
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
     การรายงานครั้งนี้เป็นรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. บริบทของโครงการ  (Context Evaluation)   
  2. ปัจจัยเบ้ืองต้นของโครงการ (Input Evaluation)   

 3. กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation)         
  4. ผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)   
 
ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร 

1.  ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ ปีการศึกษา 2564 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ระบุจ านวน โดยมีกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1  เป็นกลุ่มท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ การประเมินบริบทของโครงการ ปัจจัย

เบ้ืองต้นของโครงการ และกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
และคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ โดยเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนร่วมด าเนินโครงการ มี ดังนี้  
                     1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน  
รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน 
                     2)  คณะกรรมการด าเนินงาน เลือกจากครูผู้สอนท่ีมีค าส่ังแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ  จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

   2.1 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน จ านวน 5 คน 
                        2.2 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของนักเรียน จ านวน  4 คน 

   3)  ครูผู้สอน เลือกจากครูผู้สอนท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา ปีการศึกษา  2564  จ านวน 24 คน 
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม

ในด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรยีนวัดบวรนิเวศจ านวน 307 คน และใช้ผู้ปกครองนักเรียนท้ัง 
307 คน  

3.   เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  มี  2  ประเภท  ดังนี้ 
       ประเภทท่ี  1  เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ  จ านวน  11 ฉบับ  ดังนี้ 
                ประเภทท่ี  2 เป็นแบบบันทึกข้อมูล จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
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4. กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
              น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นทุกฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาและรูปแบบของเครื่องมือจากนั้นน าไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าแบบสอบถามฉบับท่ี
สมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค านวณหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990) ได้ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามท้ัง 11 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีค่าความเท่ียง  0.82 ขึ้นไป 
 5.  กรอบแนวคิดของกำรประเมิน  
  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP  ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam’s CIPP Model) ซึ่งมีขอบข่ายการประเมินเกี่ยวกับบริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการประกอบด้วยการประเมินดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                
 

ด้ำนบริบท 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและของโรงเรียน 

แหล่งข้อมูล 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น 

 บุคลากร 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 งบประมาณ 
 ระยะเวลา/อาคารสถานที่ 

แหล่งข้อมูล 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

ด้ำนกระบวนกำร 

 ข้ันตอนการด าเนินงานตามโครงการ 
 ระดับความเหมาะสม 
 จุดเด่น จุดด้อย 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

แหล่งข้อมูล 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

ด้ำนผลผลิต 

 พฤติกรรมของนักเรียน 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ความพึงพอใจ 
 

แหล่งข้อมูล 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 นักเรียน 
 ครูผูส้อน 
 ผู้ปกครองนักเรียน 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 2. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)  

โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Consistency : IOC)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ี
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ตามแบบ (  - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)  
 

สรุปผลกำรประเมิน 
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการประเมินด้านด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านบุคลากร  ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านงบประมาณ  และ

ด้านระยะเวลา/อาคารสถานท่ี  พบว่า โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  
3. ผลการประเมินด้านด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  
4. ผลการประเมินด้านด้านผลผลิต พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมและ

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา 
           1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น าในการวางแผน และส่งเสริมให้มีการด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
              1.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยก าหนด
เป็นนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
              1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้เชิงบวก และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียน โดยให้ความส าคัญเทียบเท่ากับงานการเรียนการสอน 

   1.4  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้น าจุดเด่น หรือความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการไปใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป 
             1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 2. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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               2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอน หรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
               2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือต่อการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
           3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินครั้งต่อไป    
               3.1 ควรมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
               3.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
      3.3 ควรมีการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
 
 
        เขษมชาติ   อารีมิตร 


