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บทคัดย่อ 
 

 การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ าเภอ       
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการด าเนิน
โครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 4) เพื่อประเมิน
ผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครู จ านวน 8 คน โดยใช้
ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 7 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 31 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ใช้รูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  ท่ีมีช่ือ
ว่า CIPP  Model เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 4 ฉบับ มีลักษณะ
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉล่ีย (Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD. )  วิเคราะห์เนื ้อหาและน าเสนอแบบ

พรรณนาความ 
 สรุปผลกำรประเมิน 
 1. ผลกำรประเมินกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีศึกษำโรงเรียนวัด
ทุ่งน้อย อ ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มี 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่  1  ประเมินผลก่อนกำรด ำเนินโครงกำร 

  1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุด 
45 คน อายุของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 10 – 20 ปี จ านวน 31 คน ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 56 คน  
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 77 คน พบว่าเป็นนักเรียนและผู้ปกครองมีจ านวนมากท่ีสุด 
31 คน  



  1.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านบริบท พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อ
ต่อการด าเนินโครงการ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
และหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ตามล าดับ 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีด าเนิน
โครงการ    
 1.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ บุคลากรในการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม รองลงมา คือ บุคลากรในการด าเนินโครงการมีจ านวนเพียงพอ และ เอกสารท่ีใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการมีความเหมาะสม  
 ระยะที่ 2  กำรประเมินผลระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุด 
45 คน อายุของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 10 – 20 ปี จ านวน 31 คน ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 56 คน  
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 77 คน พบว่าเป็นนักเรียนและผู้ปกครองมีจ านวนมากท่ีสุด 
31 คน  

 2.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาคือ ขณะด าเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพร่อง และมีการก าหนดขั้นตอนรายละเอียดและวิธีด าเนินโครงการอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม   
 ระยะที่  3  กำรประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงกำร  
 3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวนมากท่ีสุด 
45 คน อายุของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 10 – 20 ปี จ านวน 31 คน ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 56 คน  



สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 77 คน พบว่าเป็นนักเรียนและผู้ปกครองมีจ านวนมากท่ีสุด 
31 คน  
 3.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลผลิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านโรงเรียน ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียน, โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนา และโรงเรียนผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด ด้านโรงเรียน คือ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม 2) ด้านผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารมีรูปแบบ/
นวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรม รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงานโครงการโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ด้านผู้บริหาร คือ มีคู่มือ/แนว
ปฏิบัติ/เอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3) ด้านครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ออยู่ในพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ คือ ครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน รองลงมาคือ วัด
และประเมินผลด้านคุณธรรมและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด ด้านครู คือ ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา/จังหวัด  4) ด้านนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ นักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., มีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม และโครงงานคุณธรรมเป็น
แบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ด้านนักเรียน คือ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี
ในการการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 
ด้านนักเรียน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นสม่ าเสมอ รองลงมา คือ นักเรียน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์ 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ด้านนักเรียน คือ ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  

 


