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บทคัดย่อ 

          การประเมินผลโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต๎น 
กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อส้ินสุดโครงการตามแบบของ  
สตัฟเฟิลบีม กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินโครงการคือ ผ๎ูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
จ านวน 5 คน   ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ านวน 113 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ จ านวน 14 คน เครือขํายผ๎ูปกครองโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ านวน 191 คน นักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ านวน 341 คน รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ิน 664 คน โดยก าหนดขนาดของกลํุม
ตัวอยํางตามตารางของเดรจช่ีและมอร์แกน (Krejcie & Mogan,1970 : 607 - 610)  แล๎วท าการสํุมแบบ
แบํงช้ัน (Cluster) โดยเฉล่ียกลํุมตัวอยํางตามโควตาในแตํละช้ันท าการสํุมแบบงําย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือ ท่ีใช๎ในการศึกษามีจ านวน 4 ชุด คือ  
          ชุดท่ี 1 แบบสอบถามการประเมินบริบท (Context Evaluation)  
          ชุดท่ี 2 แบบสอบถามการประเมินปัจจัย (Input Evaluation)   
          ชุดท่ี 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation)   
          ชุดท่ี 4 แบบสอบถามการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)   
          เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ส าหรับนักเรียน ครูและผ๎ูปกครองประเมิน และแบบสอบถาม
ความส าเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ส าหรับครูและผ๎ูปกครองประเมิน     
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาค าตอบระดับความคิดเห็น เครื่องมือ 
ท่ีใช๎เป็นแบบประเมินมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ สถิติท่ีใช๎ ได๎แกํ คําเฉล่ีย คําร๎อยละ คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินด๎านบริบทของโครงการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมากท่ีสุด 
 2. ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก 
 3. ผลการประเมินด๎านกระบวนการด าเนินงานโครงการ โดยภาพรวม อยูํในระดับมากท่ีสุด 
 4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมและความส าเร็จของโครงการ
สํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 อยูํในระดับมากท่ีสุด สมควรด าเนินโครงการตํอไป 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ด๎วยสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ซึ่งท าหน๎าท่ี        
หลํอหลอมทางสังคมให๎กับเด็กและเยาวชนนั้นขาดประสิทธิภาพการด าเนินการและขาดการบูรณาการรํวมกัน 
พํอแมํผ๎ูปกครองอบรมเล้ียงดูเด็กแบบปลํอยปละละเลย เพราะด๎วยสภาวะทางเศรษฐกิจ บีบบังคับท าให๎    
ต๎องแกํงแยํงแขํงขันกนัท ามาหากิน เพื่อความอยูํรอด มองข๎ามความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให๎กับบุตรหลานของตน ในสํวนสถาบันการศึกษาพบวํา หลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทุกระดับช้ัน   
ยังขาดการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ และคุณลักษณะของพลเมืองท่ีดีให๎กับ
นักเรียนอยํางตํอเนื่องและเป็นแบบแผน (กรมการศาสนา. 2552 : 1)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดความมุํงหมายและหลักการจัด จัดการศึกษา
วําต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรม         
มีวิถีชีวิตเป็นสุขตามท่ีสังคมมุํงหวังโดยผํานกระบวนการทางการศึกษานั้นยึดหลักวํา ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู๎ พัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด ต๎องสํงเสริม ให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 : 3 – 4) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“สังคม อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง”      
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะ และการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสม     
ในแตํละชํวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พัฒนาคนไทยทุกกลํุมวัยอยํางเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม ให๎มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ น าไปสํูยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสํูสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มี
ภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคน ด๎วยกระบวนการ
เรียนรู๎ที่เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให๎คนมีการเรียนรู๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตํอยอดสํูการสร๎าง
นวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร๎างสรรค์ ปลูกฝังการพร๎อมรับความคิดเห็นจากผ๎ูอื่น และจิตใจ   
ท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด๎วยการเรียนรู๎ในศาสตร์วิทยาการให๎สามารถประกอบอาชีพ  
ได๎อยํางหลากหลาย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) : 10 – 14) 
 อีกท้ังแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) มุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็น คนดี เกํง 
และมีความสุข คนดี คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประสงค์ท้ังด๎านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชํน มีวินัย ประหยัด มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล 
รู๎หน๎าท่ี ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ใฝ่เรียนรู๎ตลอดเวลา รักประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถี
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดล๎อม สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น        
ได๎อยํางสันติสุข ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รงัเกียจ       
การทุจริต และตํอต๎านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559 : 15) 
ประกอบกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ได๎ก าหนด พันธกิจ 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
 ในการสํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จ าเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู ผ๎ูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง และรํวมรับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมาย 
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แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
 ผ๎ูรายงานในฐานะรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กลํุมบริหารบุคคล ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
งานสํงเสริมพัมนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได๎ตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมไทย 12 ประการ จึงได๎รํวมมือกับผ๎ูเกี่ยวข๎องจัดท า
โครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 และด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ในการด าเนินโครงการจ าเป็นต๎องประเมนิโครงการ 
ท่ีก าหนดขึ้นวํามีความส าเร็จ มากน๎อยเพียงใด มีปัญหาในการสํงเสริมและพัฒนาอยํางไร เพื่อจะแกไ๎ข และ
ปรับปรุงคุณภาพด๎านผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยํางยั่งยนืตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินบริบทโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                   
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบ้ืองต๎นโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                   
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 3. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                  
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 4. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  4.1 ประเมินคุณธรรมจริยธรรม 4 ด๎าน คือ พฤติกรรมด๎านความรับผิดชอบ พฤติกรรม       
ด๎านความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมด๎านความสามัคคี และพฤติกรรมด๎านการมีจิตสาธารณะ   
  4.2 ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผลผลติ (Product) 

พฤติกรรมดา้น 

ความรับผดิชอบ 

วินยั 

พฤติกรรมดา้น 

ความมีระเบียบวินยั 

พฤติกรรมดา้น 

ความสามคัคี 

บริบท 
(context) 

ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) 

1. นโยบายโรงเรียน 

2. นโยบาย 
ของต๎นสังกัด 

3. ความต๎องการ 
   ของชุมชน 

1. บุคลากร (Man) 

2. งบประมาณ (Money) 

3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) 

4. การบริหารจัดการ  
    (Management) 

การวางแผน PLAN 

การด าเนินงาน DO 

การก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล Check 

การรายงาน 
และการพัฒนา ACT 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผ๎ูรายงานเลือกวิธีการประเมินตามรูปแบบ รูปแบบชิปป์ 
(CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาประยุกต์เป็นกรอบในการประเมินโครงการ
ภายใต๎ 4 ประเด็นการประเมิน คือ 
 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ 
 2. การประเมินปัจจัยเบ้ืองต๎น (Input Evaluation) ของโครงการ 
 3. การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ 
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีเกี่ยวข๎องกับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎แกํ  
  1. ผ๎ูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 คน 
  2. ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 164 คน 
  3. คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรนีครสวรรค์  จ านวน 15 คน 
  4. เครือขํายผ๎ูปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559    
จ านวนท้ังส้ิน 375 คน 
  5. นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 จ านวนท้ังส้ิน 2961 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลํุมตัวอยําง การประเมินโครงการครั้งนี้เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลํุมตัวอยํางตามลักษณะของข๎อมูล     
ท่ีต๎องการ และความเหมาะสมของผ๎ูให๎ข๎อมูล ดังนี้ 
  1. ผ๎ูบริหาร จ านวน 5 คน  
  2. ครู จ านวน 113 คน  
  3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 14 คน  
  4. เครือขํายผ๎ูปกครอง จ านวน 191 คน  
  5. นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จ านวน 341 คน  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ส าหรับการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎ใช๎
แบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ท่ีผ๎ูรายงานสร๎างขึ้นตามแบบของลิเคอร์ทจ านวน 4 ชุด 
ดังนี ้
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามการประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการใช๎รวบรวมข๎อมูล
เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับความสอดคล๎องระหวําง วตัถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของต๎นสังกัด และ
นโยบายของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ความต๎องการของชุมชน ตามสภาพปัจจุบัน จ านวน 10 ข๎อ  

พฤติกรรมดา้น 

การมีจิตสาธารณะ 
ความส าเร็จ 
ในการด าเนินงาน 
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 ชุดที่ 2 แบบสอบถามการประเมินปัจจัย (Input Evaluation) ของโครงการใช๎รวบรวมข๎อมูลเพื่อหา
ค าตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวป้อนท่ีใช๎ในการด าเนินงานโครงการ ได๎แกํ บุคลากร งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ วิธีการด าเนินการและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ ตามสภาพปัจจุบัน จ านวน 25 ข๎อ  
 ชุดที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ  
ใช๎รวบรวมข๎อมูลเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานจ านวน 27 ข๎อ  
 ชุดที่ 4 แบบสอบถามการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ส าหรับนักเรียน ครูและผ๎ูปกครองประเมิน        
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาค าตอบระดับความคิดเห็น มีจ านวน   
20 ข๎อ 
  2) แบบสอบถามความส าเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ส าหรับ
ครูและผ๎ูปกครองประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาค าตอบระดับ     
ความคิดเห็น มีจ านวน 4 ข๎อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผ๎ูรายงานเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
  1. ด๎านบริบท ปัจจัย และกระบวนการของโครงการ ผ๎ูรายงานแจกแบบประเมินให๎กับผ๎ูบริหาร 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ท าการประเมินและเก็บรวบรวมข๎อมูล   
ด๎วยตนเอง 
  2. ด๎านผลผลิตของโครงการ และความส าเร็จตํอโครงการผ๎ูประเมินแจกแบบประเมินให๎แกํ
ผ๎ูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขํายผ๎ูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
และขอรับผลการประเมินคืนด๎วยตนเอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผ๎ูรายงานได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการ

วิเคราะห์ข๎อมูลตามล าดับ  
  1) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นท่ีมีตํอความสอดคล๎องของนโยบายต๎นสังกัดกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ   
  2) วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมตํอปัจจัยเบื้องต๎นอันได๎ปัจจัยด๎านบุคลากร ด๎านวัสดุอุปกรณ์ 
ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารจัดการ  
  3) วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมกระบวนการของโครงการอันได๎แกํการวางแผนการด าเนินการ 
การก ากับติดตาม การรายงานและการพัฒนา  
  4) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตํอผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ตามวัตถุประสงค์  
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  5) และวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตํอผลผลิตเกี่ยวกับความส าเร็จท่ีมีตํอโครงการ 
โดยใช๎คําเฉล่ียท่ีได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 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  มีผลการประเมินระดับมากท่ีสุด 

 เกณฑ์และการแปลผลการประเมิน 

 คณะกรรมการโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎ก าหนดเกณฑ์ การประเมิน ท่ีนําพอใจ ก าหนดไว๎ ดังนี้ 
  1. ระดับความเหมาะสมของบริบทของโครงการท่ีนําพอใจ ก าหนดไว๎ที่ระดับคําเฉล่ีย           
ไมํน๎อยกวํา 2.50 หรือระดับปานกลางขึ้นไป 

  2. ระดับความพร๎อมด๎านปัจจัยของโครงการท่ีนําพอใจ ก าหนดไว๎ที่ระดับคําเฉล่ีย ไมํน๎อยกวํา 
2.50 หรือระดับปานกลางขึ้นไป 

  3. ระดับประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงาน ก าหนดไว๎ที่ระดับคําเฉล่ียไมํน๎อยกวํา 3.50   
หรือระดับดี ขึ้นไป 

  4. ระดับผลผลิตของโครงการท่ีนําพอใจ ก าหนดไว๎ที่ระดับคําเฉล่ียไมํน๎อยกวํา 3.50 หรือระดับดี 
ขึ้นไป 
 
ผลการประเมินโครงการ 
 จากการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ผลการประเมินโครงการท้ัง 4 ด๎านคือด๎านบริบท ด๎านปัจจัยเบ้ืองต๎น 
ด๎านกระบวนการ ด๎านผลผลิตสรุปได๎ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน     
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ  
มากท่ีสุด อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจท่ีก าหนดไว๎ท่ีระดับปานกลาง เมือ่พิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านความต๎องการ
ของชุมชนมีความเหมาะสมอยูํในระดับสูงสุด รองงมาคือ นโยบาย  ของโครงการ ด๎านท่ีผลการประเมินต่ าท่ีสุด
คือ นโยบายของต๎นสังกัด  

 2. ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองต๎นของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจท่ีก าหนดไว๎ท่ีระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ   
มีผลการประเมินอยูํในระดับมากท่ีสุด และเป็นด๎านท่ีมีผลการประเมินสูงท่ีสุด สํวนด๎านอื่นมีผลการประเมิน 
อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด๎านบุคลากร ด๎านวัสดุอุปกรณ์ และด๎านงบประมาณ ตามล าดับ 
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 3. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม          
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวม           
มีความเหมาะสมในระดับมาก อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจท่ีก าหนดไว๎ท่ีระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา             
แตํละงาน พบวํา งานท่ีมีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุด คือ งานการก ากับ ติดตาม ประเมินผล รองลงมา 
คือ งานการวางแผน งานการด าเนินงาน ตามล าดับ และงานท่ีมีความเหมาะสมอยูํในระดับต่ าท่ีสุด คือ      
งานการรายงาน และการพฒันา 
 4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน         
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
    4.1 ผลการประเมนิผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4 ด๎าน 
ของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา รายด๎านเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวํา ด๎านท่ีมีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุด คือ ด๎านความมี
ระเบียบวินัย รองลงมา คือ ด๎านจิตสาธารณะ ด๎านความสามัคคี สํวนด๎าน ความรับผิดชอบ มีผลการประเมิน
ต่ าท่ีสุด 
    4.2 ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับความส าเร็จตํอโครงการผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับ
ความส าเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาราย
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมแตํละด๎าน พบวํา พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลการประเมินอยูํในระดับ
สูงสุด คือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านจิตสาธารณะ รองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎าน 
ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด๎านความสามัคคี  พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผล  
การประเมินต่ าท่ีสุดคือพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านความมีระเบียบวินัย  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ครั้งนี้ ผ๎ูรายงาน ขอน าเสนอการอภิปรายในประเด็น         
ท่ีนําสนใจ ดังตํอไปนี้ 
 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน     
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่งพบวํามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด
ทุกรายการ กลําวคือโครงการสอดคล๎องกับด๎านนโยบายของโครงการ นโยบายของต๎นสังกัด และความต๎องการ
ของชุมชนซึ่งแสดงให๎เห็นวําเป็นการประเมินโครงการท่ีเหมาะสมด๎วยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ “สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข    
ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลง” พันธกิจ พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มี
คุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะ และการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย สถาบันทางสังคม     
และชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
พัฒนาคนไทยทุกกลํุมวัย อยํางให๎เป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบัน ทางสังคมให๎มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ น าไปสํูยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสํูสังคม  
แหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิค๎ุมกันตํอ          
การเปล่ียนแปลง มุํงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชํวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎         
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ท่ีเสริมสร๎างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหค๎นมีการเรียนรู๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต ตํอยอดสํูการสร๎าง
นวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร๎างสรรค์ ปลูกฝังการพร๎อมรับความคิดเห็นจากผ๎ูอื่น และจิตใจ   
ท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด๎วยการเรียนรู๎ในศาสตร์วิทยาการให๎สามารถประกอบอาชีพ  
ได๎อยํางหลากหลาย 
 นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559 : 15) ประกอบ
กับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ได๎ก าหนด พันธกิจ สํงเสริม   
ให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 ลักษณะการประเมินบริบทโครงการยังสอดคล๎องกับเชาว์ อินใย (2553 : 126 – 127) ท่ีกลําววํา 
การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต๎องการจ าเป็นเพื่อก าหนดโครงการ เป็นส่ิง
ท่ีอยูํภายนอกโครงการแตํมีผลตํอความส าเร็จ หรือล๎มเหลวของโครงการเป็นการพิจารณาความจ าเป็นที่ต๎อง
จัดท าโครงการดังกลําว ได๎แกํ ความต๎องการของชุมชน และกลํุมเป้าหมายของโครงการ จ านวนประชากร 
สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนํวยงานระดับบน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช๎ตัดสินใจวางแผน ก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และก าหนดจุดมุํงหมาย  
ของโครงการได๎อยํางเหมาะสมตํอไป นอกจากนี้ยงัสอดคล๎องกับการประเมินของ ยวน กองจิว ( 2551 : 
บทคัดยํอ ) ท่ีได๎ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านบํอโพธิ์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน
โรงเรียนบ๎านบํอโพธิ์ ตามความเห็นของผ๎ูบริหาร หัวหน๎ากลํุมสาระ ครูผ๎ูรับผิดชอบแตํละกิจกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน พบวํา วัตถุประสงค์ของกิจกรรมยํอยทุกกิจกรรมกับนโยบาย        
ของกระทรวงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนความต๎องการและความจ าเป็น
ของโรงเรียน มีความสอดคล๎องอยูํในระดับมากทีสุด 
 2. ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองต๎นของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจท่ีก าหนดไว๎ท่ีระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา แตํละด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ  
มีผลการประเมินอยูํในระดับมากท่ีสุด และเป็นด๎านท่ีมีผลการประเมินสูงท่ีสุด สํวนด๎านอื่นมีผลการประเมิน 
อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด๎านบุคลากร ด๎านวัสดุอุปกรณ์ และด๎านงบประมาณ ตามล าดับ ท้ังนี้
เป็นเพราะวําผ๎ูรายงานได๎วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ท้ังด๎านบริหารจัดการ ด๎านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ กํอนก าหนดโครงการและด าเนินงาน โดยใช๎หลักควบคุมคุณภาพ แล๎วน าข๎อมูล ผลการวิเคราะห์นั้น 
มาก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการด าเนินงานซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมินของวิเชียร ทองน๎อย (2554 : 
บทคัดยํอ) ได๎จัดท าการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงสะอา 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสภาพแวดล๎อม 
(Context) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input)ด๎านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และด๎านผลผลิตของโครงการ 
(Product) 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาข๎นพื้นฐาน และผ๎ูปกครองทีมตํอคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด ด๎านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย       
5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีน้ าใจ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ครู กรรมการสถานศึกษา        



9 
 

ขั้นพื้นฐาน และผ๎ูปกครองนักเรียนท่ีมีตํอคุณธรรม จริยธรรมพึงประสงค์ของนักเรียนกํอนและหลังด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด กลํุมตัวอยําง
ท่ีใช๎ เป็นครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพนฐาน นักเรียนและผ๎ูปกครองนักเรียน โรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด         
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 127 คนผลการศึกษาพบวํา 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านแกํงระเบิด ท้ังด๎านสภาพแวดล๎อม 
(Context) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น (Input) ด๎านกระบวนการด าเนินงาน (Process) และด๎านผลผลิตของโครงการ 
(Product) พบวําในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 อนึ่งผลการประเมินด๎านปัจจัยเบื้องต๎นอยูํในระดับมากเนื่องจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับปัจจัย
เบ้ืองต๎นท่ีใช๎ในการด าเนินการอันประกอบด๎วยบุคลากรมีความพร๎อมมีความสามารถเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณมีความพร๎อมและเพียงพอตลอดจน มีการบริหารจัดการท่ีดีตามท่ีก าหนดไว๎ในโครงการท าให๎เอื้อ
ตํอการด าเนินโครงการซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 70) ท่ีกลําววําการพิจารณา
ความเหมาะสมของปัจจัยตําง ๆ ในการด าเนินโครงการเป็นส่ิงท่ีต๎องพิจารณาเชํน จ านวนงบประมาณ คุณภาพ
และปริมาณของคณะกรรมการ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนความเหมาะสมของเอกสาร เนื้อหาสาระเป็นต๎น
ซึ่งส่ิงเหลํานี้ท าให๎โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด
เป็นท่ีนําพอใจ 
 3. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม          
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวม           
มีความเหมาะสมในระดับมาก อยูํในเกณฑ์นําพึงพอใจท่ีก าหนดไว๎ท่ีระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา แตํละงาน 
พบวํา งานท่ีมีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุด คือ งานการก ากับ ติดตาม ประเมินผล รองลงมา คือ งาน   
การวางแผน งานการด าเนินงาน ตามล าดับ และงานท่ีมีความเหมาะสมอยูํในระดับต่ าท่ีสุด คือ งาน          
การรายงาน และการพัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับผลการประเมินของอุดม แก๎วสะโร (2555 : บทคัดยํอ) ท่ีได๎จัดท า
การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวัดพงักก (ประชาพิทักษ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎าน
กระบวนการด าเนินงาน และด๎านผลผลิต โดยประยุกต์ใช๎รูปแบบการประเมินแบบ (CIPP Model) ตรวจสอบ
โครงการและพัฒนาโครงการด๎วยการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการท่ีดี        
กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ เป็นครู นักเรียนโรงเรียนวัดพงักก (ประชาพิทักษ์) การศึกษา 2554 จ านวน 81 คน 
ผ๎ูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการศึกษาพบวํา 1)        
ผลการประเมินด๎านสภาพแวดล๎อมโดยภาพรวมและรายด๎านมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุด ผํานเกณฑ์       
การประเมิน 2) ผลการประเมินด๎านปัจจัยเบ้ืองต๎นโดยภาพรวมและรายด๎าน มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก 
ผํานเกณฑ์การประเมิน 3) ผลการประเมินด๎านกระบวนการ โดยภาพรวมและรายด๎านมีความเหมาะสมอยูํใน
ระดับมาก ผํานเกณฑ์การมการประเมิน 
 นอกจากนี้การท่ีผลประเมินด๎านกระบวนการอยูํในระดับมากยังสอดคล๎องกับแนวคิดของเชาว์ อินใย 
(2553 : 126 – 127) ท่ีได๎กลําววํา การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการบริหารโครงการการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ของโครงการ การน าปัจจัยน าเข๎าของโครงการมาใช๎เหมาะสมหรือไมํกิจกรรมตําง ๆ ท่ีจัดขึ้น 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมาใช๎เหมาะสมหรือไมํ กิจกรรมตําง ๆ ท่ีจัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไมํ สารสนเทศตําง ๆ จะถูกวิเคราะห์รวบรวม และน าเสนอผ๎ูด าเนินงานโครงการ อาจต๎องการ
สารสนเทศทุกวัน หรือในตอนเริ่มต๎นโครงการเป็นการบันทึกเหตุการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะด าเนินงาน
โครงการไว๎เป็นหลักฐาน การประเมินกระบวนการมีประโยชน์ในการค๎นหาจุดเดํน หรือจุดแข็ง (Strengths) 
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หรือจุดด๎อย (Weakness) ของโครงการ น าไปใช๎ในการพัฒนา แก๎ไข ปรับปรุงการด าเนินโครงการตํอไปให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับแนวคิดของสมคิด พรมจ๎ุย (2554 : 57) ท่ีกลําววํา การประเมิน
กระบวนการ เป็นการประเมนิระหวํางการด าเนินโครงการ เพื่อหาข๎อดี และข๎อบกพรํองของการด าเนินงาน
ตามข้ันตอนตําง ๆ ท่ีก าหนดไว๎ และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนัน้ด๎วยยังเป็นไปตาม
แนวคิดของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 59) ท่ีกลําววํา การประเมินกระบวนการ สํวนนี้เป็นการ
ประเมินเพื่อหาข๎อบกพร๎องของการด าเนินโครงการเพื่อท าการแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับข๎อบกพรํองนั้น ๆ        
หาข๎อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีส่ังการเพื่อพัฒนางาน โดยบันทึกภาวะของเหตุการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไว๎    
เป็นหลักฐาน 
 4.  ผลการประเมินผลผลิตสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  4.1 ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4 ด๎าน 
ของโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา รายด๎านเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวํา ด๎านท่ีมีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุดคือ ด๎านความมี
ระเบียบวินัย รองลงมาคือ ด๎านจิตสาธารณะ  ด๎านความสามัคคี สํวนด๎าน   ความรับผิดชอบ มีผลการประเมิน 
ต่ าท่ีสุด  
 จากผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4 ด๎าน ของโครงการ
สํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เป็นเพราะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์      
ได๎วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมท้ัง 4 ด๎านในการด าเนินโครงการอันได๎แกํ                                     
 1. ด๎านความรับผิดชอบ จัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมอบรมปลูกจิตส านึกหน๎าเสาธง 
  1.2 กิจกรรมประชุมคณะ 
  1.3 กิจกรรมรณรงค์การเข๎าแถว  
  1.4 กิจกรรมคณะยอดเย่ียม 
  1.5 กิจกรรมรณรงค์การแตํงกายให๎ถูกระเบียบ 
  1.6 กิจกรรมยิ้มไหว๎ทักทาย 
  1.7 กิจกรรมรักษาความสะอาดห๎องเรียน 
  1.8 กิจกรรมโฮมรูม 
  1.9 กิจกรรมเย่ียมบ๎าน 
 2. ด๎านความมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมรู๎รักระเบียบวินัย 
   2.2 กิจกรรมวินัยเริ่มท่ีตัวเรา 
   2.3 กิจกรรมกระเป๋า รองเท๎า ข๎างห๎องเป็นระเบียบ 
   2.4 กิจกรรมระเบียบวินัยในห๎องเรียน 
   2.5 กิจกรรมมารยาทไทยในห๎องเรียน 
   2.6 กิจกรรมเครื่องแบบเป็นเลิศ 
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   2.7 กิจกรรมยิ้มไหว๎ไมตรีสัมพันธ ์
   2.8 กิจกรรมเดินชิดซ๎ายเสมอ  
 3. ด๎านความสามัคคีของนักเรียน จัดกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
  3.2 กิจกรรมคณะยอดเย่ียม 
  3.3 กิจกรรมคณะสี 
  3.4 กิจกรรมสภานักเรียน 
  3.5 กิจกรรมรํวมแรงรวํมใจ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  3.6 กิจกรรมรํวมด๎วยชํวยกัน 
 4. ด๎านมีจิตสาธารณะของนักเรียน จัดกิจกรรม ดังนี ้
  4.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
  4.2 กิจกรรมคณะยอดเย่ียม 
  4.3 กิจกรรมสภานักเรียน 
  4.4 กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
  4.5 กิจกรรมรักษาความสะอาดห๎องเรียน 
  4.6 กิจกรรมคณะสีและชุมชนสัมพันธ์ 
 ซึ่งล๎วนแตํเป็นการจัดกิจกรรมตามหลักการป้องกัน ควบคุม แก๎ไข และพัฒนาสํงเสริม ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมด๎านความมีระเบียบวินัยของพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544 : 26 – 27)  ท่ีกลําววํา   
การด าเนินงานด๎านวินัยนักเรียนเป็นส่ิงท่ีต๎องอาศัย ความละเอียดอํอนและจะต๎องด าเนินการให๎รัดกลํุมอยําง
มากโดยยึดหลักการ ดังนี้ 
  1. หลักการปอ้งกัน (Prevention) หลักการข๎อนี้เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดการประพฤติผิดวินัยข้ึน  
มีแนวความเช่ือพื้นฐานวําการป้องกันดีกวําแก๎ไขเยียวยา โดยด าเนินการป้องกันด๎วย วิธีการหลาย ๆ อยําง 
  2. หลักการควบคุม (Control) หลักการนี้เพื่อควบคุมให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
ข๎อบังคับของโรงเรียน โดยด าเนินการควบคุมดูแลหรือชักจูงให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได๎ก าหนดไว๎  
  3. หลักการแก๎ไข (Correction) หลักการข๎อนี้เพื่อแก๎ไขปรับปรุงการประพฤติผิดวินัยนักเรียน 
ด าเนินการโดยการลงโทษ หรือแก๎ไขปรับปรุงพฤติกรรมตามความเหมาะสม 
  4. หลักการพัฒนาและสํงเสริม (Development) หลักการข๎อนี้เพื่อสํงเสริมพฤติกรรม           
ท่ีพึงประสงค์ขึ้นอีก ให๎นักเรียนประพฤติดียิ่งขึ้นและมากขึ้น โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมหรือกิจกรรมตําง ๆ 
ท่ีเอื้อตํอการพัฒนา และการสํงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
 และยังสอดคล๎องกับอัญจนา ประสานชาติ (2545 : 7 – 10) ได๎เสนอแนวทางการเสริมสร๎างความ  
มีระเบียบวินัย ไว๎ดังนี ้
  1. จัดท าข๎อตกลงในการปฏิบัติตนภายในห๎อง เพื่อให๎นักเรียนได๎ทราบความคาดหวังพฤติกรรม
ของนักเรียน ซึง่ข๎อตกลงต๎องรํวมกนัเห็นชอบระหวํางครูกับนักเรียน เมื่อมีการกระท าผิดข๎อตกลงก็มีการ
ทบทวนด๎วยวิธีใหมํ เพื่อจะได๎ไมํบํน พูดซ้ าซากพร่ าเพรื่อชวนให๎เกิดความเบื่อหนํายและมีอารมณ์อยากตํอต๎าน 
  2. เมื่อมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึน ศึกษาสาเหตุให๎ชัดเจน แล๎วชํวยกันคิดหาแนวทางแก๎ไข 
มีวิธีทางแก๎ปัญหาหลากหลาย โดยมุํงไปสํูจุดหมายเดียวกัน คือ แก๎ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางให๎เด็กคิดแก๎ปัญหา
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ได๎ด๎วยตนเองตํอไป พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึนได๎ตลอดเวลา ถ๎ากิจกรรมในช้ันเรียนท าส่ิงซ้ าไมํนาํสนใจต่ า
กวําความสามารถของเด็กหรือสูงกวําความสามารถของเด็กท่ีจะท าส าเร็จได๎ เด็กจะหาทางออกอยํางอื่น        
ท่ีกํอให๎เกิดปัญหาพฤติกรรมตามมา ดังนั้นจึงต๎องหาสาเหตุของพฤติกรรมให๎พบกํอนจึงจะแก๎ปัญหาได๎ตรงจุด 
  3. ครูเป็นแบบอยํางให๎กับเด็กได๎มีข๎อตกลงกันอยํางไร ครูก็ควรท าเป็นตัวอยํางในเรื่องเหลํานั้น
ส าหรับเด็ก ไมํใชํครูแนะน าให๎เด็กปฏิบัติอยํางหนึ่ง แตํครูปฏิบัติอีกอยํางตรงข๎าม เชํนครูสอนให๎เด็กพูดจาดี ๆ 
กับเพื่อน รู๎จักควบคุมอารมณ์ไมํโกรธเพื่อนไมํสํงเสียงดัง ไมํทะเลาะกันแตํเมื่อเด็ก ท าผิด ครูเองจับเด็กเขยํา 
ตะคอกขูํเด็กเสียงดัง หรือครูมีปัญหากันเอง ทะเลาะกันเสียงดังขัดกับครู ท่ีได๎แนะน าไว๎ เด็กเกิดความสับสน  
วําจะปฏิบัติอยํางไร 
  4. มีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติตํอเด็กทุกคนโดยเทําเทียมกัน มีความยุติธรรมในการวินิจฉัย  
แยกปัญหาตําง ๆ ด๎วยเหตุผลหลักการ ตามข๎อตกลงเป็นจุดส าคัญ ไมํวําจะเป็นลูกหลานของใครเอาจริง ท าจริง
ได๎ผล ถ๎าครูท าได๎เด็กก็จะศรัทธาในตัวครู มีวินัยก็จะเกิดตามมา บ๎างครั้งมีกรณีท าผิดเกิดขึ้น นักเรียนกลํุมหนึ่ง
ถูกลงโทษ อีกกลํุมหนึ่งผิดในกรณีเดียวกัน ครูเพิกเฉยเพราะวํากลํุมนั้นเป็นลูกผ๎ูมีอิทธิพล ผ๎ูมีพระคุณของ
ตนเองหรือของโรงเรียน 
 5. ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับความส าเร็จตํอโครงการผลการประเมินผลผลิตเกี่ยวกับ
ความส าเร็จตํอโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมแตํละด๎าน พบวํา พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลการประเมินอยูํในระดับสูงสุดคือ 
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านจิตสาธารณะ รองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านความรับผิดชอบ 
และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด๎านความสามัคคี พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลการประเมินต่ าท่ีสุด
คือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด๎านความมีระเบียบวินัย  
 ผลการประเมินมีผลผลิตอยูํในระดับมากท่ีสุดทุกด๎านของความส าเร็จอภิปรายได๎วํา โรงเรียน     
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได๎ด าเนินโครงการโดยมีความพร๎อมด๎าน
บริบท ด๎านปัจจัยพื้นฐาน ด๎านกระบวนการและมกีิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม ด๎านความรับผิดชอบ 
ด๎านระเบียบวินัย ด๎านความสามัคคี ด๎านจิตสาธารณะ ให๎กับนักเรียนทุกคน อยํางชัดเจนดังกิจกรรมดังกลําว
ข๎างต๎น  
 อนึ่งผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมท้ัง 4 ด๎านมีผลการประเมิน   
อยูํในระดับมากท่ีสุดเนื่องจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได๎พัฒนารํวมกันท้ังระบบในโรงเรียนสอดคล๎องกับ   
กรมวิชาการ (2544 : 33 – 34) ท่ีให๎แนวปฏิบัติไว๎วํา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หากได๎รับการพฒันา
รํวมกันท้ังในระบบโรงเรียน โดยความรํวมมือของผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกระดับ ทุกฝ่าย  จะได๎ผลเป็นอยํางยิ่งผ๎ูเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท้ังระบบ ได๎แกํ ผ๎ูบริหาร ครูผ๎ูสอน นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนซึ่งจะต๎อง
รํวมกันด าเนินการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
 และสอดคล๎องกับโกวิท วรพิพัฒน์ (2544 : 32) เน๎นวํา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสามารถ
ปลูกฝังได๎ดี โดยให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
 สรุปได๎วํา ผลการประเมินโครงการสํงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน              
สตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประสบผลส าเร็จเกิดผลดีสอดคล๎องกับ     
สุพักตร์ พิบูลย์ (2551 : 41) ท่ีกลําววํา การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 
การประเมินผลผลิตจะตอบค าถามวํา ผลผลิตท่ีได๎จากโครงการมีอะไรบ๎างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎
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หรือไมํ ความต๎องการจ าเป็นลดลงหรือ ไมํอยํางไร ผลการด าเนินงานโครงการค๎ุมคําเพียงใดควรจะจัดการ
อยํางไรกับโครงการท่ีจะติดตามมา ซึ่งค าถามเหลํานี้  มีความส าคัญตํอการตัดสินความส าเร็จของโครงการ 
สารสนเทศท่ีได๎จากการประเมินผลผลิตจะมีประโยชน์ตํอผ๎ูบริหารในการตัดสินใจปรับขยายโครงการ          
ยุติโครงการ หรือยกฐานะเป็นงานประจ า  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข๎อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการน าโครงการฯ ลงสํูการปฏิบัติผ๎ูรายงานได๎ใช๎วิธีการประเมินโดยใช๎รูปแบบ CIPP Model   
คือ มีการประเมินกํอนการก าหนดโครงการ เพื่อดูความสอดคล๎องระหวํางวัตถุประสงค์ ของโครงการกับ
สภาพแวดล๎อมโครงการ (สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการพัฒนา) เพื่อแก๎ไขปรับปรุงให๎สอดคล๎องกัน 
ให๎มากท่ีสุด และเพื่อดูปัจจัยท่ีจะน ามาใช๎ในการด าเนินงานโครงการวํา มีความพร๎อมหรือมีความเพยีงพอ   
มากน๎อยเพียงใด หากไมํพร๎อมหรือไมํเพียงพอก็จ าเป็นต๎องแสวงหามาเพิ่มเติมให๎เพียงพอหรือลดกิจกรรมลง 
ให๎เหมาะสมกับปัจจัยท่ีมีอยูํ ประเมินระหวํางด าเนินการ หรือระหวํางขณะปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญมากหากพบวํา กิจกรรมใดไมํเหมาะสม หรือมีแนวโน๎มวํา กิจกรรมนัน้ ๆ จะไมํเกิดผลดี ก็จะต๎องหา
วิธีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหรือ ยุติกิจกรรมหากไมํค๎ุมคํากับปัจจัยท่ีน ามาใช๎ในการด าเนินงานกิจกรรม
นั้น ๆ การประเมินผลผลิตจะประเมินเมื่อกิจกรรมแตํละกิจกรรมส้ินสุดลง เพื่อดูวําได๎ผลผลิตของกิจกรรม    
แตํละกิจกรรมมากน๎อยเพียงใด ซึ่งสํวนใหญํของกจิกรรมจะประสบผลส าเร็จสูง เพราะได๎ปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรม มาตลอด ข๎อเสนอแนะท่ัวไป จึงเสนอแนะวํา แตํละโครงการควรมีการประเมินผลโครงการอยํางเป็น
ระบบ และควรเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมหรือสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ๎ูบริหารหรือ
ผ๎ูสนใจหรือผ๎ูเกี่ยวข๎องควรน าข๎อมูลผลการประเมินไปใช๎ประโยชน์ ปรับประยุกต์ใช๎กับการประเมินโครงการ 
อื่น ๆ หรือน าไปใช๎เพื่อพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบก็จะท าให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
ตํอนักเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยหรือการประเมินโครงการ 

  2.1 ควรน าข๎อมูลท่ีได๎จากการประเมินผลโครงการครั้งนี้ไปท าวิจัยท่ีเจาะลึก เป็นพฤติกรรมเป็น
รายด๎าน เชํน ศึกษาพฤติกรรมความกตัญญู ความขยัน ความซื่อสัตย์ เป็นต๎น ซึ่งผลการวิจัยจะให๎ความรู๎
เกี่ยวกับพฤติกรรม หรือกระบวนการด าเนินโครงการที่ศึกษา 

  3.2.2 ควรน าข๎อมูลท่ีได๎จากการประเมินผลโครงการครั้งนี้ไปท าโครงการพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมด๎านอื่น ๆ ท่ีควรสํงเสริมแกํนักเรียน แล๎วประเมินผลโครงการอยํางเป็นระบบ  เพื่อน าข๎อมูลไป
ตัดสินใจวํา ควรจะด าเนินการโครงการท่ีพัฒนาตํอไปหรือยุติโครงการ ซึ่งการประเมินโครงการเป็น
กระบวนการท่ีมีรูปแบบวิธีการไมํแตกตํางจากรูปแบบวิธีการวิจัย จะแตกตํางกันอยูํท่ีวิธีวิจัย เป็นวิธีการท่ี
แสวงหาความรู๎หรือให๎ความรู๎ในเรื่องท่ีท าวิจัย สํวนการประเมินโครงการเน๎นการน าข๎อมูลผลการประเมินไปใช๎
ประโยชน์ในการตัดสินใจจึงมักจะเรียกวํา ประเมินเชิงวิจัย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นท่ียอมรับของวงวิชาการ
และวงวิชาชีพ  
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