

ผลการประเมินโครงการ พบวา ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณลกัษณะอันพึงประสงค                  

ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ผานการประเมินโครงการอยูในระดับมาก           

ซ่ึงประเด็นการประเมินท้ัง 4 ดาน ผานเกณฑการประเมินท่ีต้ังไว โดยประเด็นท่ีผานมากท่ีสุด                 



17 

 

มี 1 ประเด็น คือประเด็นดานกระบวนการ และอยูในระดับมาก 3 ประเด็นคือ ดานบริบท ดานปจจัย

นําเขาและดานดานผลผลิต 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ผลการประเมินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2          

โดยภาพรวมและรายดานผานเกณฑการประเมิน จึงควรนําแนวทางการดําเนินงานเผยแพรแก

โรงเรียนอ่ืนๆ  

2. ประเด็นปจจัยนําเขา ตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของงบประมาณ รายขอ                

การจัดสรรงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริ

หารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบโครงการ ควรจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

ขอเสนอแนะในการประเมินครั้งตอไป 

1. ควรทําการประเมินเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการสงเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงคดานมีวินัย มุงม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียน         

ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการในครั้งตอไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการดําเนินโครงการสงเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศในมุมอ่ืนๆ             

ท่ีนํามาพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

3. ควรมีการประเมินเชิงสาเหตุ เพ่ือจะไดทราบถึงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอโครงการ ซ่ึงสามารถ              

นําไปแกไข ปรับปรุง พัฒนาโครงการไดตรงตามสาเหตุ ปญหาของการประเมินตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

รายการอางอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551 ข). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.  

กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551 ก). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.  

2551. ราชกิจจานุเบกษา.  

พวงผกา แซตัน. (2554). การศึกษาวินัยนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวังจันทร วิทยา สํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พิษณุ ฟองศรี. (2551). เทคนิควิธีการประเมินโครงการ. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร พรอพเพอร 

ตี้พรินท จํากัด 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพครั้งท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่น. 

Kohlberg, L. (1976). Development of moral character and moral ideology. n.p.  

Piaget, J. (1965).The moral judgement of the child. NY: The Free Press.  

 

 

 

 

 


