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บทคัดย่อ 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      ผู้
ประเมินได้นํารูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านป ั จจัยนําเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื  อรายงานผลการดําเนินโครงการและเพื  อให้ทราบว่ามคีวามเหมาะสมในแต่ละด้าน
เพียงใด และมีข้อดีข้อบกพร่องอย่างไร 
 การประเมินโครงการในครั  งนี ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง   กลุ่ม ได้แก่ ครูผู้ร ับผิดชอบโครงการ  ครูที ปรึกษาประจําชั  น ครูผู้สอน 
นักเรียนช่วงชั  นที    และ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      
จํานวน     คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เครื  องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม             
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   ระดับ จํานวน    ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง  .  - .   และมีค่าความเชื  อมั  นทั  ง
ฉบับ  .   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี  ย ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการประเมินโครงการ พบว่า 
 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      โดยรวม
อยู่ระดับมากเรยีงจากมากไปหาน้อยตามรายด้าน ดังนี  ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านป ั จจัยนําเข้า ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ ส่วนราย
ข้อ โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายเกี  ยวกับคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที  สุด นอกนั  นอยู่ในระดับมาก 
 สรุปผลการประเมินโครงการ พบว่า นักเรียนมีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เป็น
สมาชิกที  ดีของครอบครัวและโรงเรียนอันเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study student’s morality and ethic development 
project assessment, academic year 2010, at Bansaraiwittaya school. The CIPP model was 
being use in this research, contained with 4 aspects as follows: context, input, process, and 
product. 
 The samples of this evaluation consisted of 191 persons from project response 
teachers, classroom counseling teacher, teachers, year 2 students, year 3 students and basic 
education schools committee by simple random sampling. A 5-point rating scale questionnaire 
composed of items reflecting the five aspects as 40 testing with a reliability of 0.96 was 
administered and then the data were analyzed through percentage, mean, and standard 
deviation. 
 The findings were as follows: 
 The student’s morality and ethic project assessment of Bansaraiwittaya school, 
academic year 2010, was at a high level.  Considered in each aspect; context was the most 
effected follow by input, process, and product, in order. The school policy about morality and 
ethic development was at the highest level, the rest were at high level. 



 

Conclusion of the project assessment also found that students were realized on morality 
and ethic. They are able to apply it for their lifestyle and could be a good member of 
community which could be a great opportunity for educational development in the future. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 จากสภาพป ั จจุบ ันป ั ญหาของสังคมไทย เป็นที  ยอมรับว่าการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมเป็นป ั จจัยหลักที  ก่อให้เกิด
ป ั ญหาอื  นตามมา ซึ  งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการศึกษา จนทําให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการพัฒนาให้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลได้มุ่งเน้นความสําคัญกับนโยบายทางด้านสังคมในการพัฒนาสังคมโดยองค์รวมเน้น
ไปที  การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉ ันท์ของคนไทยในชาติที  จักปฏ ิรูปสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ปฏ ิรูปการศึกษาโดยยึดหลัก
คุณธรรมนําความรู้ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั  งมิติทางกาย จิต สังคม และป ั ญญา ที  มีกีฬาเป็นพื นฐานการออกกําลังกาย 
สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ  นและประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที  มีสันติ
สุขอย่างยั  งยืนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที  รัฐบาลมุ่งมั  นที  จะสร้างสังคมเข้มแข็งที  คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉ ันท์บนพื  นฐานของคุณธรรม(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน.     : 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้นํานโยบายด้านสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาที  มีการเร่งรัดการปฏ ิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนํา
ความรู้กําหนดเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื  อการขับเคลื  อนคุณธรรมนําความรู้ การขยายโอกาสทางการศึกษาขั  นพื  นฐาน โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาที  มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปให้เขตพื  นที  
การศึกษา โดยให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ น (กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต  .     :  ) 
 จากนโยบายดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐาน ได้กําหนดกลยุทธ์โดยใช้หลักการ Goals Approach จาก
การนํานโยบายด้านสังคมของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นหลักและใช้หลักการ Direct Approach ที  มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ (SWOT) กําหนดกลยุทธ์เพิ  มเติม เพื  อแก้ภาวะวิกฤติของสภาพป ั ญหา ดังมี
รายละเอียดของ วิส ัยทัศน์ พันธะกิจ และกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื นฐาน ดังต่อไปนี  วิส ัยทัศน์ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข ั  นพื นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั  นพื นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่าง
ทั  วถึง มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานพันธกิจ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัย
เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที  มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั  น
พื นฐาน และกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา (สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต  .     : 12) 
 พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา   กําหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื  อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที  สมบูรณ์ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้
อย่างมีความสุข (พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และที  แก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที    ) พ.ศ.     .     : 5) 
 เพื  อเป็นการปฏ ิบ ัติตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติสนองนโยบายที  สําคัญของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนการกรมเจ้าสังกัด ดังนั  น โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์เพื  อรองรับและขับเคลื  อนนโยบายดังกล่าว่า โรงเรียน
บ้านสาหร่ายวิทยา บริหารงานแบบมีส่วน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที  มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมนําความรู้ กําตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และชุมชนมีความพึงพอใจ (โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา.   52: 2) 
 การที  จะทําให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที  พึงประสงค์ได้นั  น ทุกฝ ่ ายจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมบทบาท
ครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื  อสารมวลชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เพื  อให้เป็นกลไกเกื  อหนุนให้คนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื  อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี ความรักชาติ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคมและลดป ั ญหาทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั  งมีส่วนสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั  นคงในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนตลอดทุกช่วงอายุโดยสร้างการปลูกจิตสํานึกในความรักชาติ และความเป็นไทยอย่างจิรงจังและต่อเนื  อง โดยเน้นการรณรงค์ให้
ทุกฝ ่ ายในสังคมรวมทั  งส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการกระตุ้นให้คนไทยมีระเบียบวนิัย รู้จ ักหน้าที   มีความซื  อสัตย์สุจริต มีความ
สามัคคีและความรักชาติ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขป ั ญหา
ของสังคมที  สําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.     : 47) 
 อานันท์ ปนัยารชุน (อ้างถึงใน วิช ัย กฤษณกลาง.     : 1-2) “การที  จะพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เป็นบุคคลที  มีคุณภาพ
นั  น สิ งสําคัญที  สุดก็คือ การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ทั  งนี  เพราะความเจริญที  
ปรากฏทั  งในด้านวัตถุและด้านคุณธรรมในจิตใจของคนนั  น เป็นผลสะท้อนให้เห็นคุณภาพของคนในสังคมอันเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยมา



 

จากครอบครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนได้รับกระบวนการขัดเกลาและปรากฏการณ์ทางสังคมที  ดี ดังนั  นการจัดการศึกษาอบรมเพื  อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็ยิ  งมีความสําคัญมากยิ งขึ นสําหรับการพัฒนาประเทศสู่เป้ าหมายในอนาคต” 
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื  องของนามธรรมที  แก้ไขและพัฒนาได้ยาก ต้องใช้เวลาและกระทําอย่างต่อเนื  อง จึงต้องอาศัยบทบาท
ของทางการศึกษาในการปลูกฝ ั งคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติในการปฏ ิรูปการศึกษาจึงเน้นเรื  องคุณธรรมจริยธรรมและนําลงสู่การ
ปฏ ิบ ัติ (กําแหง จิตตะมาก.     : 3) 
 จากความสําคัญของป ั ญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ได้ตระหนักถึงความจําเป็นที  จักต้องพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จ ัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ในปีการศึกษา   52 โดยโครงการนี ได้มีการดําเนินกิจกรรมหลายด้านและมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการสรุปผลการปฏ ิบ ัติตามแผนปฏ ิบ ัติการประจําปีการศึกษา   52 อย่างไรก็ตามข้อมูลและข้อสรุปต่าง ๆ ก็ย ังไม่เพียง
พอที  จะบอกได้อย่างครบถ้วนว่าโครงการนี มีความเหมาะสมใน แต่ละด้านเพียงใด และมีข้อดีหรือข้อบกพร่องอย่างไร 
 ดังนั  น ผู้ประเมินในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา จึงมีความประสงค์ทําการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา   52 ซึ  งคาดว่าผลการประเมินจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานการศึกษาอื  น ตลอดจนองค์กรที  รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในอันที  จะปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น 

 
ความมุ่งหมาย 
 1. เพื  อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วยนโยบายโรงเรียน หลักการและเหตุผลของโครงการ จุดประสงค์ของ
โครงการ สภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วม 
 2. เพื  อประเมินป ั จจัยเบื  องต้นของโครงการประกอบด้วย สมรรถภาพของโครงการ การออกแบบโครงการ ความเหมาะสมของ
งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการและกิจกรรมของโครงการ 
 3. เพื  อประเมินกระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย ข ั  นตอนในการดําเนินงานกระบวนการประสานงาน กิจกรรมภายใน
กระบวนการดําเนินงานและข้อมูลสารสนเทศที  ประกอบการวัดกิจกรรมโครงการ 
 4. เพื  อประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ประโยชน์ที  ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและการนําไปใช ้
 
วิธีดําเนินการประเมินโครงการ 
 1. ประชากรที  ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      
ได้แก่ ครูผู้ร ับผิดชอบโครงการ, ครูที  ปรึกษาประจําชั  น, ครูผู้สอน, นักเรียนช่วงชั  นที     และ  , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาในปีการศึกษา      จํานวน     คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที  ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา 
     ได้แก่ ครูผู้ร ับผิดชอบโครงการ, ครูที  ปรึกษาประจําชั  น, ครูผู้สอน, นักเรียนช่วงชั  นที     และ  , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาในปีการศึกษา      จํานวน     คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี  
 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครจร์ซี   และมอร์แกน (Krdjcie and Morgan) พบว่า ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน     คน 
โดยแยกเป็น ครูผู้ร ับผิดชอบโครงการ   คน จากประชากร   คน ครูที  ปรึกษาประจําชั  น   คน จากประชากร   คน ครูผู้สอน   คน จาก
ประชากร   คน นักเรียนช่วงชั  นที     และ      คน จากประชากร     คน คณะกรรมการสถานศึกษา   คน จากประชากร   คน และ
ผู้ปกครองนักเรียน    คน จากประชากร    คน 
 จําแนกประชากรออกตามสถานภาพผู้มีส่วนเกี  ยวข้องแล้วสุ่มแต่ละส่วนอย่างเป็นสัดส่วน พบว่า ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน     
คน 
 เครื  องมือที  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      ที  ผู้ประเมินสร้างขึ  นเอง แบ่งออกเป็น   ตอน คือ 
 ตอนที    สอบถามข้อมูลเกี  ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที    ถามความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) มี   ระดับ ใน   ด้าน คือ 
การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ (C: Context Evaluation) การประเมินด้านป ั จจัยนําเข้าโครงการ (I: Input Evaluation) การ
ประเมินด้านกระบวนการดําเนินการโครงการ (P: Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิตโครงการ (P: Product Evaluation) 
ซึ  งโครงการและสิ  งที  จะศึกษาในแบบสอบถามที  จะประเมิน 



 

 ตอนที    เป็นการสอบถามปลายเปิดตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี  ยวกับโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      ในด้านบริบท โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้แจกแบบสอบถามไปทั  งหมด     ฉบับ ได้รับกลับคืนมา และตรวจสอบว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ สามารถนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้     ฉบับ คิดเป็นร้อยละ     จากนั  นนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเกี  ยวกับผลการประเมินโครงการ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows ข้อมูลในเบื องต้นที  ผู้ประเมินได้รับเกี  ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั  งหมด     คน จําแนก
เป็น ครูผู้ร ับผิดชอบโครงการ จํานวน   คน ครูที  ปรึกษาประจําชั  น จํานวน   คน ครูผู้สอน จํานวน   คน นักเรียนช่วงชั  นที     และ   
จํานวน     คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน   คน และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน    คน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
 การหาคุณภาพ 
  1. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามและค่าความเชื  อมั  นทั  งฉบับ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั  งแต่  .   ถึง  .   และค่าความเชื  อมั  นทั  งฉบับ  .     
  2. วิเคราะห์ระดับผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      
โดยหาค่าเฉลี  ย ส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลตามเกณฑ ์
 
สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี  
 จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      พบว่า 
  1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 
  ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 
0.37) ผลการประเมินรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายเกี  ยวกับคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที  สุด (X = 
4.57, S.D. = 0.68) นอกนั  นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานที  สังกัด (X = 4.19, S.D. = 0.67) ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ และวีการดําเนินการของ
โครงการ (X = 4.11, S.D. = 0.87) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื อต่อการดําเนินโครงการ (X = 4.08, S.D. = 
0.87) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิธีดําเนินการ (X = 4.06, S.D. = 0.85) หลักการและเหตุผลมีความสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในป ั จจุบ ัน (X = 4.02, S.D. = 0.83) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน (X = 4.02, 
S.D. = 0.87) หลักการเหตุผลของโครงการมีความเหมาะสมและครอบคลุม (X = 3.95, S.D. = 0.87) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
ชัดเจน (X = 3.95, S.D. = 0.89) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล (X = 3.95, S.D. = 0.94)  
  2. ด้านป ั จจัยนําเข้า (Input) 
  ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้ประเมินป ั จจัยนําเข้าของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั  งหมด โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี  โรงเรียนมีการจัดทํา (X = 4.03, S.D. = 0.45) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในแผนปฏ ิบ ัติการประจําปีอย่างต่อเนื  องชัดเจน (X = 4.243, S.D. = 0.87) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที  และ
แนวปฏ ิบ ัติในการดําเนินงานเป็นอย่างดี (X = 4.12, S.D. = 0.82) มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื  องมือที  ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ (X = 4.07, 
S.D. = 0.83) งบประมาณที  ใช้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ (X = 4.04, S.D. = 0.85) กิจกรรมสามารถดําเนินการได้ในสถานที  ที  
กําหนดในโครงการ (X = 4.02, S.D. = 0.89) โครงการมีการกําหนดขอบข่ายหน้าที  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 
(X = 3.98, S.D. = 0.87) จํานวนบุคลากรมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินงาน (X = 3.95, S.D. = 0.98) ระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามโครงการมีความเหมาะสม (X = 3.95, S.D. = 0.91) โครงการมีแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนเหมาะสมสามารถปฏ ิบ ัติได้ 
(X = 3.88, S.D. = 0.79)  
  3. ด้านกระบวนการ (Process) 
  ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้ประเมินกระบวนการของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั  งหมด โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี  มีการประชุมชี  แจง (X = 3.95, S.D. = 0.45) ให้คณะกรรมการเข้าใจ



 

บทบาทหน้าที  ที  ได้รับมอบหมาย (X = 4.46, S.D. = 0.84) ความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด 
(X = 4.09, S.D. = 0.84) มีการประเมินขั  นตอนการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงเพื  อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพภายหลังการ
ดําเนินโครงการ (X = 4.00, S.D. = 0.93) มีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้เป็นข้อมูลอย่างเป็นระบบ (X = 3.96, S.D. = 
0.97) ความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ (X = 3.93, S.D. = 0.88) มีการสื  อสารประชาสัมพันธ์ให้
เข้าใจในขั  นตอนการดําเนินงาน (X = 3.91, S.D. = 0.81) ความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 
(X = 3.86, S.D. = 0.99) กิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินการตามแผนขั  นตอนการดําเนินงานที  กําหนดไว้ในโครงการ (X = 3.78, S.D. = 0.94) มี
การนิเทศควบคุมดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามขั  นตอน (X = 3.76, S.D. = 0.93) มีการแก้ไขป ั ญหา อุปสรรคที  เกิดขึ นในการ
ดําเนินงานตามโครงการได้อย่างเหมาะสม (X = 3.72, S.D. = 0.94)  
  4. ด้านผลผลิต (Product) 
  ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้ประเมินผลของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั  งหมด โดยเรียงตามลําดับจากมากปาน้อย ดังนี  โครงการนี ทําให้ (X = 4.01, S.D. = 0.41) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี  ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ  น (X = 4.24, S.D. = 0.80) นักเรียนสามารถนําความรู้ความเข้าใจ และหลักการจากโครงการนี ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ (X = 4.09, S.D. = 0.92) โครงการนี ทําให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (X = 4.07, S.D. = 0.86) โครงการนี 
ทําให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกในทางที  ถูก (X = 4.06, S.D. = 0.85) โครงการนี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที  ดีระหว่างครูกับ
นักเรียน (X = 4.03, S.D. = 0.81) โครงการนี ทําให้นักเรียนมีความสามัคคใีนหมู่คณะ (X = 4.00, S.D. = 0.91) โครงการนี ทําให้นักเรียน
ปฏ ิบ ัติตามกฎของโรงเรียน ชุมชนและสังคม (X = 3.95, S.D. = 0.83) โครงการนี ทําให้นักเรียนมีความประหยัด (X = 3.93, S.D. = 
0.91) โครงการนี ทําให้นักเรียนมีระเบียบวินัย (X = 3.85, S.D. = 0.84) โครงการนี ทําให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ (X = 3.85, S.D. = 
0.90)  
  สําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในตอนที     ของ
แบบสอบถามนั  น ผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้เสนอแนะว่า เป็นโครงการที  ดีสมควรพิจารณาดําเนินการให้ต่อเนื  องทุกปีการศึกษา ควรขยาย
เป้ าหมายของโครงการให้ครอบคลุมนักเรียนในระดับปฐมวัยและช่วงชั  นที     ควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรด้วยให้ครู
เข้มงวดในเรื  องคุณธรรมจริยธรรมต่อไป ควรเพิ  มเติมคุณธรรมด้านอื  นๆ ให้มากกว่าเดิมและควรเผยแพร่โครงการเพื  อเป็นตัวอย่างแก่
สถาบันที  รับผิดชอบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
อภิปรายผล 
 จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      มีประเด็น
น่าสนใจที  จะนํามาอภิปราย ดังนี  
 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยาปีการศึกษา      โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model) ตามความเห็นของผู้มีส่วนเกี  ยวข้อง ซึ  งได้แก่ ผู้ร ับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน ครูประจําชั  น นักเรียนช่วง
ชั  นที     และ   คณะกรรมการสาถานศึกษาและผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมา และเมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านป ั จจัยนําเข้า (Input) 
ด้านผลผลิต (Product) และด้านกระบวนการ (Process) ตามลําดับ ซึ  งสอดคล้องกับ สมนึก แกระหัน (อ้างอิงจาก ศีลธรรม โพนะทา. 
    : 50–51) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั  นประถมศึกษาปีที     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอคํา
ชะอี สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ด้านความสามัคคี ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื  อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั  นเพียงและเสียสละ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั  นประถมศึกษาปีที     โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอคําชะอี 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ปีการศกึษา      จํานวน     คน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ชั  นประถมศึกษาปีที     โรงเรียนสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอคําชะอี สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยสภาพอยู่
ในระดับสูง เมื  อพิจารณารายด้าน พบว่า มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดบัสูงทุกด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี  ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านความสามัคคี ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง ความซื  อสัตย์สุจริต ความขยันหมั  นเพียร และความเสียสละ จากผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ  งที  มีความสําคัญยิ งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกบัการศึกษา โดยครูต้องรับผิดชอบ ดัง
การศึกษาของเฮนสัน (Henson. 2000: Website) ที  ได้ศึกษาความรับผิดชอบตามที  เข้าใจของผู้ที  จะเป็นครู เพื  อพัฒนาจริยธรรมของ
นักเรียนของตน เห็นว่า ครูเป็นผู้นําทางจริยธรรมและเป็นตัวแทนการให้จริยธรรมซึ  งควรจะรับผิดชอบต่อการพัฒนาระบบความเชื  อของ



 

นักเรียน ดังนั  น การให้การศึกษาแก่เด็กนั  นต้องครอบคลุมทั  งด้านสติป ั ญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ดังที  มาตรฐานการ
เรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กําหนดไว้ว่า เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
หลักธรรมในศาสนาที  ตนนับถือ สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏ ิบ ัติในการอยู่ร่วมกัน ยึดมั  นในศีลธรรม การทําความดี มี
ค่านิยมที  ดีงาม ศรัทธาในหลักศาสนา ประพฤติตามหลักธรรม ค่านิยมที  ดีงาม นําไปใช้ในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
สิ งแวดล้อม เพื  อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (กรมวิชาการ.     : 24–26) 
 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปีการศึกษา      ได้จ ัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่าย
ปฏ ิบ ัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื  อกระตุ้นและปลูกฝ ั งให้นักเรียนเห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม ซึ  งสามารถทําให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
เชิงจริยธรรม ดังที   ณัฐยศ ผาจวง (    : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเข้าค่ายจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนากับการเข้าค่าย
จริยธรรมตามทฤษฎ ีการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จ ังหวัดอุดรธานี 
พบว่า นักเรียนชั  นมัธยมศึกษาตอนต้นที  เข้าค่ายจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา มีพฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน   ด้าน ได้แก่ ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความซื  อสัตย์ การพึ  งตนเอง ความขยันหมั  นเพียร ความเสียสละ ดีกว่าก่อนเข้าค่ายอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที  ระดับ .   นอกนั  นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ย ังได้จ ัดกิจกรรมเพื  อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ทั  ง   ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และการประหยัดอดออม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้
นักเรียนควบคุมกันเองโดยมีครูคอยกํากับดูแล ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พระครูนิวิฐวิริยคุณ (โปธาวิช ัย) (    : บทคัดย่อ) ที  ว่า 
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควรให้นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมครูคอยควบคุมระเบียบวินัยให้เคร่งครัดกว่าป ั จจุบ ัน และควร
มอบหมายให้นักเรียนควบคุมกันเอง กรรณิการ์ ชุมภูเมอืง (    : 20–21) สรุปได้ว่า การดําเนินการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
จะสัมฤทธิ  ผลได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกันทั  งโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ อีกทั  งยังต้องได้รับการสนับสนุนในเรื  องบุคลากรที  มีความสามารถทางด้านจริยธรรมโดยเฉพาะ
งบประมาณในการดําเนินการ ตลอดจนนโยบายที  ชัดเจนในการจัดการหาแนวทางพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
และเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมที  สังคมและประเทศชาติต้องการ 
 จากผลการประเมินโครงการทั  ง   ด้าน พบว่า โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ปี
การศึกษา      อยู่ในระดับมากที  สุด   ข้อ ส่วนอีก    ข้อ อยู่ในระดับมากนั  น แสดงว่าโครงการประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที  
กําหนดให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ    ผลปรากฏว่านักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ     และกําหนดให้นักเรียน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ไมน้อยกว่าร้อยละ    ผลปรากฏว่านักเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ    (โรงเรียนบ้าน
สาหร่ายวิทยา.     : 33) นอกจากนั  น ผลการประเมินโครงการยังสอดคล้องกับรายงานประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องค์กรมหาชน) (    : 24) ที  มาประเมินโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ในรอบ   ปีการศึกษา ตั  งแต่ปี
การศึกษา     –     คําสั  งโรงเรียน บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมทั  งสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการการเรียน
การสอนและพฤติกรรมผู้เรียน พบว่า ทุกฝ ่ ายมีความต้องการที  จะให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนในการปลูกฝ ั งผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที  ดีงามให้เป็นคนดีของสังคมและหมู่บ้าน สถานศึกษาได้จ ัดให้มีโครงการและกิจกรรมเกี  ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที  ดีงามของนักเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสมอมา จากการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พบว่า การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ บรรลุเป้ าหมายตามแผนทุกโครงการ ผู้เกี  ยวข้องทุกฝ ่ ายมี
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ    และสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวดําเนินไปอย่างต่อเนื  อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั  วไป 
  1.1 ควรมีการอบรม สัมมนา หรือ อบรมปฏ ิบ ัติธรรม หรือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากร เพื  อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) ความรับรู้เชิงบวก (Positive Perception) เพื  อให้เกิดพฤติกรรม (Behavior) ที  ดีซึ  งจะสามารถเป็น
แบบอย่างที  ดี (Model) สําหรับนักเรียนที  จะได้ดูแบบอย่างดังคํากล่าว “แบบอย่างที  ดี ดีกว่าการสอน” 
  1.2 ควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนทั  งระดับปฐมวัยและช่วงชั  นที     
  1.3 ควรมีการเพิ มเติมคุณธรรมให้มากขึ นอีกในหลายด้าน เช่น ด้านความซื  อสัตย์ ความสามัคคี ความกตัญ ูกตเวที และ
ด้านอื  น  ๆ
  1.4 ควรเผยแพร่โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพราะสามารถใช้เป็นแบบอย่างได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
   .  ควรศึกษาการวิจ ัยแนวทางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้ครอบคลุมทุกชั  นเรียน 
   .  ควรวิจ ัยและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื  อสัตย์ สามัคคี กตัญ ูกตเวที และด้านอื  นให้ครอบคลุม 



 

   .  ควรวิจ ัยเชิงคุณภาพด้านจริยธรรมคุณธรรมที  เป็นรูปแบบที  เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียน 
   .  ควรวิจ ัยเชิงคุณภาพเพื  อขจัดความบกพร่องด้านจริยธรรม เพื  อแก้ป ั ญหาอย่างยั  งยืน 
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