บทความการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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บทคัดย่อ
การประเมินผลโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต๎น
กระบวนการดาเนินงาน และผลผลิตของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อสิ้นสุดโครงการตามแบบของ
สตัฟเฟิลบีม กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการประเมินโครงการคือ ผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จานวน 5 คน ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 113 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ จานวน 14 คน เครือขํายผู๎ปกครองโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 191 คน นักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 341 คน รวมกลุํมตัวอยํางทั้งสิ้น 664 คน โดยกาหนดขนาดของกลุํม
ตัวอยํางตามตารางของเดรจชี่และมอร์แกน (Krejcie & Mogan,1970 : 607 - 610) แล๎วทาการสุํมแบบ
แบํงชั้น (Cluster) โดยเฉลี่ยกลุํมตัวอยํางตามโควตาในแตํละชั้นทาการสุํมแบบงําย (Simple Random
Sampling) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษามีจานวน 4 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการประเมินบริบท (Context Evaluation)
ชุดที่ 2 แบบสอบถามการประเมินปัจจัย (Input Evaluation)
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation)
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน สาหรับนักเรียน ครูและผู๎ปกครองประเมิน และแบบสอบถาม
ความสาเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สาหรับครูและผู๎ปกครองประเมิน
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาคาตอบระดับความคิดเห็น เครื่องมือ
ที่ใช๎เป็นแบบประเมินมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ สถิติที่ใช๎ ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินด๎านบริบทของโครงการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก
3. ผลการประเมินด๎านกระบวนการดาเนินงานโครงการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมและความสาเร็จของโครงการ
สํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 อยูํในระดับมากที่สุด สมควรดาเนินโครงการตํอไป
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ด๎วยสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ซึ่งทาหน๎าที่
หลํอหลอมทางสังคมให๎กับเด็กและเยาวชนนั้นขาดประสิทธิภาพการดาเนินการและขาดการบูรณาการรํวมกัน
พํอแมํผู๎ปกครองอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบปลํอยปละละเลย เพราะด๎วยสภาวะทางเศรษฐกิจ บีบบังคับทาให๎
ต๎องแกํงแยํงแขํงขันกันทามาหากิน เพื่อความอยูํรอด มองข๎ามความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให๎กับบุตรหลานของตน ในสํวนสถาบันการศึกษาพบวํา หลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น
ยังขาดการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ และคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีให๎กับ
นักเรียนอยํางตํอเนื่องและเป็นแบบแผน (กรมการศาสนา. 2552 : 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดความมุํงหมายและหลักการจัด จัดการศึกษา
วําต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรม
มีวิถีชีวิตเป็นสุขตามที่สังคมมุํงหวังโดยผํานกระบวนการทางการศึกษานั้นยึดหลักวํา ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู๎ พัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุด ต๎องสํงเสริม ให๎ผู๎เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 : 3 – 4)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได๎กาหนดวิสัยทัศน์
“สังคม อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะ และการดารงชีวิตอยํางเหมาะสม
ในแตํละชํวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พัฒนาคนไทยทุกกลุํมวัยอยํางเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม ให๎มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ นาไปสูํยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ให๎ความสาคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มี
ภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคน ด๎วยกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให๎คนมีการเรียนรู๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตํอยอดสูํการสร๎าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร๎างสรรค์ ปลูกฝังการพร๎อมรับความคิดเห็นจากผู๎อื่น และจิตใจ
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด๎วยการเรียนรู๎ในศาสตร์วิทยาการให๎สามารถประกอบอาชีพ
ได๎อยํางหลากหลาย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) : 10 – 14)
อีกทั้งแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็น คนดี เกํง
และมีความสุข คนดี คือ คนที่ดาเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้งด๎านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชํน มีวินัย ประหยัด มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล
รู๎หน๎าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ใฝ่เรียนรู๎ตลอดเวลา รักประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถี
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู๎อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล๎อม สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางสันติสุข ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจ
การทุจริต และตํอต๎านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559 : 15)
ประกอบกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ได๎กาหนด พันธกิจ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
ในการสํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จาเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ผู๎ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง และรํวมรับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย
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แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ผู๎รายงานในฐานะรองผู๎อานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กลุํมบริหารบุคคล ซึ่งดูแลรับผิดชอบ
งานสํงเสริมพัมนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได๎ตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมไทย 12 ประการ จึงได๎รํวมมือกับผู๎เกี่ยวข๎องจัดทา
โครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 และดาเนินการในปีการศึกษา 2559 ในการดาเนินโครงการจาเป็นต๎องประเมินโครงการ
ที่กาหนดขึ้นวํามีความสาเร็จ มากน๎อยเพียงใด มีปัญหาในการสํงเสริมและพัฒนาอยํางไร เพื่อจะแก๎ไข และ
ปรับปรุงคุณภาพด๎านผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยํางยั่งยืนตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินบริบทโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต๎นโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
3. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
4. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
4.1 ประเมินคุณธรรมจริยธรรม 4 ด๎าน คือ พฤติกรรมด๎านความรับผิดชอบ พฤติกรรม
ด๎านความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมด๎านความสามัคคี และพฤติกรรมด๎านการมีจิตสาธารณะ
4.2 ประเมินความสาเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
กรอบแนวคิดของการวิจัย
บริบท
(context)
1. นโยบายโรงเรียน
2. นโยบาย
ของต๎นสังกัด
3. ความต๎องการ
ของชุมชน

ปัจจัยเบื้องต้น (Input)

กระบวนการ (Process)

1. บุคลากร (Man)

การวางแผน PLAN

2. งบประมาณ (Money)

การดาเนินงาน DO

3. วัสดุอุปกรณ์ (Material)

การกากับ ติดตาม
และประเมินผล Check

4. การบริหารจัดการ
(Management)

การรายงาน
และการพัฒนา ACT
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วิธีดาเนินการวิจัย
การประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู๎รายงานเลือกวิธีการประเมินตามรูปแบบ รูปแบบชิปป์
(CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์เป็นกรอบในการประเมินโครงการ
ภายใต๎ 4 ประเด็นการประเมิน คือ
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต๎น (Input Evaluation) ของโครงการ
3. การประเมินกระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ
ประชากร
ประชากรที่เกี่ยวข๎องกับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎แกํ
1. ผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 คน
2. ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 164 คน
3. คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 15 คน
4. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
จานวนทั้งสิ้น 375 คน
5. นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 2961 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุํมตัวอยําง การประเมินโครงการครั้งนี้เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางตามลักษณะของข๎อมูล
ที่ต๎องการ และความเหมาะสมของผู๎ให๎ข๎อมูล ดังนี้
1. ผู๎บริหาร จานวน 5 คน
2. ครู จานวน 113 คน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 14 คน
4. เครือขํายผู๎ปกครอง จานวน 191 คน
5. นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 341 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล สาหรับการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎ใช๎
แบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ที่ผู๎รายงานสร๎างขึ้นตามแบบของลิเคอร์ทจานวน 4 ชุด
ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการใช๎รวบรวมข๎อมูล
เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับความสอดคล๎องระหวําง วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของต๎นสังกัด และ
นโยบายของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ความต๎องการของชุมชน ตามสภาพปัจจุบัน จานวน 10 ข๎อ
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามการประเมินปัจจัย (Input Evaluation) ของโครงการใช๎รวบรวมข๎อมูลเพื่อหา
คาตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวป้อนที่ใช๎ในการดาเนินงานโครงการ ได๎แกํ บุคลากร งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ วิธีการดาเนินการและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ ตามสภาพปัจจุบัน จานวน 25 ข๎อ
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ
ใช๎รวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงานจานวน 27 ข๎อ
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน สาหรับนักเรียน ครูและผู๎ปกครองประเมิน
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาคาตอบระดับความคิดเห็น มีจานวน
20 ข๎อ
2) แบบสอบถามความสาเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สาหรับ
ครูและผู๎ปกครองประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาคาตอบระดับ
ความคิดเห็น มีจานวน 4 ข๎อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู๎รายงานเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้
1. ด๎านบริบท ปัจจัย และกระบวนการของโครงการ ผู๎รายงานแจกแบบประเมินให๎กับผู๎บริหาร
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ทาการประเมินและเก็บรวบรวมข๎อมูล
ด๎วยตนเอง
2. ด๎านผลผลิตของโครงการ และความสาเร็จตํอโครงการผู๎ประเมินแจกแบบประเมินให๎แกํ
ผู๎บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขํายผู๎ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
และขอรับผลการประเมินคืนด๎วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎รายงานได๎ทาการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยดาเนินการ
วิเคราะห์ข๎อมูลตามลาดับ
1) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีตํอความสอดคล๎องของนโยบายต๎นสังกัดกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
2) วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมตํอปัจจัยเบื้องต๎นอันได๎ปัจจัยด๎านบุคลากร ด๎านวัสดุอุปกรณ์
ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารจัดการ
3) วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมกระบวนการของโครงการอันได๎แกํการวางแผนการดาเนินการ
การกากับติดตาม การรายงานและการพัฒนา
4) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตํอผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ตามวัตถุประสงค์
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5) และวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตํอผลผลิตเกี่ยวกับความสาเร็จที่มีตํอโครงการ
โดยใช๎คําเฉลี่ยที่ได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ของ ดังนี้ (เกษม สาหรํายทิพย์.
2540 : 150)
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีผลการประเมินระดับน๎อยที่สุด
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีผลการประเมินระดับน๎อย
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีผลการประเมินระดับปานกลาง
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีผลการประเมินระดับมาก
4.50 – 5.49
หมายถึง
มีผลการประเมินระดับมากที่สุด
เกณฑ์และการแปลผลการประเมิน
คณะกรรมการโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎กาหนดเกณฑ์ การประเมิน ที่นําพอใจ กาหนดไว๎ ดังนี้
1. ระดับความเหมาะสมของบริบทของโครงการที่นําพอใจ กาหนดไว๎ที่ระดับคําเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 2.50 หรือระดับปานกลางขึ้นไป
2. ระดับความพร๎อมด๎านปัจจัยของโครงการที่นําพอใจ กาหนดไว๎ที่ระดับคําเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา
2.50 หรือระดับปานกลางขึ้นไป
3. ระดับประสิทธิภาพกระบวนการดาเนินงาน กาหนดไว๎ที่ระดับคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.50
หรือระดับดี ขึ้นไป
4. ระดับผลผลิตของโครงการที่นําพอใจ กาหนดไว๎ที่ระดับคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.50 หรือระดับดี
ขึ้นไป
ผลการประเมินโครงการ
จากการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ผลการประเมินโครงการทั้ง 4 ด๎านคือด๎านบริบท ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น
ด๎านกระบวนการ ด๎านผลผลิตสรุปได๎ดังนี้
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจที่กาหนดไว๎ที่ระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านความต๎องการ
ของชุมชนมีความเหมาะสมอยูํในระดับสูงสุด รองงมาคือ นโยบาย ของโครงการ ด๎านที่ผลการประเมินต่าที่สุด
คือ นโยบายของต๎นสังกัด
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจที่กาหนดไว๎ที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ
มีผลการประเมินอยูํในระดับมากที่สุด และเป็นด๎านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด สํวนด๎านอื่นมีผลการประเมิน
อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงลาดับ ดังนี้ ด๎านบุคลากร ด๎านวัสดุอุปกรณ์ และด๎านงบประมาณ ตามลาดับ
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3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจที่กาหนดไว๎ที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
แตํละงาน พบวํา งานที่มีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุด คือ งานการกากับ ติดตาม ประเมินผล รองลงมา
คือ งานการวางแผน งานการดาเนินงาน ตามลาดับ และงานที่มีความเหมาะสมอยูํในระดับต่าที่สุด คือ
งานการรายงาน และการพัฒนา
4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
4.1 ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4 ด๎าน
ของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายด๎านเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวํา ด๎านที่มีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุด คือ ด๎านความมี
ระเบียบวินัย รองลงมา คือ ด๎านจิตสาธารณะ ด๎านความสามัคคี สํวนด๎าน ความรับผิดชอบ มีผลการประเมิน
ต่าที่สุด
4.2 ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับความสาเร็จตํอโครงการผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมแตํละด๎าน พบวํา พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลการประเมินอยูํในระดับ
สูงสุด คือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านจิตสาธารณะ รองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎าน
ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด๎านความสามัคคี พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีผล
การประเมินต่าที่สุดคือพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านความมีระเบียบวินัย
อภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี นครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ครั้งนี้ ผู๎รายงาน ขอนาเสนอการอภิปรายในประเด็น
ที่นําสนใจ ดังตํอไปนี้
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่งพบวํามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ กลําวคือโครงการสอดคล๎องกับด๎านนโยบายของโครงการ นโยบายของต๎นสังกัด และความต๎องการ
ของชุมชนซึ่งแสดงให๎เห็นวําเป็นการประเมินโครงการที่เหมาะสมด๎วยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ได๎กาหนดวิสัยทัศน์ “สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง” พันธกิจ พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มี
คุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะ และการดารงชีวิตอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย สถาบันทางสังคม
และชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
พัฒนาคนไทยทุกกลุํมวัย อยํางให๎เป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบัน ทางสังคมให๎มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ นาไปสูํยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคม
แหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ให๎ความสาคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิคุ๎มกันตํอ
การเปลี่ยนแปลง มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎
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ที่เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให๎คนมีการเรียนรู๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตํอยอดสูํการสร๎าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร๎างสรรค์ ปลูกฝังการพร๎อมรับความคิดเห็นจากผู๎อื่น และจิตใจ
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด๎วยการเรียนรู๎ในศาสตร์วิทยาการให๎สามารถประกอบอาชีพ
ได๎อยํางหลากหลาย
นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559 : 15) ประกอบ
กับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ได๎กาหนด พันธกิจ สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
ลักษณะการประเมินบริบทโครงการยังสอดคล๎องกับเชาว์ อินใย (2553 : 126 – 127) ที่กลําววํา
การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต๎องการจาเป็นเพื่อกาหนดโครงการ เป็นสิ่ง
ที่อยูํภายนอกโครงการแตํมีผลตํอความสาเร็จ หรือล๎มเหลวของโครงการเป็นการพิจารณาความจาเป็นที่ต๎อง
จัดทาโครงการดังกลําว ได๎แกํ ความต๎องการของชุมชน และกลุํมเป้าหมายของโครงการ จานวนประชากร
สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนํวยงานระดับบน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เป็นประโยชน์ในการนาไปใช๎ตัดสินใจวางแผน กาหนดนโยบาย กาหนดเป้าหมาย และกาหนดจุดมุํงหมาย
ของโครงการได๎อยํางเหมาะสมตํอไป นอกจากนี้ยงั สอดคล๎องกับการประเมินของ ยวน กองจิว ( 2551 :
บทคัดยํอ ) ที่ได๎ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านบํอโพธิ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ๎านบํอโพธิ์ ตามความเห็นของผู๎บริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระ ครูผู๎รับผิดชอบแตํละกิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน พบวํา วัตถุประสงค์ของกิจกรรมยํอยทุกกิจกรรมกับนโยบาย
ของกระทรวงนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนความต๎องการและความจาเป็น
ของโรงเรียน มีความสอดคล๎องอยูํในระดับมากทีสุด
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจที่กาหนดไว๎ที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา แตํละด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ
มีผลการประเมินอยูํในระดับมากที่สุด และเป็นด๎านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด สํวนด๎านอื่นมีผลการประเมิน
อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงลาดับ ดังนี้ ด๎านบุคลากร ด๎านวัสดุอุปกรณ์ และด๎านงบประมาณ ตามลาดับ ทั้งนี้
เป็นเพราะวําผู๎รายงานได๎วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ทั้งด๎านบริหารจัดการ ด๎านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ กํอนกาหนดโครงการและดาเนินงาน โดยใช๎หลักควบคุมคุณภาพ แล๎วนาข๎อมูล ผลการวิเคราะห์นั้น
มากาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดาเนินงานซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมินของวิเชียร ทองน๎อย (2554 :
บทคัดยํอ) ได๎จัดทาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงสะอา 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสภาพแวดล๎อม
(Context) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input)ด๎านกระบวนการดาเนินงาน (Process) และด๎านผลผลิตของโครงการ
(Product) 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาข๎นพื้นฐาน และผู๎ปกครองทีมตํอคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลังการดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด ด๎านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย
5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีน้าใจ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ครู กรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน และผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอคุณธรรม จริยธรรมพึงประสงค์ของนักเรียนกํอนและหลังดาเนิน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด กลุํมตัวอยําง
ที่ใช๎ เป็นครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพนฐาน นักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด
ปีการศึกษา 2554 จานวน 127 คนผลการศึกษาพบวํา 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด ทั้งด๎านสภาพแวดล๎อม
(Context) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) ด๎านกระบวนการดาเนินงาน (Process) และด๎านผลผลิตของโครงการ
(Product) พบวําในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมากทุกด๎าน
อนึ่งผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎นอยูํในระดับมากเนื่องจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัจจัย
เบื้องต๎นที่ใช๎ในการดาเนินการอันประกอบด๎วยบุคลากรมีความพร๎อมมีความสามารถเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์
งบประมาณมีความพร๎อมและเพียงพอตลอดจน มีการบริหารจัดการที่ดีตามที่กาหนดไว๎ในโครงการทาให๎เอื้อ
ตํอการดาเนินโครงการซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 70) ที่กลําววําการพิจารณา
ความเหมาะสมของปัจจัยตําง ๆ ในการดาเนินโครงการเป็นสิ่งที่ต๎องพิจารณาเชํน จานวนงบประมาณ คุณภาพ
และปริมาณของคณะกรรมการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนความเหมาะสมของเอกสาร เนื้อหาสาระเป็นต๎น
ซึ่งสิ่งเหลํานี้ทาให๎โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
เป็นที่นําพอใจ
3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจที่กาหนดไว๎ที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา แตํละงาน
พบวํา งานที่มีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุด คือ งานการกากับ ติดตาม ประเมินผล รองลงมา คือ งาน
การวางแผน งานการดาเนินงาน ตามลาดับ และงานที่มีความเหมาะสมอยูํในระดับต่าที่สุด คือ งาน
การรายงาน และการพัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมินของอุดม แก๎วสะโร (2555 : บทคัดยํอ) ที่ได๎จัดทา
การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวัดพังกก (ประชาพิทักษ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎าน
กระบวนการดาเนินงาน และด๎านผลผลิต โดยประยุกต์ใช๎รูปแบบการประเมินแบบ (CIPP Model) ตรวจสอบ
โครงการและพัฒนาโครงการด๎วยการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ เป็นครู นักเรียนโรงเรียนวัดพังกก (ประชาพิทักษ์) การศึกษา 2554 จานวน 81 คน
ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการศึกษาพบวํา 1)
ผลการประเมินด๎านสภาพแวดล๎อมโดยภาพรวมและรายด๎านมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด ผํานเกณฑ์
การประเมิน 2) ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎นโดยภาพรวมและรายด๎าน มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก
ผํานเกณฑ์การประเมิน 3) ผลการประเมินด๎านกระบวนการ โดยภาพรวมและรายด๎านมีความเหมาะสมอยูํใน
ระดับมาก ผํานเกณฑ์การมการประเมิน
นอกจากนี้การที่ผลประเมินด๎านกระบวนการอยูํในระดับมากยังสอดคล๎องกับแนวคิดของเชาว์ อินใย
(2553 : 126 – 127) ที่ได๎กลําววํา การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการบริหารโครงการการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ของโครงการ การนาปัจจัยนาเข๎าของโครงการมาใช๎เหมาะสมหรือไมํกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้น
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมาใช๎เหมาะสมหรือไมํ กิจกรรมตําง ๆ ที่จัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไมํ สารสนเทศตําง ๆ จะถูกวิเคราะห์รวบรวม และนาเสนอผู๎ดาเนินงานโครงการ อาจต๎องการ
สารสนเทศทุกวัน หรือในตอนเริ่มต๎นโครงการเป็นการบันทึกเหตุการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดาเนินงาน
โครงการไว๎เป็นหลักฐาน การประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการค๎นหาจุดเดํน หรือจุดแข็ง (Strengths)
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หรือจุดด๎อย (Weakness) ของโครงการ นาไปใช๎ในการพัฒนา แก๎ไข ปรับปรุงการดาเนินโครงการตํอไปให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับแนวคิดของสมคิด พรมจุ๎ย (2554 : 57) ที่กลําววํา การประเมิน
กระบวนการ เป็นการประเมินระหวํางการดาเนินโครงการ เพื่อหาข๎อดี และข๎อบกพรํองของการดาเนินงาน
ตามขั้นตอนตําง ๆ ที่กาหนดไว๎ และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนัน้ ด๎วยยังเป็นไปตาม
แนวคิดของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 59) ที่กลําววํา การประเมินกระบวนการ สํวนนี้เป็นการ
ประเมินเพื่อหาข๎อบกพร๎องของการดาเนินโครงการเพื่อทาการแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับข๎อบกพรํองนั้น ๆ
หาข๎อมูลประกอบการตัดสินใจที่สั่งการเพื่อพัฒนางาน โดยบันทึกภาวะของเหตุการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นไว๎
เป็นหลักฐาน
4. ผลการประเมินผลผลิตสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
4.1 ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4 ด๎าน
ของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา รายด๎านเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวํา ด๎านที่มีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุดคือ ด๎านความมี
ระเบียบวินัย รองลงมาคือ ด๎านจิตสาธารณะ ด๎านความสามัคคี สํวนด๎าน ความรับผิดชอบ มีผลการประเมิน
ต่าที่สุด
จากผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4 ด๎าน ของโครงการ
สํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เป็นเพราะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ได๎วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมทั้ง 4 ด๎านในการดาเนินโครงการอันได๎แกํ
1. ด๎านความรับผิดชอบ จัดกิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมอบรมปลูกจิตสานึกหน๎าเสาธง
1.2 กิจกรรมประชุมคณะ
1.3 กิจกรรมรณรงค์การเข๎าแถว
1.4 กิจกรรมคณะยอดเยี่ยม
1.5 กิจกรรมรณรงค์การแตํงกายให๎ถูกระเบียบ
1.6 กิจกรรมยิ้มไหว๎ทักทาย
1.7 กิจกรรมรักษาความสะอาดห๎องเรียน
1.8 กิจกรรมโฮมรูม
1.9 กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน
2. ด๎านความมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมรู๎รักระเบียบวินัย
2.2 กิจกรรมวินัยเริ่มที่ตัวเรา
2.3 กิจกรรมกระเป๋า รองเท๎า ข๎างห๎องเป็นระเบียบ
2.4 กิจกรรมระเบียบวินัยในห๎องเรียน
2.5 กิจกรรมมารยาทไทยในห๎องเรียน
2.6 กิจกรรมเครื่องแบบเป็นเลิศ
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2.7 กิจกรรมยิ้มไหว๎ไมตรีสัมพันธ์
2.8 กิจกรรมเดินชิดซ๎ายเสมอ
3. ด๎านความสามัคคีของนักเรียน จัดกิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)
3.2 กิจกรรมคณะยอดเยี่ยม
3.3 กิจกรรมคณะสี
3.4 กิจกรรมสภานักเรียน
3.5 กิจกรรมรํวมแรงรํวมใจ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.6 กิจกรรมรํวมด๎วยชํวยกัน
4. ด๎านมีจิตสาธารณะของนักเรียน จัดกิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
4.2 กิจกรรมคณะยอดเยี่ยม
4.3 กิจกรรมสภานักเรียน
4.4 กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
4.5 กิจกรรมรักษาความสะอาดห๎องเรียน
4.6 กิจกรรมคณะสีและชุมชนสัมพันธ์
ซึ่งล๎วนแตํเป็นการจัดกิจกรรมตามหลักการป้องกัน ควบคุม แก๎ไข และพัฒนาสํงเสริม ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมด๎านความมีระเบียบวินัยของพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544 : 26 – 27) ที่กลําววํา
การดาเนินงานด๎านวินัยนักเรียนเป็นสิ่งที่ต๎องอาศัย ความละเอียดอํอนและจะต๎องดาเนินการให๎รัดกลุํมอยําง
มากโดยยึดหลักการ ดังนี้
1. หลักการป้องกัน (Prevention) หลักการข๎อนี้เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดการประพฤติผิดวินัยขึ้น
มีแนวความเชื่อพื้นฐานวําการป้องกันดีกวําแก๎ไขเยียวยา โดยดาเนินการป้องกันด๎วย วิธีการหลาย ๆ อยําง
2. หลักการควบคุม (Control) หลักการนี้เพื่อควบคุมให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
ข๎อบังคับของโรงเรียน โดยดาเนินการควบคุมดูแลหรือชักจูงให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งที่ได๎กาหนดไว๎
3. หลักการแก๎ไข (Correction) หลักการข๎อนี้เพื่อแก๎ไขปรับปรุงการประพฤติผิดวินัยนักเรียน
ดาเนินการโดยการลงโทษ หรือแก๎ไขปรับปรุงพฤติกรรมตามความเหมาะสม
4. หลักการพัฒนาและสํงเสริม (Development) หลักการข๎อนี้เพื่อสํงเสริมพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ขึ้นอีก ให๎นักเรียนประพฤติดียิ่งขึ้นและมากขึ้น โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมหรือกิจกรรมตําง ๆ
ที่เอื้อตํอการพัฒนา และการสํงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และยังสอดคล๎องกับอัญจนา ประสานชาติ (2545 : 7 – 10) ได๎เสนอแนวทางการเสริมสร๎างความ
มีระเบียบวินัย ไว๎ดังนี้
1. จัดทาข๎อตกลงในการปฏิบัติตนภายในห๎อง เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบความคาดหวังพฤติกรรม
ของนักเรียน ซึง่ ข๎อตกลงต๎องรํวมกันเห็นชอบระหวํางครูกับนักเรียน เมื่อมีการกระทาผิดข๎อตกลงก็มีการ
ทบทวนด๎วยวิธีใหมํ เพื่อจะได๎ไมํบํน พูดซ้าซากพร่าเพรื่อชวนให๎เกิดความเบื่อหนํายและมีอารมณ์อยากตํอต๎าน
2. เมื่อมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น ศึกษาสาเหตุให๎ชัดเจน แล๎วชํวยกันคิดหาแนวทางแก๎ไข
มีวิธีทางแก๎ปัญหาหลากหลาย โดยมุํงไปสูํจุดหมายเดียวกัน คือ แก๎ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางให๎เด็กคิดแก๎ปัญหา
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ได๎ด๎วยตนเองตํอไป พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา ถ๎ากิจกรรมในชั้นเรียนทาสิ่งซ้าไมํนาํ สนใจต่า
กวําความสามารถของเด็กหรือสูงกวําความสามารถของเด็กที่จะทาสาเร็จได๎ เด็กจะหาทางออกอยํางอื่น
ที่กํอให๎เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมา ดังนั้นจึงต๎องหาสาเหตุของพฤติกรรมให๎พบกํอนจึงจะแก๎ปัญหาได๎ตรงจุด
3. ครูเป็นแบบอยํางให๎กับเด็กได๎มีข๎อตกลงกันอยํางไร ครูก็ควรทาเป็นตัวอยํางในเรื่องเหลํานั้น
สาหรับเด็ก ไมํใชํครูแนะนาให๎เด็กปฏิบัติอยํางหนึ่ง แตํครูปฏิบัติอีกอยํางตรงข๎าม เชํนครูสอนให๎เด็กพูดจาดี ๆ
กับเพื่อน รู๎จักควบคุมอารมณ์ไมํโกรธเพื่อนไมํสํงเสียงดัง ไมํทะเลาะกันแตํเมื่อเด็ก ทาผิด ครูเองจับเด็กเขยํา
ตะคอกขูํเด็กเสียงดัง หรือครูมีปัญหากันเอง ทะเลาะกันเสียงดังขัดกับครู ที่ได๎แนะนาไว๎ เด็กเกิดความสับสน
วําจะปฏิบัติอยํางไร
4. มีความสม่าเสมอในการปฏิบัติตํอเด็กทุกคนโดยเทําเทียมกัน มีความยุติธรรมในการวินิจฉัย
แยกปัญหาตําง ๆ ด๎วยเหตุผลหลักการ ตามข๎อตกลงเป็นจุดสาคัญ ไมํวําจะเป็นลูกหลานของใครเอาจริง ทาจริง
ได๎ผล ถ๎าครูทาได๎เด็กก็จะศรัทธาในตัวครู มีวินัยก็จะเกิดตามมา บ๎างครั้งมีกรณีทาผิดเกิดขึ้น นักเรียนกลุํมหนึ่ง
ถูกลงโทษ อีกกลุํมหนึ่งผิดในกรณีเดียวกัน ครูเพิกเฉยเพราะวํากลุํมนั้นเป็นลูกผู๎มีอิทธิพล ผู๎มีพระคุณของ
ตนเองหรือของโรงเรียน
5. ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับความสาเร็จตํอโครงการผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับ
ความสาเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมแตํละด๎าน พบวํา พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุดคือ
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านจิตสาธารณะ รองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านความรับผิดชอบ
และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด๎านความสามัคคี พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีผลการประเมินต่าที่สุด
คือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านความมีระเบียบวินัย
ผลการประเมินมีผลผลิตอยูํในระดับมากที่สุดทุกด๎านของความสาเร็จอภิปรายได๎วํา โรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎ดาเนินโครงการโดยมีความพร๎อมด๎าน
บริบท ด๎านปัจจัยพื้นฐาน ด๎านกระบวนการและมีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม ด๎านความรับผิดชอบ
ด๎านระเบียบวินัย ด๎านความสามัคคี ด๎านจิตสาธารณะ ให๎กับนักเรียนทุกคน อยํางชัดเจนดังกิจกรรมดังกลําว
ข๎างต๎น
อนึ่งผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมทั้ง 4 ด๎านมีผลการประเมิน
อยูํในระดับมากที่สุดเนื่องจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได๎พัฒนารํวมกันทั้งระบบในโรงเรียนสอดคล๎องกับ
กรมวิชาการ (2544 : 33 – 34) ที่ให๎แนวปฏิบัติไว๎วํา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หากได๎รับการพัฒนา
รํวมกันทั้งในระบบโรงเรียน โดยความรํวมมือของผู๎เกี่ยวข๎องทุกระดับ ทุกฝ่าย จะได๎ผลเป็นอยํางยิ่งผู๎เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งระบบ ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนซึ่งจะต๎อง
รํวมกันดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และสอดคล๎องกับโกวิท วรพิพัฒน์ (2544 : 32) เน๎นวํา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสามารถ
ปลูกฝังได๎ดี โดยให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง
สรุปได๎วํา ผลการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประสบผลสาเร็จเกิดผลดีสอดคล๎องกับ
สุพักตร์ พิบูลย์ (2551 : 41) ที่กลําววํา การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
การประเมินผลผลิตจะตอบคาถามวํา ผลผลิตที่ได๎จากโครงการมีอะไรบ๎างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
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หรือไมํ ความต๎องการจาเป็นลดลงหรือ ไมํอยํางไร ผลการดาเนินงานโครงการคุ๎มคําเพียงใดควรจะจัดการ
อยํางไรกับโครงการที่จะติดตามมา ซึ่งคาถามเหลํานี้ มีความสาคัญตํอการตัดสินความสาเร็จของโครงการ
สารสนเทศที่ได๎จากการประเมินผลผลิตจะมีประโยชน์ตํอผู๎บริหารในการตัดสินใจปรับขยายโครงการ
ยุติโครงการ หรือยกฐานะเป็นงานประจา
ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะทั่วไป
จากการนาโครงการฯ ลงสูํการปฏิบัติผู๎รายงานได๎ใช๎วิธีการประเมินโดยใช๎รูปแบบ CIPP Model
คือ มีการประเมินกํอนการกาหนดโครงการ เพื่อดูความสอดคล๎องระหวํางวัตถุประสงค์ ของโครงการกับ
สภาพแวดล๎อมโครงการ (สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการพัฒนา) เพื่อแก๎ไขปรับปรุงให๎สอดคล๎องกัน
ให๎มากที่สุด และเพื่อดูปัจจัยที่จะนามาใช๎ในการดาเนินงานโครงการวํา มีความพร๎อมหรือมีความเพียงพอ
มากน๎อยเพียงใด หากไมํพร๎อมหรือไมํเพียงพอก็จาเป็นต๎องแสวงหามาเพิ่มเติมให๎เพียงพอหรือลดกิจกรรมลง
ให๎เหมาะสมกับปัจจัยที่มีอยูํ ประเมินระหวํางดาเนินการ หรือระหวํางขณะปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
สาคัญมากหากพบวํา กิจกรรมใดไมํเหมาะสม หรือมีแนวโน๎มวํา กิจกรรมนัน้ ๆ จะไมํเกิดผลดี ก็จะต๎องหา
วิธีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือ ยุติกิจกรรมหากไมํคุ๎มคํากับปัจจัยที่นามาใช๎ในการดาเนินงานกิจกรรม
นั้น ๆ การประเมินผลผลิตจะประเมินเมื่อกิจกรรมแตํละกิจกรรมสิ้นสุดลง เพื่อดูวําได๎ผลผลิตของกิจกรรม
แตํละกิจกรรมมากน๎อยเพียงใด ซึ่งสํวนใหญํของกิจกรรมจะประสบผลสาเร็จสูง เพราะได๎ปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรม มาตลอด ข๎อเสนอแนะทั่วไป จึงเสนอแนะวํา แตํละโครงการควรมีการประเมินผลโครงการอยํางเป็น
ระบบ และควรเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมหรือสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู๎บริหารหรือ
ผู๎สนใจหรือผู๎เกี่ยวข๎องควรนาข๎อมูลผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์ ปรับประยุกต์ใช๎กับการประเมินโครงการ
อื่น ๆ หรือนาไปใช๎เพื่อพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบก็จะทาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ตํอนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยหรือการประเมินโครงการ
2.1 ควรนาข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลโครงการครั้งนี้ไปทาวิจัยที่เจาะลึก เป็นพฤติกรรมเป็น
รายด๎าน เชํน ศึกษาพฤติกรรมความกตัญญู ความขยัน ความซื่อสัตย์ เป็นต๎น ซึ่งผลการวิจัยจะให๎ความรู๎
เกี่ยวกับพฤติกรรม หรือกระบวนการดาเนินโครงการที่ศึกษา
3.2.2 ควรนาข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลโครงการครั้งนี้ไปทาโครงการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมด๎านอื่น ๆ ที่ควรสํงเสริมแกํนักเรียน แล๎วประเมินผลโครงการอยํางเป็นระบบ เพื่อนาข๎อมูลไป
ตัดสินใจวํา ควรจะดาเนินการโครงการที่พัฒนาตํอไปหรือยุติโครงการ ซึ่งการประเมินโครงการเป็น
กระบวนการที่มีรูปแบบวิธีการไมํแตกตํางจากรูปแบบวิธีการวิจัย จะแตกตํางกันอยูํที่วิธีวิจัย เป็นวิธีการที่
แสวงหาความรู๎หรือให๎ความรู๎ในเรื่องที่ทาวิจัย สํวนการประเมินโครงการเน๎นการนาข๎อมูลผลการประเมินไปใช๎
ประโยชน์ในการตัดสินใจจึงมักจะเรียกวํา ประเมินเชิงวิจัย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ
และวงวิชาชีพ
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