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ผู้วิจัย  นายบัณฑิต  ยิ้มน้อย 
หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ปีท่ีวิจัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
                                        

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือประเมินโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยมีวัตถุประสงค์      
1. เพ่ือประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  
3. เพ่ือประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 4.เพ่ือประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
โดยใช้รูปแบบ การประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล ของสตัฟเฟิลบีม ด้านบริบท (Context : C) ด้าน
ปัจจัย (Input : I) ประเมินกระบวนการ (Process : P) และประเมินผลผลิต  (Product : P) 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 69 คน 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 126 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จ านวน 174 คน และผู้ปกครอง จ านวน 120 คน ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
489 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ส าหรับ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ แบบประเมิน มี 53 ข้อ และฉบับที่ 2 ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครอง แบบประเมิน  มี 38 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 
(Percentage) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา        
หาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 
1. ด้านบริบท (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเป็นการประเมินความสอดคล้อง 

เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย หลักการและเหตุผล สภาพแวดล้อม พบว่าผล
จากการประเมินด้านบริบท ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร พบว่า มีความคิดเห็น                    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D.= 0.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุด คือวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย ( X =4.81, 
S.D.  = 0.52 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการของ ครู  ผู้ ปกครอง และชุมชน ( X = 3.96, S.D.  = 1.01) อยู่ ในระดับมาก           
ของนักเรียน นักศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92, S.D.  = 0.64) เมือ่พิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น ( X =4.76, S.D. = 0.63) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสม       
( X = 3.73, S.D.  = 0.57 ) อยู่ในระดับปานกลางและของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X = 3.98, S.D.= 0.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิด เห็นมากที่สุด       
คือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุน ( X =4.48, S.D.      
= 0.86) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสม ( X = 2.92, S.D. = 0.75) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ  บุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณ  อาคารสถานที่ แผนงานและการบริหารจัดการต่อโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรพบว่า มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, S.D.  = 
0.76)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการมีความเหมาะสม ( X =4.84, S.D.  = 0.44) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนข้อที่มี
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานในโครงการ ( X = 3.74, S.D.                 
= 1.02) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากของนักเรียน นักศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.88, S.D.  = 0.82)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ บุคลากร
ในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ ( X =4.47, S.D.  = 0.93) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ( X = 3.31, S.D.  = 0.58) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางและของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D.= 0.81)                     
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ บุคลากรในการด าเนินโครงการ
จ านวนเพียงพอ ( X = 3.78, S.D.  = 0.72) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็น
น้อยที่สุด คือ งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ ( X = 3.23, S.D.  = 0.79) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

 

3.ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์ ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร พบว่า มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.45, S.D.  = 0.72)   เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการวางแผนปฏิบัติงานและการวางแผนประจ าปี
ชัดเจน ( X =4.75, S.D.  = 0.58) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อย
ที่สุด คือ มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ ( X = 4.20, S.D.  = 0.83) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากของนักเรียน นักศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.90, S.D.      
= 0.82)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือรูปแบบการจัดกิจกรรมใน
โครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ( X =4.25, S.D.  = 0.95)                
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การจัดท าแผนงาน 
แผนปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตามข้ันตอน ขัดเจน เหมาะสม ( X = 3.37, S.D.  = 0.71) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางและของผู้ปกครองพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49, 
S.D.= 0.90)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ รูปแบบการจัด
กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ( X = 3.84, S.D.              
= 1.10) มีความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน ( X = 3.22, S.D.  = 0.89) มีความคิดเห็น                   
อยู่ในระดับปานกลาง 

 

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลรวม ผลกระทบ         
และคุณค่าหรือประโยชน์ ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร พบว่า มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.57, S.D.  = 0.69)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ( X =4.76, S.D.  
= 0.59) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา 
มีระเบียบ วินัย ( X = 4.17, S.D.  = 0.96) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากของนักเรียน นักศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.46, S.D.  = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม  ( X =4.54, S.D.               
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= 0.78) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดมีด้วยกันสามข้อ      
คือ นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 
 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกอันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล ( Digital 
Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ประกอบกับแรงกดดัน
จากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้     
การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของประชากร                    
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรรมชาติถูก
ท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมโลกส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
กายภาพหรือภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งระบบทางการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและการบริหารจัดการศึกษาที่ยังไม่
เหมาะสม ขาดความคล่องตัวยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการขาดความตระหนักถึงความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจิตส าธารณะของคนไทย
ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 จากกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไร้พรมแดนได้ก่อให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมในสังคมไทย ซึ่งส่งผลทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านค่านิยม พฤติกรรมและระบบคุณค่าของคนในสังคม 
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม นิยมพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม 
ขาดจิตส านึกสาธารณะ และให้ความส าคัญกับเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึง
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท าให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยม
ของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของพุทธ
ศาสนากลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆ  จนเกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของ
ไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนา
ทางด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนาสังคมในด้านอ่ืนๆโดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจจึงท าให้เกิดปัญหาความ           
ย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม                    
ยังส่งผลไปยังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติดและปัญหาหย่า
ร้าง ปัญหานักเรียนตีกัน ปัญหารักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย                    
ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือยและอ่ืนๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมณี (2541 : 53) ที่กล่าวว่า ผลของความเจริญทางวัตถุที่ขาดการพัฒนาจิตใจ 
จึงเป็นที่มาของปัญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งรื่นรมย์ โสเภณีเด็ก การใช้แรงงานเด็ก 
และละเมิดสิทธิเด็ก ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ภาวะมลพิษ ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาสุขภาพกายและ
จิต สอดคล้องกับแนวคิดของสมพร  เทพสิทธา (2542 : 15-16) ที่กล่าวว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความสับสน
ยุ่งยากวุ่นวายไม่สงบสุขเท่าที่ควร ปัญหาเกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม เช่น ขาดระเบียบวินัย เห็นแก่ตัวขาด
ความซื่อสัตย์ ขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่รู้จักประมาณตน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ประชาชนและ
เยาวชนจ านวนมากไม่เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรมและไม่ประพฤติปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ท าให้สังคมมีปัญหามีแต่ความเจริญทางด้านวัตถุ แต่กลับมีความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ 
 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยให้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักค าสอน
ของศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม   
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชน   
ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคม
คุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ                       
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป  โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ  ตามนโยบาย                              
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจเกิดความม่ังคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

รัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดสาระการศึกษาไว้ในมาตรา 54 หมวด 4 ว่าหน้าที่                            
ปวงประชาชนชาวไทยให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการ
จัดการศึกษา ดูแล พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (มาตรา 54 หมวด 4  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ในรัชกาล ปัจจุบัน) 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 

กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น า

ประเทศในอดีตและในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” ได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายหลัก 12 ด้าน 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายข้อที่ 3 การส่งเสริม                  

ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ

คุณธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู

ความซื่อสัตย์  การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ ให้ประเทศ                           
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และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ                  

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี

รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (ข้อ 3.2) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดหลักการส าคัญด้านการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ                   
การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม                   
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ                     
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553                     
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาการโดยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิ ตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมวด 1 มาตรา 6) และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักและส่งเสริมสิทธิ                
หน้าที่  เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ                              
ในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม             
ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (หมวด 1 มาตรา 7) และต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (หมวด 4 มาตรา 22) ในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ                
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (หมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 1-ข้อ 5) 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาอันเกิดจากการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการอาชีวศึกษาจนถึงการ
อุดมศึกษา ให้มีคุณธรรม ทักษะความรู้ที่จ าเป็นบนฐานนิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) หมายถึงคุณลักษณะของคน
ไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องด ารงความเป็น
ไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาให้เป็น
บุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ า ดังนี้ 

1. ผู้เรียนรู้ เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคตและมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ความรอบ
รู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียลักษณ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมนาอาชีพบนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุข เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิตอาสา มี อุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย                
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ยั่ งยืน                  
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

ส าหรับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย 4.0) ซึ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
และมีระดับความลึกต่างกัน ส าหรับแต่ละระดับสถานศึกษา ให้มีค่านิยมร่วม หมายถึง  ความเพียรอันบริสุทธิ์                 
ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาคและด้านคุณธรรม หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีและคุณธรรม
พ้ืนฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ ส าเร็จ                            

การอาชีวศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน  

            1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย

และทักษะทางปัญญา  

            2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการ

เรียนรู้และการปฏิบัติการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข                

และการจัดการและการพัฒนางาน  

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ              

ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงและความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ  
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    ด้านค่านิยม 1. คุณธรรม 2. คุณภาพ 3. ความร่วมมือ 4. ความเป็นมืออาชีพ 

จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 34 วรรค

สองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 ก าหนดให้

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา            

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ก าหนดมาตราฐานด้าน  

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้มีทักษะและประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา                     

แต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้  

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

1.2 ด้านทักษะและประยุกต์ใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต               

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน                           

และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี     

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึก                         

รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ข้อ5.2) คุณภาพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ 

       1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อ่ืน    

มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                   

มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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    2. ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้กับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง                

กับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหาหรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก   

    3. ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรท าได้เมื่อได้รับมอบหมาย                    

โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการท างานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับ                    

การใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือทักษะการปฏิบัติหรือวิธี

ปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  

    4. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถของบุคคล                   

ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคมในการท างานหรือการศึกษาอบรมเพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสารภาวะผู้น า ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ  

ในการด าเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถในการตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

เพ่ือให้วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อได้ด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบอาชีวศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและจากเหตุผลและปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนไทยที่เพ่ิมมากขึ้นทุก
ขณะโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะ
ประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพ่ือจะได้
น าข้อมูลสารสนเทศของการประเมินโครงการในครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ด้ านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา อันจะส่งผลในการยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรม ที่เพ่ิมสูงขึ้นและให้ทราบถึงการด าเนินงานตามโครงการ ข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา 
อุปสรรคของโครงการและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาอ่ืนในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

2.1 เพ่ือประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  

2.2 เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

2.3 เพ่ือประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
 2.4 เพ่ือประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
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3.กรอบแนวควำมคิดกำรประเมิน 
กรอบแนวคิดการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ตามรูปแบบ CIPP MODEL ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam.DL.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดกำรประเมิน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
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4.ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมิน 
4.1 สถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

4.2 สถานศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

4.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4.4 ผลที่ได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้นพัฒนางานใหม่ได้ 

4.5 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องน าผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                   
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ไปใช้พัฒนางานและเผยแพร่                    
การพัฒนาให้แพร่หลาย 

 
5.วิธีกำรด ำเนินกำรประเมิน 

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างขึ้นเองโดยมีล าดับ
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

 5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพ่ือก าหนดกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมิน 

 5.2 ศึกษาค้นคว้าจากต าราเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือในการประเมิน 

5.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 5.4 สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
  5.4.1 ด้านบริบท (Context) 
  5.4.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
  5.4.3 ด้านกระบวนการ (Process) 
  5.4.4 ด้านผลผลิต (Product) 

 5.5 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง                    
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค IOC ซึ่งก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ                 
มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 
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6.ขอบเขตของกำรประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการประเมิน โครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                   
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดังนี้ 
  1.ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ด าเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิปป์ 
(CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2004: 245 – 259) เป็นแนวทางในการประเมิน
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  ด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)  

2 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียนหลักสูตรจ านวน 69 คน นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 126 คน นักศึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 174 คน 
และผู้ปกครอง จ านวน 120 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 ของ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สังกัดซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การประเมินในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบ
การประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยแนวทางการประเมิน มี
ส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน ดงันี้  
  2.1 ปัจจัยพื้นฐานด้านบริบทของโครงการ (Context evaluation) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ดังนี้ 
    1) วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) 2) ความต้องการจ าเป็นของโครงการ (need 
assessment) 
  2.2 ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ดังนี้ 
   1) บุคลากร  2) งบประมาณ 3) ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 4) อาคารสถานที่ 5) แผนงาน   
6) การบริหารจัดการ 
      2.3 กระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ดังนี้ 
         1)  การด าเนินงาน 2) การจัดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอน  3) การประชาสัมพันธ์  
      2.4 ผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ดังนี้ 
         1) ผลผลิต   2) ผลกระทบ  3) คุณค่าหรือประโยชน์  
    3. ระยะเวลำ 
         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  

       

7. นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนิน
โครงการ เป็นการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานหรือโครงการ ว่ามีจุดเด่น หรือจุดด้อยอย่างไร เพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธี
จัดการเกี่ยวกับโครงการ และใช้เป็นสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ส าหรับประกอบการตัดสินใจว่าจะด าเนินงานต่อไป
หรือยุติการด าเนินโครงการนั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการตามรูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  
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  1.1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context evaluation) หมายถึง การพิจารณาตัดสินความ
เหมาะสมตามหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และความต้องการจ าเป็นของโครงการ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดย
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

    1.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) หมายถึง การพิจารณาและตัดสินความ
เหมาะสมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สื่อ วัสดุ   อุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ ผู้บริหารในการด าเนินการ
ตามโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย  
การอาชีพแก้งครอ้ 
   1.3 การประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) หมายถึง การพิจารณาและ
ตัดสินความเหมาะสมของการด าเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการ
ด าเนินโครงการ การด าเนินการจัดกิจกรรม การนิเทศติดตาม การประชาสัมพันธ์ และประเมินผลโครงการ 
               1.4 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) หมายถึง การพิจารณาตัดสินความ
เหมาะสมของการพฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้แก่   
1.ความมีระเบียบวินัย 2.ความรับผิดชอบ 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความเสียสละ 5.ความภูมิใจในวัฒนธรรมและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติ 6.กิจนิสัยที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ 7. จิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม               
8.เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม  

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย                 
การอาชีพแก้งคร้อ หมายถึง โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์                     
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ  
   3. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ด าเนินการสอน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ด าเนินการสอน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

6. คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงามที่เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณงามความดี 
สามารถแยกแยะชั่วดี ผิดถูก งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความพอเพียง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู
กตเวที และความมีอุดมการณ์คุณธรรม 

7. จริยธรรม หมายถึง ความส านึกหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในสิ่งที่ควร
ปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมและเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับของคนในสังคมเพ่ือประโยชน์สุขของตนและความสงบ
เรียบร้อยของสังคมส่วนรวม 
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8. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
นักเรียนผู้ปกครองชุมชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

9. รูปแบบกิจกรรม หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางการจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 10. การให้เหตุผลทางจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของการกระท าโดยมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการทางสติปัญญาและทางอารมณ ์

11. พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติหรือการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาที่
แสดงออกถึงการมีจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม ทั้งภายในและภายนอกตามกฎเกณฑ์ของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์
และความสุขต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ประกอบด้วยจริยธรรม 8 ด้าน 

1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมตนเองประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผน กฎเกณฑ์ 
และข้อบังคับของสังคมนั้นได ้

2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความส านึกได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เอาใจใส่ ติดตามผล       
ในหน้าที่ที่ตนเองกระท าเพ่ือบรรลุความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องตามความ
จริงทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4. ความเสียสละ หมายถึง การไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสังคมให้ผู้ที่ควรได้รับ
ช่วยเหลือทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา 

5. ความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ  หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจที่แสดงถึง
ความตระหนัก เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญ ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ ป้องกัน สืบสานและถ่ายทอด
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย 

6. กิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง สิ่งที่ควรปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน ที่ประพฤติ 
ปฏิบัติดีงาม ถูกต้องและพฤติกรรมเหมาะสมตามข้อบังคับ มารยาทส าหรับบุคคลที่อยู่ในอาชีพใด
อาชีพหนึ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงฐานะสมาชิก รวมถึงก่อให้เกิด
ความสงบสุขและความเจริญในตัวคนวิชาชีพและสังคม 

7. เจตคติที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกและท่าทีแนวทางของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดๆ ส่งผลมีพฤติกรรมสภาพคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติออกมาทั้งท่ีอยู่ภายในจิตใจและการ
ประพฤติปฏิบัติออกมาเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม 

8. จิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง จิตของผู้มีจิตใจเป็นผู้ให้ รู้จักความเสียสละ 
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม                  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับ
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษาและการจัดท างานวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ 
2. รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam 
3. บริบทของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
4. แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
6. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
7. แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
8. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการประเมินโครงการ 
1.1 ความหมายของโครงการ 
ค าว่า  Project (โครงการ ) และProgram (รายการปฏิบัติ งานหรือในบางต าราแปลว่า

“โครงงาน”) แม้โดยทั่วไปจะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ในเชิงการวางแผนถือว่าเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานที่ต่างระดับกัน กล่าวคือ โครงการเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตาม
แผน ส่วนรายการปฏิบัติงาน หรือโครงงาน หมายถึง รายละเอียดในการด าเนินงานของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือการด าเนินงานตามโครงการในทางปฏิบัติเมื่องานนั้นเปลี่ยนเป็นงานประจ า
ซึ่งจะต้องท าต่อไปทุกๆ ปี การเตรียมงานล่วงหน้าหรือวางแผนงานเพ่ือพิจารณางบประมาณประจ าปี
มักจะไม่เรียกงานนั้นเป็น “โครงการ” แต่จะเรียกว่า“งาน” (work) แทน ฉะนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า
รายการปฏิบัติงาน หรือโครงงานคือส่วนประกอบของโครงการ  และโครงการแต่ละโครงการคือ
ส่วนประกอบของแผน โครงการ เป็นค าที่มีความหมาย สื่อความได้หลายอย่าง เช่น หมายถึง ความคิด 
แนวคิดกิจกรรมหรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ในการวางโครงการนั้น  ๆ ความหมายของ
โครงการจึงมีมากมาย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของโครงการไว้ดังนี้ 

พิสณุ ฟองศรี (2553,หน้า 34) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า โครงการ มีลักษณะเฉพาะที่ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เสริมการด าเนินงานในสภาพปกติโดยมีจุดหมาย เป้าหมาย กิจกรรมและระยะเวลา สิ้นสุดที่แน่นอนและ
จะไม่ท าซ้ าซ้อนอีก ซึ่งอาจยกเว้นถ้ามีการปรับให้ต่างจากเดิม ซึ่งโครงการ  ไม่ใช่งานประจ าตามปกติที่มี
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ลักษณะเป็นโปรแกรมที่ก าหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้  บรรลุจุดมุ่งหมายได้ สรุปได้ว่า 
โครงการ หมายถึง แผนหรือแนวทางในการด าเนินงานกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้  ประสบผลส าเร็จ            
มีระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบให้โครงการด าเนินไปตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ การประเมินโครงการ มีผู้ให้ความหมายของประเมินโครงการไว้หลายท่าน ดังนี้ 

เชาว์ อินใย (2553,หน้า 4) ได้สรุปค าจ ากัดความของโครงการไว้ว่า โครงการ (Project) คือการ
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานที่มีวัตถุประสงค์เด่นชัด มีกิจกรรมที่ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของงาน โครงการประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
กันและมีเป้าหมายเดียวกัน 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 79) ได้ให้ความหมายของโครงการ ว่าเป็นลักษณะของ
งานที่มิใช่งานประจ าแต่จะเป็นงานส าคัญที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในสังคม โดยจะต้อง
รีบด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

สุภาพร พิศาลบุตร (2550, หน้า 78) ได้ให้ความหมายไว้ว่าโครงการเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้น
อย่างมีระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและ
คาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจะต้องมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดในการด าเนินงานโดยมี
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้การบริการและสนองความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่นั้น มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานหรือโครงการเป็น
การก าหนดปฏิบัติในรายละเอียดให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สมคิด พรมจุ้ย (2550,หน้า 37) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า หมายถึงหน่วยของงานหรือ
กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ ก าหนดไว้มี
ลักษณะเด่นชัด มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนและมักจะเป็นงานพิเศษท่ีต่าง ไปจากงานประจ า
โครงการจะประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) และโครงการที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้ มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความเอกเทศ ต้องมีการก าหนดขอบเขตของ  การด าเนินงานและความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการก าหนดรูปแบบรายละเอียดการ ด าเนินงานที่สอดคล้องกลมกลืนกัน                
มีการระบุทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณ
ด าเนินการ มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ แน่นอนและสามารถน าไปปฏิบัติ  

ริชัย กาญจนวาสี (2547, หน้า 209) ได้ให้ความหมายว่า โครงการ หมายถึง ชุดกิจกรรม                    
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโดยมีระยะเวลา              
ที่ด าเนินการที่แน่ชัด  

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2544, หน้า 104) ให้ความหมายของโครงการว่า โครงการหมายถึง 
แผนงานที่ก าหนดไว้ในลักษณะที่มิใช่งานประจ า แต่เป็นงานพิเศษที่มีความส าคัญ ซึ่งต้องรีบด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายในก าหนดเวลาที่แน่นอน และภายในวงเงินงบประมาณท่ีจ ากัด 
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ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 270) ได้ให้ความหมายของค าว่าโครงการไว้ว่า  โครงการ
หมายถึง แผนหรือเค้าโครง ตามที่กะก าหนดไว้ แผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน 
และเป็นงานพิเศษที่ต่างจากงานประจ า 

จากความหมายของโครงการที่มีผู้กล่าวไว้ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าโครงการ  หมายถึง ความคิด 
แนวคิดหรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมหรือแผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างระบบ เกี่ยวข้อง
กับการใช้ ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยมีระยะเวลาที่ด าเนินการที่
แน่ชัด 

1.2 ความหมายของการประเมินโครงการ 

เดวิส (Davis, 1974, p. 272 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544, หน้า 36) ให้ความหมาย
ของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทีก่ าหนดไว้หรือไม่และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยดีมากน้อยเพียงใด  

ซั ช แมน  (Suchman, 1990, p. 93 อ้ า งถึ ง ใน  สมหวั ง  พิ ธิ ย านุ วัฒน์ , 2544, หน้ า  40)                       
ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือใช้เทคนิค
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือตัดสินใจว่าโครงการ
ดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ใน  โครงการประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่  

สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1990, p. 159) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลกับเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการและผลกระทบ               
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและเพ่ือส่งเสริมให้เกิด ความเข้าใจใน
สถานการณ์ของโครงการ สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของ  
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติ
การด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินโครงการ น าไปใช้เป็น
แนวทางด าเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 

Tyler (อ้างใน  สมคิด  พรมจุ้ย , 2544 หน้า  43) ได้ให้ความหมาย  การประเมิน  คือการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้  

ในทรรศนะของ Stufflebeam (อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี,2544 หน้า 57) กล่าวว่า 
การประเมิน คือ กระบวนการของการระบุหรือก าหนดข้อมูลที่ต้องการรวมถึงการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าข้อมูลที่จัดเก็บมาแล้วมาจัดท าให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์  เพ่ือน าเสนอส าหรับใช้
เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจต่อไป 

Andersons (อ้างในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2558) ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็น
การบรรยายคุณลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้คัดเลือกมาส าหรับใช้ศึกษาแล้วพิจารณาคุณลักษณะนั้นทั้งใน
ด้านความเหมาะสมและระดับของการยอมรับ  
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ในขณะที่ Good (อ้างในส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ , 2545 หน้า 8) กล่าวว่า การประเมิน
หมายถึง การค้นหาหรือตัดสินคุณค่าหรือจ านวนของบางสิ่งบางอย่างโดยใช้มาตรฐานของการประเมิน
รวมทั้งการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์ภายในและหรือเกณฑ์ภายนอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการของนักวิชาการหลายคนที่กล่าวมา  จะเห็นได้ว่าการประเมินโครงการเป็นวิธีการหรือ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งด้านวัตถุประสงค์  การ
ด าเนินงานและผลผลิตตามเป้าหมายของโครงการให้ออกมาเป็นสารสนเทศ เกี่ยวกับโครงการอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาโครงการต่อไป 

จากความหมายของการประเมินโครงการที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง  
วิธีการหรือกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ การหา
ข้อเท็จจริงหรือหาผล ที่เกิดจากโครงการ ทั้งด้านวัตถุประสงค์ การด าเนินงานและผลผลิตตามเป้าหมาย
ของโครงการให้ออกมาเป็นสารสนเทศ เกี่ยวกับโครงการอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณา ตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาโครงการต่อไป 
       1.3 ประเภทของการประเมินโครงการ  

     ประเภทของการประเมินโครงการได้มีผู้แบ่งการประเมินโครงการเป็น  4 แบบคือ                   
(สมคิด แก้วสนธิ. 2533 ,หน้า 65 – 68)  

            1. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินประสิทธิผล
ของโครงการ เป็นการประเมินขีดความส าเร็จของโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ก่อนการด าเนินโครงการการประเมินประสิทธิผลของโครงการนั้นจะเป็นการประเมินโดยใช้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเท่านั้นเป็นเกณฑ์ ในการประเมินขีดความส าเร็จ  

            2. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการ (Impact Evaluation) การประเมินผล
กระทบที่เกิดจากโครงการนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งกว้างและไกลไปกว่าการประเมินประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน การประเมินในลักษณะนี้จะพยายามวัดสิ่งที่เกิดข้ึนเนื่องจากโครงการ เช่น การจัดให้มีการฉีด
วัคซีนในเด็กครบ 3 ครั้ง ในขวบปีแรก ก็จะประเมินว่าสามารถลดคอตีบและไอกรนในเด็กได้มากน้อย
เพียงใด การประเมินผลที่ดีเกิดจากโครงการนั้นมีการประเมินระดับของผลที่เกิดขึ้นได้หลายระดับ ยิ่งผล
ที่เกิดขึ้นเป็นระดับที่สูง หรือไกลมากเท่าใด ความเกี่ยวข้องของโครงการต่อผลนั้นก็ยิ่งน้อยลงเพราะมี
ปัจจัยอื่นเข้ามาเก่ียวข้องด้วยมากยิ่งขึ้น  

            3. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)ในการประเมินประสิทธิภาพ
นั้น ค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงสัดส่วนระหว่างสิ่งที่ได้ออกมากับสิ่งที่ใช้ไป ซึ่งส่วนใหญ่ สิ่งที่ใช้ไปมักจะ
หมายถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ไปในการประเมินประสิทธิภาพ (Outcomes/Inputs) ของโครงการนั้น 
มักจะเน้นการใช้ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆ ว่าได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ จะสามารถลด
ทรัพยากรที่ใช้ลงไปได้อีกหรือไม่ ส าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ตั้งไว้หรือจะสามารถท าให้
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ได้ประโยชน์มากขึ้นจากทรัพยากรที่ใช้ไป  
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              4. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) และการประเมินผลที่เกิดจากโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินที่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ได้ออกมาเทียบกับเป้าหมายโดยไม่ให้ความส าคัญ  หรือให้ความส าคัญ
น้อยมากกับปัญหาที่ว่าเป้าหมายบรรลุอย่างไรหรือท าไมเป้าหมาย จึงไม่บรรลุ ตามที่วางแผนไว้                    
การประเมินประสิทธิภาพจะเป็นการประเมิน ซึ่งให้ความส าคัญกับกระบวนการอยู่บ้างว่าท าอย่างไรจึง
จะเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ท าอย่างไรจึงจะได้ผลจากทรัพยากรที่จ ากัดนั้นมากขึ้น แต่ก็เป็น
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้อยู่หรือใช้ไปแล้ว ส่วนการประเมินกระบวนการนั้น นอกจาก
วิธีการที่ใช้อยู่หรือใช้แล้วยังให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับวิธีการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อม
ซึ่งมีผลต่อการด าเนินโครงการท าให้โครงการนั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย  

1.4 ประเภทของการประเมิน 
 นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการที่ส าคัญ ดังนี้  
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2556, หน้า 8)จ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.การประเมินก่อนโครงการ (pre evaluation)  

1.1 การประเมินความจ าเป็น (need assessment)  
1.2 การศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility study)  

2.การประเมินระหว่างโครงการ (on-going evaluation)  
2.1 การติดตามโครงการ (project monitoring)  
2.2 การประเมินผลงาน (performance evaluation)  
2.3 การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ (implement evaluation)  

3.การประเมินหลังโครงการ (ex-post evaluation)16  
3.1 การประเมินผลระยะสั้น (intermediate evaluation)  
3.2 การประเมินผลกระทบ (impact evaluation)  
3.3 การประเมินผลตอบแทน (cost-benefit/cost effective evaluation)  

อุทุมพร จามรมานและคณะ (2553, หน้า 85) แบ่งประเภทของการประเมินโครงการ โดยอาศัย
วงจรของโครงการ (project life cycle) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1.การประเมินก่อนการด าเนินงาน (pre-evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดและเลือกท าโครงการซึ่งมักจะใช้การพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้คือ  

1.1 ความเหมาะสมของการท าโครงการ ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา  
และความจ าเป็นของการท าโครงการ (nerds assessment) และการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility) 
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการความพร้อม ในด้านการบริหาร  โครงการความพร้อมใน
ด้านงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น  

1.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ ( rate of return) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์  
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ค่าใช้จ่ายและผล (cost/benefit analysis) หรือการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับอัตถประโยชน์ (cost/utility 
analysis) ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าการจัดท าโครงการนั้นจะให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน  หรือไม่ซึ่งเป็นการ
พิจารณาโครงการในแง่เศรษฐกิจส าหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะเน้นเรื่อง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
กับประสิทธิผลมากกว่าค่าใช้จ่ายกับผลก าไร เพราะผลตอบแทนของ  โครงการทางการศึกษานั้นวัด
ออกมาในรูปของหน่วยเงินตราท าได้ยาก  

2. การประเมินในระหว่างการด าเนินการ ( implementation evaluation of process 
evaluation) เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการโดยมี จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างอัน
จะได้แก้ไขทันท่วงทีเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การประเมินโครงการใน
ระหว่างด าเนินงานจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการนั่นเองที่จะต้อง หาข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ เรียกการประเมินนี้ว่าการประเมินเพ่ือการปรับปรุงหรือการประเมินผลย่อย  

3. การประเมินหลังการด าเนินงาน (post - evaluation or end project evaluation) เป็น 
การประเมินที่จัดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติงานโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการ
พิจารณาตอบค าถามในเรื่องต่อไปนี้คือ  

3.1 เป็นการตรวจสอบดูว่าการด าเนินงานโครงการสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  
ไว้เพียงใด  

3.2 เป็นการตรวจสอบดูว่า มีผลพลอยได้อย่างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ใน  
วัตถุประสงค์บ้างหรือไม่ซึ่งเรียกว่า เป็นผลกระทบของโครงการ 

 สมคิด พรมจุ้ย (2550, หน้า 40) ได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการ ดังนี้  
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเป็นการประเมินเพ่ือความก้าวหน้า (formative 
evaluation) เป็นการประเมินขณะโครงการหรือกิจกิจการนั้นก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งส ามารถน าผลประเมิน
ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นนอย่างทันท่วงที  

1.2 การประเมินเพ่ือการตัดสินผล (summative evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือ
บ่งชี้ระดับผลสัมฤทธิ์ของผลงานหรือโครงการ เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว  

2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
2.1 การประเมินที่ยึดเป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ ซึ่งเรียกว่า goal 

based evaluation การประเมินตามแนวนี้น าผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของโครงการ  

2.2 การประเมินที่เป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ (goal-free evaluation) การ 
ประเมินตามแนวทางนี้ผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องทราบเป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผล ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ้อมของโครงการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งใน ทางบวกและ
ทางลบของโครงการ  
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3. แบ่งตามล าดับเวลาที่ประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ  
3.1 การประเมินก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ (intrinsic evaluation) เป็นการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของแผนงานโครงการก่อนเสนอขออนุมัติให้ด าเนินการกระบวนการดังกล่าว เรียกว่า การ
วิเคราะห์โครงการ (project appraisal or analysis) 

    3.2 การประเมินขณะด าเนินงานหรือโครงการ (ongoing evaluation) เพ่ือพิจารณา 
ความก้าวหน้าของโครงการ ผลการประเมินในระยะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 3.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (pay-off evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่  
เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่งกระบวนการประเมินหลังจาก
โครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่ง เรียกว่า กระบวนการติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study) 
สรุปประเภทของการประเมินโครงการจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือการประเมินก่อนด าเนินการ             
(pre-evaluation)การประเมินขณะก าลังด าเนินการ (on-going evaluation) การประเมิน เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ (end of project evaluation) และการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ (postproject 
evaluation) 

1.5 รูปแบบในการประเมินโครงการ 
 ในการวิจัยเชิงประเมินโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบของสเตค (Stake) สตัฟเฟิลบีม

(Stufflebam) ไทเลอร์ (Tyler) โพรวัส (Provous) เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันออกไปตาม
ความเหมาะสมของโครงการที่จะประเมิน ซึ่งนักประเมินจะเป็นผู้เลือกพิจารณารูปแบบตามความ
ต้องการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบต่างๆของผู้ประเมินด้วยมีผู้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการ               
ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 สมคิด พรมจุ้ย (2552, หน้า 32) กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการแนวทางเดียวกันว่าการ
ประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้ประเมินจะต้องพิจารณาว่าจะประเมินได้อย่างไรจึงจะท าให้ผลประเมินถูกต้องตาม
สภาพความเป็นจริง ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะใช้ผลการประเมิน ซึ่งจะต้อง
ทันเวลาด้วยจากการสังเคราะห์รายงานการประเมินทั้งหลายแยกการประเมินโครงการได้ 3 รูปแบบ คือ 

 1. แบบประเมินเชิงส ารวจแบบประเมินแนวนี้จะเป็นการส ารวจสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยในการ 
ประเมิน เช่น การวิเคราะห์ตัวโครงการเพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายของโครงการกับ
กิจกรรมในโครงการการวิเคราะห์เอกสารเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการประเมินตามแนวการส ารวจจาก
ความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องจุดอ่อนของการใช้รูปแบบการประเมินเชิงส ารวจคือการเก็บข้อมูลเชิง
ความคิดเห็นให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันและพยายามประเมินจากหลักฐานหรือเอกสารที่มีอยู่เป็น
ส าคัญ  

2. แบบประเมินเชิงทดลองเป็นการประเมินโดยอาศัยแบบการทดลองในการวิจัยแบบทดลองที่
นิยมใช้กันมากเป็นแบบกลุ่มเดียว เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบผลที่ได้ทดลองการประเมิน
รูปแบบนี้มีจุดอ่อนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจแก้ไขโดยอาศัยแบบทดลองที่มี  2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุม แต่ผลที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าเปรียบเทียบกันได้จริงหรือไม่ต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยการประเมินด้วยวิธีทดลอง ท าให้ผลการประเมินที่ได้เน้นผลการทดลองมากเกินไปผลการประเมิน              
มีผลกระทบต่อการปรับปรุงกิจกรรมและด าเนินการต่างๆ น้อย  

3. แบบประเมินตามรูปแบบการประเมิน นักประเมินได้พัฒนารูปแบบการประเมินขึ้นเพราะ
รูปแบบในการประเมินจะเป็นเครื่องชี้ทิศทางว่าการประเมินจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและในการเลือก
รูปแบบประเมินจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้ต้องการใช้ผลประเมิน 
รูปแบบส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนการและผลิต เป็นแก่นในการ
เสนอรูปแบบ 

 เยาวดี รางชัยกุล (2551, หน้า 95-96) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินว่าในการใช้รูปแบบการ
ประเมินนั้นควรค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  

2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ต้องออกแบบการประเมินที่แตกต่างกันและควรใช้  
รูปแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบทั่วๆ ไป  

3. ในกรณีท่ีรูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา ควรใช้ขั้นตอนของการติดตาม
ผลดังนี้คือ การวิเคราะห์การรวบรวม และการน าเสนอ  

4. การตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้คือ ขั้นการวิเคราะห์การออกแบบเลือกและ
ปฏิบัติ จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมิน ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือ  ระหว่างนัก
ประเมินและตัดสินใจ  

5. เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจการออกแบบประเมินจึงควรค านึงถึงเกณฑ์ที่มีความ
ตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยงและความเป็นปรนัย  

6. การประเมินท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฏจักรใช้กับโครงการที่เป็นระบบ  
เชาว์ อินใย (2553, หน้า 7) กล่าวว่า มีผู้เสนอความคิดเกี่ยวกับรูปแบบในประเมินไว้มากมาย

หลายรูปแบบแต่ละแบบมีแนวคิดทฤษฎีเหตุผลและวิธีการประเมินที่มีผู้นิยมน าไปใช้เป็นแบบอย่าง 
(model) ในการประเมินสภาพการณ์ของปัญหาที่จะประเมินต่างๆ กันไปเพียงแนวคิดเท่านั้นในเชิง
ปฏิบัติจะดัดแปลงปรับปรุงแนวคิดและวิธีการให้สอดคล้องกับความเหมาะสมและสภาพปัญหาของการ
ประเมินแต่ละโครงการ  

อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2553, หน้า 88) กล่าวถึง รูปแบบของการประเมิน โครงการว่า
หมายถึง กรอบและแนวคิดที่ส าคัญเก่ียวกับปัจจัยน าเข้ากระบวนการและวิธีการประเมินผล  

รูปแบบการประเมินผลโครงการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้   
1. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก กล่าวคือ ในการประเมินโครงการจะยึดถือเป้าหมายหรือ

จุดมุ่งหมายเป็นส าคัญ ได้แก่รูปแบบการประเมินของไทเลอร์  (Tyler) และรูปแบบของ แฮมมอนด์
(Hammond) 
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2. รูปแบบที่ยึดหลักเกณฑ์ภายนอกเป็นหลักเป็นรูปแบบที่ใช้ตัดสินคุณค่า ได้แก่ รูปแบบการ
ประเมินของสคริฟเวน (Scriven) และรูปแบบของสเตค (Stake)  

3. รูปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ์ภายในเป็นหลัก ได้แก่ รูปแบบการประเมินโครงการของ
สมาคมชาวภาคเหนือของอเมริกา  

4. รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ เป็นรูปแบบการประเมินโครงการที่ช่วยในการหาข้อมูล           
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินโครงการต่างๆได้แก่ รูปแบบการประเมินของอัลคิล 
(Alkin) รูปแบบการประเมินของโพรวัส  (Provus) และรูปแบบการประเมินของสตัฟเ ฟิลบีม 
(Stufflebeam)  

รูปแบบการประเมินเกิดขึ้นจากการที่นักประเมินต่างพยายามมุ่งที่เสนอสูตรส าเร็จต่างๆ ในการ
ด าเนินการประเมินโครงการ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมรูปแบบการ
ประเมิน (evaluation model) เป็นกรอบความคิดหรือแบบแผนที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนหรือ
กระบวนการของการประเมินซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้นของการ
ประเมินซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศส าหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ 
ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Alkin, Stufflebeam, Hammond และ Welch  

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (judgmental evaluation models) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการ
นั้นๆ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Scriven, Stake และ Provus  

3. รูปแบบการประเมินที่ เน้นจุดมุ่ งหมาย (objective centered evaluation models)                 
เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้มากน้อยเพียงใด ได้แก่ รูปแบบการประมินของ Tyler, Cronbach และ Kirkpatrick จากรูปแบบการ
ประเมินโครงการพบว่ามีหลากหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับ
โครงการที่จะประเมินจึงเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินในการเลือกรูปแบบในการประเมินให้เหมาะสมกับ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีคุณค่าเชื่อถือได้ต่อไปซึ่งในการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองซิปของ Stufflebeam ซึ่งเป็นการประเมินที่เน้นการตัดสินใจมา
ใช้ในการวิจัยเนื่องจากเป็นรูปแบบการประเมินที่สามารถครอบคลุมในการประเมินโครงการทั้งในทุ ก
ด้านหลังโครงการได้สิ้นสุดแล้ว 

 
1.6 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ  
รัตนะ บัวสนธ์(2540, หน้า 18-19) ได้อธิบายประโยชน์ของการประเมินโครงการในด้าน 

วัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้หลายประการ คือ 
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 1. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ซึ่งได้แก่ การประเมินว่าโครงการที่จัดท าขึ้นนั้น               
มีความจ าเป็นมากน้อยหรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีความเป็นไปได้หรือคุ้มค่ากับเงินทุนค่าใช้จ่าย
ต่างๆเพียงไรโครงการเป็นที่ต้องการส าหรับกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการสนับสนุนแค่ไหนรวมทั้งขนาดและ
ขอบเขตการน าโครงการไปใช้กว้างหรือแคบเป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินเหล่านี้จะช่วยในการน ามา
ประมวลสรุปตัดสินใจส าหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุนที่จะตัดสินใจอนุมัติการน าโครงการดังกล่าวไป
ด าเนินการใช้ต่อไป  

2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไปหรือการขยายโครงการ
และการรับรองโครงการซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เป็นการประเมินเพ่ือจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ 
ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุนที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใดและโครงการ 
ที่ด าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง (side effects) ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่  

3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการซึ่งเป็นการประเมินเมื่อโครงการได้มี
การน าไปด าเนินการใช้ระยะหนึ่งหรือเป็นการประเมินในช่วงการด าเนินโครงการทั้งนี้โดยท าการประเมิน 
เพ่ือที่จะปรับปรุงส่วนต่างๆของโครงการอันได้แก่  

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือที่จะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้นั้นเมื่อ
มีการด าเนินโครงการแล้วมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่หรือได้รับการยอมรับสนับสนุน
ร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  

3.2 เนื้อหาของโครงการ เป็นการพิจารณาว่าเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 
ไว้ในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ล าดับขั้นตอนของกิจกรรม
เป็นไปตามล าดับที่จะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงไรนอกจากนั้นยังพิจารณาอีกว่า
เนื้อหาสาระของโครงการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิหลัง หรือพ้ืนเพ เดิมของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการจากโครงการมากน้อยเพียงใด  

3.3 วิธีการด าเนินโครงการโดยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมี  
กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการเป็นจ านวนเท่าไร ครบหรือไม่ครบตามที่ก าหนดไว้โครงการมีผู้ร่วมงาน  
เพียงพอหรือไม่เท่าไร โครงการมีการด าเนินงาน หรือด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วม
โครงการได้รับการเสริมแรงหรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไร เป็นต้น  

3.4 สภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึงการพิจารณาเก่ียวกับนโยบายทางการเมือง 
หรือทางการบริหารของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการว่าให้การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการหรือไม่อย่างไรสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะเช่นไรขัดแย้งกันหรือไม่เป็น
อุปสรรคต่อการที่จะด าเนินการต่อไปเพียงใด ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการมี
เพียงพอมากน้อยเพียงใด ตลอดกระท่ังการยอมรับหรือให้การสนับสนุนและการต่อต้านของสาธารณะที่มี
ต่อโครงการเป็นไปในทิศทางใด เป็นต้น  
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4. เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนโครงการจากแหล่งต่างๆ ซึ่งได้แก่          
การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนักวิชาชีพ  อ่ืนๆ โดย
ต้องการรู้ว่าแหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริงเมื่อมีการด าเนินโครงการ
อยู่ในขณะนั้น  

5. เพ่ือที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางต่อต้านโครงการจากแหล่งต่างๆในทางตรงกัน
ข้ามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในข้อที่สี่นอกจากเราจะต้องการรู้ถึงแหล่งที่ ให้การ
สนับสนุนโครงการแล้วในการด าเนินโครงการใดๆ ก็ตามบางครั้งโครงการดังกล่าวนั้นก็จะได้รับการ
ขัดขวางต่อต้าน ท าให้การด าเนินโครงการไม่อาจเป็นไปได้โดยสะดวกและวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ก าหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือพิจารณาว่าแหล่ง
ใดบ้างที่ขัดขวางโครงการจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ด าเนินโครงการให้มี
ความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป  

6. เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนฐานต่างๆซึ่งหมายถึงการได้รับความรู้                 
ความเข้าใจในพ้ืนฐานอ่ืนที่นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ท าการประเมินแต่ทว่า             
มีผลต่อโครงการ ได้แก่ พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยาและด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  

สมคิด พรมจุ้ย (2550, หน้า 30) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
1. ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน โครงการ 

ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการตลอดจน ตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

2. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน  
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน โครงการ  
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการ  

ตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการด าเนิน  โครงการ
ต่อไป  

5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร  
6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะท าให้  

ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อยและน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการจึงเป็นกระบวนการที่ช่วย
ให้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการทั้งด้านความส าเร็จ ด้านอุปสรรคการด าเนินงานและช่วยใน
การ ตัดสินใจที่จะด าเนินการต่อไปมากยิ่งขึ้น 
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2. รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Modelของ Stufflebeam 
       Stufflebeam เป็นบุคคลส าคัญที่เสนอแนวความคิดและรูปแบบการประเมินโครงการซึ่งเป็นที่รู้จัก
และ เข้ า ใจกัน ในรูปแบบที่ เ รี ยกว่ า  “CIPP (Context, Input, Process, Product) Model” และ
แนวความคิดนี้น าไปสู่แนวความคิดหลักของการตัดสินใจในการบริหารงานทุกประเภททั้งภาคธุรกิจ
เอกชนและภาครัฐบาล การประเมินโครงการแบบยึดการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการประเมิน
โครงการที่ยึดถือรูปแบบหรือกระบวนการตัดสินใจเป็นบรรทัดฐานโดยผู้ประเมินจะต้องเสนอข้อมูลต่างๆ
เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจเป็นผู้พิจารณาเพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการอย่างไรกับโครงการข้อมูลที่ใช้          
ในการประเมินได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นส าคัญแล้วผู้ประเมินท า
หน้าที่กลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูล Stufflebeam และคณะได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน            
ที่เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model ) (อ้างในวิไล แสงเหมือนขวัญ, 2549 หน้า 48) กล่าวว่าเป็นรูปแบบ
การประเมินที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นรูปแบบการประเมินที่มีระบบแผนอย่างชัดเจนและสามารถ
น าไปใช้ประเมินโครงการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยยึดหลักของการวิเคราะห์ระบบหรือวิธีการเชิง
ระบบสอดคล้องกับ (อ้างถึงทักษ์สุตา ปานอุทัย และคณะ 2548 หน้า 39) ได้กล่าวไว้ว่า CIPP เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีความครบถ้วนหรือมีความเบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับการประเมินเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินโครงการบุคลากร ผลผลิต สถาบันหรือระบบส่วน    (อ้างถึง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ,2544 
หน้า 222) ได้กล่าวไว้ว่าข้อควรค านึงถึงในการใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP มีดังนี ้

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารนิเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกต่างกันต้องการออกแบบประเมินที่แตกต่างกันและควรใช้รูปแบบ
การประเมินที่มีประสิทธิผลและเป็นรูปแบบทั่วๆไป 

3. ในกรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหา (Content) ควรใช้ขั้นตอน
ของการติดตามผลดังนี้ คือ วิเคราะห์ รวบรวม น าเสนอ 

4. การตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ ขั้นการวิเคราะห์ ออกแบบเลือกและปฏิบัติ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ประเมินและ             
ผู้ตัดสินใจ 

5. เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจการออกแบบการประเมินจึงควรค านึงถึงเกณฑ์ที่มี
ความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยงและมีความเป็นปรนัย 

6. การประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นวัฎจักร (Cycle) ต้องใช้กับโครงการที่เป็นระบบ
ในการประเมินตามรูปแบบของ Stufflebeam ซึ่งเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2544 หน้า 59) อธิบายว่า   
เป็นการประเมินเพ่ือการได้มาซึ่งสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจโดยก าหนดสิ่งที่จะประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
ซึ่งเป็นที่มาของ CIPP Model ประกอบด้วย 
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1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการ
ด าเนินการโครงการเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการแต่มีผลต่อความส าเร็จ  หรือความล้มเหลวของ
โครงการ ได้แก่ ความต้องการของชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่จะรับบริการจากโครงการ จ านวนประชากร 
กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของ
หน่วยงานเบื้องบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ                  
ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่างๆ เช่น 

1.1 เป็นโครงการที่สนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ 

องค์กร หรือนโยบายของหน่วยเหนือหรือไม่ 
1.3 เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาส ที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือ 

ข้อมูลที่ได้จะท าให้สามารถคาดการณ์เก่ียวกับอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนโครงการ 
2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับ

การน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ ก าลังคนหรือจ านวนบุคคลที่ต้องใช้งบประมาณและแหล่งเงิน
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมความ
เพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ เทคโนโลยีแผนการด าเนินงานตลอดจนความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติที่จะท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่และช่วยในการวางแผนการจัดกิจกรรม
ของโครงการได้อย่างเหมาะสม 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิธีการ             
จัดกิจกรรมของโครงการ การน าปัจจัยน าเข้ามาใช้เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นจะก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมีอุปสรรคใดๆ  เกิดขึ้น เพ่ือหาข้อดี
และข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ  ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการทุกล าดับขั้นอันจะน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้
สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้นๆ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่ได้รับทั้งหมด 
จากการด าเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
โดยการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ที่เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ  
(รัตนะ บัวสนธ์, 2540: 111) ในการประเมินผลผลิตของโครงการสามารถประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน 
และเมื่อสิ้นสุด วัฏจักรโครงการการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานต่อไปหรือปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ส่วน
การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ หรือล้มเลิกโครงการ 
นอกจากนี้ Stufflebeam (อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2544 หน้า 60) ได้น าเสนอประเภทของ
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมินดังนี้ 
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1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการ

ประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ  ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 

2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการตัดสินใจ
ที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนของการ
ด าเนินการของโครงการ 

3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ 
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่
จะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป จากข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภท
ของการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการ
ตัดสินใจ 
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แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ของการประเมินแบบ CIPP Model และประเภทของการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : รัตนะ บัวสนธ ์(2540 หน้า 111) 
ส่วนรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ที่คณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา 
(Phi Delta Kappa Committee) ให้การยอมรับเ พ่ือใช้ประเมินผลโครงการทางการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 

ประเภทของการ

ประเมิน
ประเภทของการ

การประเมินบริบท หรือสภาวะ
แวดล้อม 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไป
ปฏิบัติ 
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการประเมินโครงการแบบ CIPP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ประชุม รอดประเสริฐ (2539 หน้า 79 - 80 ) 

พบ
ยุทธศาสตร์ 

ในการ 

ประเมินผล 

มีแนวทางการ 

แก ้ปัญหา 

ที่พอใจหรือไม ่

การประเมินผล 

เป็นที่พอใจ 

หรือไม่ 

ระบบการ 

ปฏิบัติงานโดย 
การก าหนดแนวทาง 

หรือวิธกีารแก้ไข 

การ 

พิจารณา 

เพื่อการ 

เปลี่ยน 

การอธบิายถึงปัญหาและ

การก าหนดวัตถุประสงค์ 

การประเมนิ 
สภาพแวดลอ้ม 

เป็นระยะ 

ไม่เปลี่ยน 

มีความ 

ต้องการใน 

การพัฒนา 

และทดสอบ 

การสนับสนุน 

โครงการ 

การประเมิน 

กระบวนการ 

และผลงาน 

การประเมิน 

ข้อมูลน าเข้า 

ล้มเลิก 

โครงการ 

แนวทางใน 

การแก้ไขยัง 
เป็นที่ต้องการ 

ต่อไปหรือไม่ 

โครงการ 

มีคุณค่าพอที่ 
จะท าต่อไป 

หรือไม่ 

เปลี่ยน 

ไม่พบ 

ไม่พอใจ 

ต้องการ 

ไม่มี 

มี 

ไม่ต้องการ 

พบ 

พอใจ 

มี 
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3. บริบทวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

  1. ประวัติวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

  วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ปัจจุบันสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ             

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 บนพ้ืนที่ ราชพัสดุ เนื้อที่ 30 ไร่ 97 ตารางวา บ้านหนองไฮ ต าบลช่องสามหมอ 

อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

  ปี 2539 ได้ เปิดท าการสอนครั้ งแรกคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                 

การบัญชี มีนักศึกษา จ านวน 33 คน โดยใช้สถานที่โรงงานท านุ่นของ นางประกอบ เลิศวาณิชยกุล 

คหบดีของอ าเภอแก้งคร้อ เป็นที่จัดการเรียนการสอน จากนั้นได้รับงบประมาณจากส านักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาลมาสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวบนเนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

  ปี 2540 ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๑๐ ห้องและอาคาร

ประกอบชั่วคราว เมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จได้เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาช่างยนต์ 

  ปี 2545 เปิดรับเรียน แผนกวิชาใหม่เพ่ิมเติมคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานการบัญชี 

 ปี 2546 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์  

  ปี 2547 เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน

เทคนิคยานยนต์และสาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

 ปี 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 

  ปี 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์  โดยเปิดในสาขางานเทคนิคยาน

ยนต์ สาขางานการบัญชีและสาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

 ปี 2550 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน

เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต  

 ปี 2551 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิค

คอมพิวเตอร์   

  ปี 2555 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  สาขางานการโรงแรม  
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 ปี  2556 ปัจจุบัน  จัดการ เรียนการสอนในระบบทวิภาคี  (Dual Vocational 

Education,DVE) 100% มีสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน ดังนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกล

โรงงาน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 ปี 2558 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

2. หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน 

  2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 

  1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   1.1)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานช่างยนต์ 

   1.2)  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง     

   1.3)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์     

   1.4)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานช่างกลโรงงาน 

  2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

   2.1)  สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 

   2.2)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

   3.1)  สาขาวิชาการโรงแรม   สาขางานการโรงแรม 

     4.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   4.1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาที่เปิดสอน ได้แก่  

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

1.1)  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

   1.2)  สาขาวิชาไฟฟ้า   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

  1.3)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

   1.4)  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบ ารุงรักษา 

 



30 
 

  2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

   2.1)  สาขาวิชาการบัญชี                 สาขางานการบัญชี 

   2.2)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   2.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3  - 225 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้นหลากหลาย หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมและการฝึกอาชีพหลากหลาย 108 อาชีพ 

3. จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา 
3.1  จ านวนนักเรียน  นักศึกษา 
 

ตารางท่ี  1  จ านวนนักเรียน  นักศึกษาแยกตามแผนกวิชา 
 

แผนกวิชา 
ระดับชั้น 

รวม 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

แผนกวิชาช่างยนต์ 85 72 59 45 22 216 
แผนกวิชาเครื่องมือกล 89 56 68 47 45 213 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 37 48 31 27 48 116 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 28 26 30 29 22 193 
แผนกวิชาการบัญชี 56 60 77 42 53 342 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 - - - - 20 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 39 31 31 35 86 
แผนกวิชาการโรงแรม 12 26 21 15 - 89 

รวมทั้งหมด 343 327 317 236 225 1,448 
 
ส ารวจข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2564 
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3.2  จ านวนบุคลากรทั้งหมด  ปีการศึกษา  2564 
 

ตารางท่ี  2  จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 4 1 5 
ข้าราชการ 6 6 12 
ครูพนักงานราชการ 2 4 6 
ครูอัตราจ้าง 8 6 14 
ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่) 1 17 18 
ลูกจ้างชั่วคราว  (นักการภารโรง) 5 - 5 
ลูกจ้างชั่วคราว  (พนักงานขับรถยนต์) 2 - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว  (แม่บ้าน) - 3 3 
ลูกจ้างชั่วคราว  (ยามรักษาการณ์) 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 30 37 67 
 

4. แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้ก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย แนวทางปฏิบัติและการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
ด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานในลักษณะทีมงาน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา                  
ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

นักเรียน นักศกึษา 
ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

กิจกรรมโครงงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ 

1. ด้านความมีระเบียบ วินัย 1. โครงงานจอดดีดีจะมีคู ่
2. โครงงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกาย 
3. โครงงานอ่ิมทั้งแถว 
4. บุคลิกดีเริ่มที่ผม   

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
แผนกวิชาช่างยนต์ 
แผนกวิชาการโรงแรม 
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การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของ

นักเรียน นักศกึษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

กิจกรรมโครงงาน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ 

2. ด้านความรับผิดชอบ 1. โครงงาน CH2c 
2. โครงงานวิลัยสวยด้วยมือเรา             

แผนกวิชาการโรงแรม 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3. ด้านความซื่อสตัย์สจุริต 1. โครงงานธนาคารความดี       
2. โครงงานโตไปไม่โกง            

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. ด้านความเสียสละ 1. โครงงาน KEC จิตอาสาสู้ภยัโควิด 19      
2. โครงงานจิตอาสาพัฒนาวิทยาลยัฯ        
3. โครงงาน We Care                        

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
แผนกวิชาชา่งยนต ์
แผนกวิชาการบัญช ี

5. ด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติ 

1. กิจกรรมหน้าเสาธง 
2. กิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
3. โครงการท าบุญตักบาตรพระรับธรรมะ
ทุกเดือน 
4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา/กจิกรรมลอย
กระทง 

งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชพี อวท. 
 

6. ด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. โครงงาน IT ท าดีมีรางวัล          
2. โครงงานวินัยดีเริ่มที่จัดเก็บอุปกรณ์ 
3. โครงงาน 3 จอ (จับ จอด จบ)     

4.  4. การทดสอบมาตรฐานวิชาชพี 
5. การประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทกัษะวิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์
งานวัดและประเมินผลและแผนกวิชา 
งานกจิกรรมและแผนกวชิา 

7. ด้านจิตสาธารณะและจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. โครงงานจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ 
2. โครงงาน KEC จิตอาสาสู้ภัยโควิด19    
3. โครงงานจิตอาสาพัฒนาวิทยาลยัฯ        
4. โครงงานคัดแยะขยะลดภาระนักเรียน/
โครงงานสดใส ไร้ฝุ่น  
6. โครงงาน Keep clean it's cool        

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
แผนกวิชาชา่งยนต ์
แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
 
แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 

8. ด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
คุณธรรม 

1. โครงงานตัวอย่างที่ดีมีค่ากวา่ค าสอน 
2. การประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
4. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

งานบุคลากร 
งานกิจกรรมและแผนกวิชา 
 
งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
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ตารางที่ 4 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 1 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
1. สร้างความตระหนักในการส่งเสริม 
นักเรียน นักศึกษา ให้มคีุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคโ์ดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ให้มี
ส่วนร่วม 

1. จัดท าโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
โครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
   2.1 มอบนโยบาย กรอบแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องไดม้ีส่วนร่วม 
   2.2 การร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหาของ 
นักเรียน นักศึกษาและบริบทสถานศึกษา สภาพชุมชน 
   2.3 การน าเสนอข้อมูลจากสื่อและวิเคราะห์ความสมพันธ์ 
ของปัญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน 
นักศึกษา 
   2.4 น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหานักเรียนขาด
คุณธรรมจริยธรรมจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา จากแนวคิด
ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจาก
นโยบายสถานศึกษา แนวทางด าเนินสถานศึกษาคุณธรรม 
มูลนิธิยุวพัฒน์ องค์กรต่างๆ ที่ประสบผลส าเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
3. ปลูกจิตส านึกคุณธรรมและพัฒนาจิตใจให้แก่ครู 
บุคลากร โดยการยกระดับจิตวิญญาณให้เป็นเบ้าหลอมที่ดี
ให้แก่ผู้เรียน 
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ตารางที่ 4 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ (ต่อ) 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

ผู้ปกครอง ชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
5. สรุปการสร้างความตระหนักในความส าคัญ ความจ าเป็น 
ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
ตารางที่ 5 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 2 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ส ารวจและวิเคราะห์สภาพนักเรียน นักศึกษา 
2. ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่จะส่งเสริมให้เกิด
ขึ้นกับตัวผู้เรียน โดยขอความคิดเห็นจากที่ประชุมผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม ผู้ปกครอง 
3. จัดหาและจัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน 
มาตรการเพ่ือช่วยเหลือ แนวทางส่งเสริมและแก้ปัญหา 
4. ครูที่ปรึกษาจัดท าแฟ้มข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
รายบุคคล 
5. สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ตารางที่ 6  การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 3 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
 

1. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานโครงการเพ่ือ
ก าหนด 
   1.1 เป้าหมายของการพัฒนา 
   1.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   1.3 บทบาทผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย 
2. จัดท าโครงงานคุณธรรมร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษา
โครงงาน กับนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาและแจ้ง
ผู้ปกครอง เพ่ือด าเนินการส่งเสริมพัฒนา 
3. น าเสนอผู้อ านวยการผ่านคณะกรรมการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงให้ความ
เห็นชอบ 
4. คณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม รวบรวม 
สรุป โครงงานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไว้ในแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
ตารางที่ 7  การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 4 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
4. ก าหนดแผนด าเนินการในการ
แก้ปัญหาและส่งเสริม 

1. ประชุมคณะท างานร่วมกันจัดท าแผนด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมให้สอดคล้องกับการส่งเสริมคือจัดท า
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2. น าเสนอแผนโครงการให้คณะกรรมการด าเนินงาน
พิจารณาปรับปรุงให้ความเห็นชอบและอนุมัติโดย
ผู้อ านวยการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการน าเสนอโครงงานต่อครูที่ปรึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรม  
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ตารางที่ 8 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 5 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
5. การด าเนินงานตามโครงการ 
 

- ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการและแผนด าเนินกิจกรรม
โครงงานทีก่ าหนดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา 

 
ตารางที่ 9 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 6 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
6. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 

1. ประชุม วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ระหว่างปฏิบัติงานตามแผนและโครงงานคุณธรรม 
2. นิเทศก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้ครอบคลุมในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   2.1 ความตระหนักความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 
   2.2 ข้อมูลความรู้ นวัตกรรมการพัฒนานักเรียน 
   2.3 ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา 
   2.4 การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามกิจกรรมโครงงานที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คณะกรรมการประเมินผล ด าเนินการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินและ
ปรับปรุง 
5. สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการ 
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ตารางที่ 10 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 7 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
7. ประเมินผลการส่งเสริมตาม
โครงการ 

1. ก าหนดวิธีการและจัดท าเครื่องมือประเมินผลให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษา 
2. ด าเนินการประเมินผล 
3. วิเคราะห์ผลการประเมิน 

 
ตารางที่ 11 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขั้นตอนที่ 8 
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
8. สรุปและรายงานผล 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงงานคุณธรรมตาม
โครงการ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน 
นักศึกษา 
3. จัดท ารายงานผลเผยแพร่แก่ครู นักเรียน คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
4. น าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 ขั้นตอนการแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

1. การด าเนินงานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษาจากการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายสถานศึกษา รูปแบบ
สถานศึกษาคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมของผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่ประชุมได้ก าหนดคุณธรรมที่จะพัฒนาและส่งเสริมและอยากให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียนตามและแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ให้มีพฤติกรรมคุณธรรม 8 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านระเบียบวินัย 

2. ด้านความรับผิดชอบ 

3. ด้านความความซื่อสัตย์ สุจริต 

4. ด้านความเสียสละ 

5. ด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
6. ด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7. ด้านจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. ด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 

 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายอันเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูล ข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วท าให้
แนวคิดวิถีชีวิตค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรม
ที่ดีงาม ตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆ                  
จนเกิดความสับสนระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้อันสืบเนื่องมาจาก
การให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนาสังคมในด้านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงท าให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรม จริยธรรม                    
มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมยังส่งผลไปยังปัญหาต่างๆ              
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติดและปัญหาหย่าร้าง ปัญหานักเรียน
ตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจขาดระเบียบวินัยไร้ทิศทาง
ของชีวิต ฟุ่มเฟือยและอ่ืนๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ              
ด้วย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยในสังคมให้เป็นคนดีจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพราะคนในสังคม
ต่างเรียกร้องในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแม้เป็นเรื่องที่มีความยากเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นกระบวนการที่มีความสลับชับซ้อนและมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องมากมาย 

ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดความสงบสุขเสริมสร้างคุณธรรม ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
ภายใต้แนวคิดพ้ืนฐาน "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง" การส่งเสริม
สร้างคุณภาพคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เอ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่                  
มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย มีสติ ตั้งอยู่ในความ ไม่ประมาท มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



39 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  จ านวน      69 คน 
       3.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   จ านวน 1,448 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
      ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  

ทุกคนให้มีจิตส านึกความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4.วิธีการด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 – 2564 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.ศึกษาข้อมูล/
วางแผน 

            

2. ขออนุมัติ
โครงการ 

            

3. ด าเนินงาน             

4. สรุป/
ประเมินผล 

            

 

วิธีด าเนินงานและกจิกรรมโครงงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ พฤศจิกายน 2563 นางสาวจรีพร  วงศ์ชัยเพ็ง 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกีย่วข้อง  

เพื่อมอบหมายงาน/ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ตุลาคม 2563 - 
พฤศจิกายน 2563 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4 ด าเนินงานตามโครงการ  
   4.1 กิจกรรมโครงงานด้านระเบยีบวินัย   

พฤศจิกายน 2563 – 
สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการด าเนินงาน
และครูที่ปรึกษาโครงงาน  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ด าเนินงานตามโครงการ  

   4.1 กิจกรรมโครงงานด้านระเบยีบวินัย 
   4.2 กิจกรรมโครงงานด้านความรับผดิชอบ 
   4.3 กิจกรรมโครงงานด้านความความซื่อสัตย์ สุจริต 
   4.4 กิจกรรมโครงงานด้านความเสียสละ 
   4.5 กิจกรรมโครงงานด้านความภูมิใจใน
วัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
   4.6 กิจกรรมโครงงานด้านกิจนสิัยที่ดีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   4.7 กิจกรรมโครงงานด้านจติสาธารณะและ
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    4.8 กิจกรรมโครงงานด้านเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมคณุธรรม 

พฤศจิกายน 2563 – 
สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการด าเนินงาน
และครูที่ปรึกษาโครงงาน 

นักเรียน นักศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา

คุณธรรม 

5 สรุปและประเมินผลกิจกรรม กรกฎาคม 2564 – 
กันยายน 2564 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
นางสาวจรีพร  วงศ์ชัยเพ็ง 

 

5. งบประมาณการด าเนินโครงการ 
 งบด าเนินงาน (ปวช.ปวส.ระยะสั้น)     รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
 งบเงินอุดหนุน (กศ.ขพฐ)  อุดหนุนเรียนฟรี (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน)  
 อ่ืน ๆ.......................................................................................................................  
 

  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.......30,000…….บาท  
           5.1  หมวดค่าตอบแทน................บาท  

 

           5.2  หมวดค่าใช้สอย..................บาท   
           5.3  หมวดค่าวัสดุ.....30,000.....บาท  
 

ที ่ รายการกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 
1 กิจกรรมโครงงานด้านระเบยีบวินยั 2,000 
2 กิจกรรมโครงงานด้านความรับผิดชอบ 2,000 
3 กิจกรรมโครงงานด้านความความซื่อสัตย์ สุจริต 2,000 
4 กิจกรรมโครงงานด้านความเสียสละ 2,000 
5 กิจกรรมโครงงานด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 6,000 
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ที ่ รายการกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 
6 กิจกรรมโครงงานด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4,000 
7 กิจกรรมโครงงานด้านจติสาธารณะและจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 
8 กิจกรรมโครงงานด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 2,000 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1 วิทยาลัยสามารถด าเนินงานด้านสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะและเกิดจิตส านึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
6.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกคน มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังคม 
6.4  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีส่งผลให้สังคมมีความสุข 
6.5  นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

7. การติดตามประเมินผล 

7.1 สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบสอบถาม 

7.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

     

ลงชื่อ............................ผู้เสนอโครงการ                      ลงชื่อ...............................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง)                       (นางสาวนวลผ่อง  ยิ่งพันธ์) 
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
ลงชื่อ...........................................                                    ลงชื่อ.................................. ...........  
       (นางฉลองขวัญ  ยืดยาว)                           (นายสุริยพงค์  อึ้งประสูตร) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                                      
                               ผลการพิจารณา     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

 
 

ลงชื่อ............................................... 
   (นายบัณฑิต  ย้อมน้อย) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
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3. รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 

การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ตามนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ได้ก าหนดไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านระเบียบวินัย 

2. ด้านความรับผิดชอบ 

3. ด้านความความซื่อสัตย์ สุจริต 

4. ด้านความเสียสละ 

5. ด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
6. ด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7. ด้านจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. ด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมที่สร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้   

1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านระเบียบวินัย 

กิจกรรมโครงงานด้านระเบียบวินัยเป็นกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีวินัยในเรื่อง                    
การควบคุมกาย วาจา ใจ การตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย 
ประพฤติตนเป็นคนดีปฏิบัติตนตามหน้าที่ตามกฎระเบียบและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและสังคม 

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครทูี่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบด้านระเบียบวินัย ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรมรวม) ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)และชมรมวิชาชีพ 

2.2 โครงงานจอดดีดีจะมีคู่  ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 โครงงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกาย ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

2.4 โครงงานอ่ิมทั้งแถว  ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ 
2.5 บุคลิกดีเริ่มท่ีผม   ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการโรงแรม 
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3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามท่ีก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ 

กิจกรรมโครงงานด้านความรับผิดชอบ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ความรู้สึกรับผิดชอบ เป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคล
ซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตามหน้าที่ของตนเองและมี
ความซื่อสัตย์สุจริต การที่บุคคลมีลักษณะความผิดชอบ จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วย
ความสงบ ราบรื่น  

รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครทูี่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบด้านความรับผิดชอบที่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 
2.1 โครงงาน CH2c      ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการโรงแรม 

2.2 โครงงานวิลัยสวยด้วยมือเรา            ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

3. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านความซ่ือสัตย์ สุจริต 

กิจกรรมโครงงานด้านความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะ ผู้ที่มี
ความประพฤติตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ไม่มีความล าเอียง ไม่ทุจริตคดโกง                
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รู้หน้าที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบด้านความซื่อสัตย์ สุจริตที่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 
2.1 โครงงานธนาคารความดี      ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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2.2 โครงงานโตไปไม่โกง           ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านความเสียสละ 

กิจกรรมโครงงานด้านความเสียสละ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้มี
คุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีน้ า ใจเอ้ือเฟ้ือเสียสละแบ่งปัน              
ให้แก่กัน ไม่มีจิตใจ คับแคบ เห็นแก่ตัว ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรียึดเหนี่ยวจิตใจ
ไว้เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะ นิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว
คนที่อยู่ร่วมกัน 

รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครทูี่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบด้านความเสียสละ ที่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 
2.1 โครงงาน KEC จิตอาสาสู้ภัยโควิด 19     ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2.2 โครงงานจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ         ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ 
2.3 โครงงาน We Care                     ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี 

3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

5. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
กิจกรรมโครงงานความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นกิจกรรม          

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเจริญในวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ด้านความดี ความงาม ความเจริญ           
ในชีวิต เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวิทยาการ ความเชื่อ การศาสนา เป็นต้น และได้ถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหลังและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม ใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันของสังคมในการ    
ยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความั่นคงของชาติ  
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รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ที่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง  ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ อวท. 
2.2 กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ อวท. 

       ได้แก่ วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น 

2.3 กิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ อวท. 
2.4 โครงการท าบุญตักบาตรพระรับธรรมะทุกเดือน   

     ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ อวท. 
2.5 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ อวท. 
2.6 กิจกรรมลอยกระทง  ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ อวท. 

3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

6. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กิจกรรมโครงงานด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน มีบุคลิกภาพภายนอกท าให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ที่ดีงาม เช่น ท าให้เกิดความ
มั่นใจในตนเอง การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีกิจนิสัยที่ดีต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนประพฤติปฏิบัติจน
กลายเป็นนิสัยที่ติดตัว ท าให้การปรากฏกายของบุคคลผู้นั้น เป็นที่ประทับใจและชื่นชมยินดี แก่ผู้ที่ได้พบ
เห็น จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือผดุงเกียรติและสถานะของ
วิชาชีพนั้น  

รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครทูี่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 
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2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่นักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 

2.1 โครงงาน IT ท าดมีีรางวัล         ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 โครงงานวินัยดีเริ่มที่จัดเก็บอุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

2.3 โครงงาน 3 จอ (จับ จอด จบ)    ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมและแผนกวชิา 

2.5 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ งานวัดและประเมินผลและแผนกวิชา 

3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามท่ีก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

7. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมโครงงานด้านจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียน ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม 
การสมัครเป็นอาสาสมัครเพ่ือดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา หน่วยงานภายนอกและชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ 
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนให้มีจิตอาสาจิตสาธารณะ จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมดูแลการรักษา
ความสะอาดสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความสามัคคี การท างานเป็นหมู่คณะ 
รู้จักหน้าที่และกระท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครทูี่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบจิตอาสาที่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 
   2.1 โครงงานจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

   2.2 โครงงาน KEC จิตอาสาสู้ภัยโควิด 19    ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   2.3 โครงงานจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ        ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ 
   2.4 โครงงานคัดแยะขยะลดภาระนักเรียน ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

   2.5 โครงงานสดใส ไร้ฝุ่น ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

   2.6 โครงงาน Keep clean it's cool        ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 

นักศึกษา ด าเนินงานตามท่ีก าหนด 
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4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

8. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 

กิจกรรมโครงงานด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน   
มีสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอันเป็นผลท าให้เกิด              
มีท่าทีหรือมีความคิด เห็นรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นหรือไม่เห็นด้วยต่อสภาพ
คุณงามความดีและความถูกตองในการแสดงออกทั้งกาย วาจาและใจของแตละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว                       
เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัยใชปญญาและเหตุผลตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติ                  
ในเรื่องตางๆ ไดอยางรอบคอบ เหมาะสมและถูกตองที่เปน แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่                  
ดีงาม เหมาะสมและเปนที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพ่ือความสันติสุขแหงตนเองและความสงบ
เรียบรอยของสังคม  

รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครทูี่ปรึกษาโครงงาน นักเรียน นักศึกษาเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 

2. ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม ที่นักเรียน 
นักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้ 

2.1 โครงงานตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอน  ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร 

2.2 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
      ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมและแผนกวิชา 

2.3 กิจกรรมหน้าเสาธง       ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมและแผนกวิชา 

2.4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม       ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3. ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม/คณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบน านักเรียน 
นักศึกษา ด าเนินงานตามท่ีก าหนด 

4. นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรม บันทึกรายงานครูที่ปรึกษาโครงงาน 

5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินงาน  
7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 12 การประเมินผลโครงงานกิจกรรม 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

โครงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ส ารวจ แบบสอบถาม 

2 นักเรียน นักศึกษาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

สังเกต แบบสอบถาม 

   2.1 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
   2.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
8 ด้าน   
1.ด้านระเบียบวินัย 
2. ด้านความรับผิดชอบ 
3. ด้านความความซื่อสัตย์ สุจริต 
4. ด้านความเสียสละ 
5. ด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติ 
6. ด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
7. ด้านจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
8. ด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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5.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจและลักษณะความพึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นปัจจัย ส าคัญ

ประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการ
ได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทาง ที่เขาประสงค์ ความพึงพอใจ
โดยทั่วไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction และยังมีผู้ให้ ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ” พอสรุปได้ ดังนี้ 

เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn,1984) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็นระดับหรือขั้น
ของความรู้สึก ในด้านบวกหรือลบของคนที่มีต่อลักษณะต่าง ๆ ของงาน รวมทั้ง งานที่ได้รับมอบหมาย การจัด
ระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  

จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์ (2542,อ้างอิงจาก Wolman, 1973) ให้ ความหมายของความพึงพอใจ ความ
พึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อประสบผลส า เร็จตาม ความคาดหวังความต้องการจากแรงจูงใจ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ  

ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จหรือได้รับสิ่งที่     
ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ 

             โดยสรุปแล้วความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจและมีความสุข ที่ความ ต้องการหรือ
เป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง ส าหรับผู้ใช้บริการให้ความรู้ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ส่วนใหญ่ก็ย่อมจะมีความ
ต้องการหรือความคาดหวังว่า การให้การอบรมจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในด้านคุณภาพของวิทยากร 
ด้านความสะดวกในการบริการ และด้านความคาดหวังของความรู้ที่จะน า ไปใช้ต่อ ที่จะท าให้ชีวิตของ
ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
องค์ประกอบของความพึงพอใจ  

อเดย์และแอนเดอร์เชน (Aday & Andersen, 1978) กล่าวถึงทฤษฎีพ้ืนฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและความรู้สึกท่ีผู้ใช้บริการได้รับจากบริการเป็นสิ่ง ส าคัญที่จะช่วยประเมิน
ระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ  

1.ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีได้รับจากบริการ (Convenience) ซึ่งแยกออกเป็น  
1.1 การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการ (office Waiting Time)  
1.2 การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ (Availability of CareWhen Needs)  
1.3 ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ (Base of Getting to Care)  

2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Co-ordination) ซึ่งแยกออกเป็น 
    2.1 การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผู้ ใช้บริการสามารถขอรับบริการ                 

ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Getting all needs met at one place)  
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   2.2 ผู้ให้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการ  
   2.3 ได้มีการติดตามผลงาน (Follow-up)  
3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information)  
4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ได้แก่ การแสดงอัธยาศัย 

ท่าทางที่ดีเป็นกันเองของผู้ให้บริการและความสนใจห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ  
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพของการบริการ              

ต่อผู้ใช้บริการ  
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output-off-pocket cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ   

ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ 
 

6.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
1.แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมน าพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่ง พระราชทาน

ให้กับคณะองคมนตรี ในโอกาสการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” เมื่อปี พ.ศ.2555 ที่ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดี 
ให้แก่บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้ “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู     
ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กท่ีเรียนเก่ง ช่วยสอนเพ่ือนที่เรียน
ช้ ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่ าของความสามัคคี” ด้วยความมุ่งม่ันที่จะสนองพระ
ราชประสงค์ในการส่งเสริมก ารสร้าคุณงามความดีให้เกิดขึ้นใน โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” โดยการ สนับสนุนของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   
ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีความหมาย
ว่า มูลนิธิยุวสถิรคุณจะสร้างสรรค์ เยาวชนให้คงมั่นอยู่ในคุณความดีเสมอ โดยด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมใน
โรงเรียนควบคู่กันไปในศูนย์ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาและศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ช่วยกัน
สร้างคนดีให้บ้านเมือง” มาเป็นวิสัยทัศน์ในแผนด าเนินงาน โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพครู การสร้างเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนและเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน 

2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการ  
คิดเชิงระบบ และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 
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3. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นเพ่ือเป้าหมาย
การสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม 

4. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศูนย์โรงเรียน 
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดีและสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาแบบองค์รวมได้ ภารกิจ              
ที่ส าคัญ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างครู                
กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี                
มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สามารถพ่ึงตนเองได้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสุขและความเจริญ                   
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ                     
จะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ            
ในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม/
โครงงานนั้นๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน               
ให้น้อยลงและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมเครือข่าย              
ในโอกาสต่อไป งานหลักของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงให้ความส าคัญกับงานพัฒนาศักยภาพครู 
เพ่ือให้ครูสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุผลส าเร็จ การพัฒนาศักยภาพ ครูให้มี
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาแบบองค์รวมได้ จะเป็นหลักประกันส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสามารถเริ่มต้นและด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นของครูร่วมกับการ               
มีภาวะผู้น าของผู้บริหาร ความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน                      
(ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2559) ส่วนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือ              
สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้
เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยผล
การหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือ                 
จากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้ น              
เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไรมากและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                     
ของนักเรียน นักศึกษาได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา              
ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่ วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                 
ในโรงเรียน "ลดลง" และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพ่ิมขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง
และชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและ                
มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้ สึกผิดชอบชั่วดี
และภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กร
ที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) 
         2. ความหมายของคุณธรรม 

 อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kent ) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน เป็นนักเหตุผลนิยม เป็นผู้น า
ทฤษฎี เหตุผลนิยม (Rigorism) หมายถึ งสิทธิที่ ยึดมั่น ในคุณธรรมได้ริ เ ริ่ มจริ ยธรรมแบบ  หน้าที่นิยม                              
(DE ontologism) หรือในเหตุผลอย่างเคร่งครัด อาจเรียก Moral purism หรือ Formal Ethics จากแนวความคิด
ของคานท์ ถือว่ามโนธรรมเป็นเหตุผลภาคปฏิบัติ มันบ่งบอกถึงกฎ  ศีลธรรมในตัวเองคือเป็นที่รู้จักกันได้เอง                 
รู้ขึ้นในใจของตนเอง มันเป็นสิ่งที่มีมาก่อน ไม่ใช่มีข้ึนหรือประจักษ์เพราะประสบการณ์ (not empirical) เป็นสิ่งที่มี
ตนเป็นพยาน ตามแนวคิดของคานท์มีความเห็นว่า ดีชั่ว ผิด ถูก ที่เป็นศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งถาวรตายตัว ค่าของ
จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงตายตัว จะถือเอาผลของการกระท ามาตัดสินไม่ได้ ทฤษฎีนี้จะยึดถือกฎระเบียบ                     
เป็นหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณค่าจะท าไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้เป็นข้อก าหนดนั้นจะแปรเปลี่ยน  
โดยเลี่ยงไปใช้เหตุผลจากผลการกระท าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์เพียงใดก็ตาม สิ่งที่ คานท์เชื่อว่าเป็น
การกระท าที่ดีนั้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากเงื่อนไข  นอกจากมีเจตนาที่ดี ดังนั้น การท า
หน้าที่จึงเป็นเจตนาที่ดีไม่ใช่การกระท าตามแรงกระตุ้นของ สัญชาตญาณและความรู้สึกตามอารมณ์ปรารถนา               
แต่ท าตามเจตนาที่เกิดจากส านึกในหน้าที่ การกระท าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวถือว่าไม่ได้ท าตามหน้าที่ ผู้ท าตาม
หน้าที่ต้องไม่ค านึงถึงตนเองและคนใกล้ชิด ชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่อยู่กับศีลธรรม ต้องกระท าตามหน้าที่โดย                
ไม่คาดหวังผล ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษ แต่ให้ท าตามเหตุผลคือกฎศีลธรรม ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยไม่ท าตนให้เหนือ  
ผู้อื่น มีอิสระจากกระแสอารมณ์ท่ีผลักดันให้กระท าคนที่เป็นอิสระคือคนที่หลุดพ้นจากกระแสของแรงขับด้วยความ
อยากได้ผลประโยชน์มาขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือปัญญา กฎศีลธรรมเป็นความถูกต้องเป็นหลักสากลถ้าเหตุผลเป็น
สากลคนก็จะท าตามหลักสากลด้วยปรัชญาของคานท์ มีจุดเด่นที่สุดคือการสอนให้คนส านึกในหน้าที่สอนให้คน              
ไม่ยกตัวเองเหนือกฎซึ่งเป็นกฎศีลธรรมที่ไม่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ใดแม้แต่ตนเองทุกคนมีค่าของตนเองเท่ากับผู้อ่ืน 
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จุดหมายในการด ารงชีวิต ค่อนข้างเป็นอุดมคติตายตัว ไม่ให้ความส าคัญแก่ความรู้สึกของมนุษย์แต่เคร่งครัดตายตัว
ในหลักจริยศาสตร์จงใจให้เป็นกฎสากล โดยไม่ถือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าให้มามีส่วนในการตัดสินการกระท า
ว่าถูกหรือผิด คานท์มองโลกในแง่เดียวคือ คิดว่าคนมิได้มีชีวิตอยู่เพ่ือความสุข แต่มีชีวิตอยู่เพ่ือศีลธรรมอันบริสุทธ์
การใช้ชีวิตตามเหตุผลหรือการใช้ชีวิตทางศีลธรรมท าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ (อ้างถึงนางสาวยุพิน รอดประพันธ์ 
2561,หน้า 35) 

โคลเบิร์ก (Kohlberg. 1976 หน้า 5) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติในสังคมและท าให้บุคคลมีการพัฒนาจนกระทั่งมีลักษณะพฤติกรรมเป็นของ
ตนเอง มาตรฐานการตัดสินใจของสังคมจะเป็นเครื่องตัดสินว่าการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องผิดหรือถูก                 
พระธรรมปิฎก (2540 หน้า 14) กล่าวว่า คุณธรรม เป็นสภาพของจิตใจ คือ คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม                
ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ ประภาศรี สีหอ าไพ (2540 หน้า 21 ) กล่าวว่า คุณธรรม คือ หลักธรรม
จริยาที่สร้างความรับผิดชอบ ชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความสุข ความยินดี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2546 หน้า 115) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่ง               
ดีงามมีประโยชน์มากและมีโทษน้อย สิ่งที่เป็นคุณธรรมในแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันเพราะการเห็นสิ่งใด สิ่งหนึ่งว่า
เป็นสิ่งดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนั้น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์                 
(2544 หน้า 402) กล่าวว่า คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณลักษณะของการมีค่านิยมทางศีลธรรมอย่างสูง ความ
ยอดเยี่ยมทางศีลธรรม ความดี ความถูกต้อง ความสามารถแยกสิ่งถูกสิ่งผิด การมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ
ตามหลักการ ทางศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการมีความกล้าในการชี้ถูก ชี้ผิด ยืนหยัด
อยู่บนความถูกต้องและมีส่วนในการเสนอแนวทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ให้แก่สังคม วศิน อิทสระ (2549 หน้า 
199) กล่าวว่า ตามหลักจริยศาสตร์ คุณธรรม คือ อุปนิสัย อันดีงาม ซึ่งสะสมอยูในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ ได้มาจาก
ความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน คุณธรรมมีความสัมพันธ์กับหน้าที่เป็นอย่างมาก เพราะ
การท าหน้าที่จนเป็นนิสัยนั่นเองจะกลายมาเป็นอุปนิสัยอันดีงามสั่งสมอยูในดวงจิต เป็นบารมีเป็นสันดาน ลักษณะ
อย่างเดียวกันนี่แหละ ถ้าเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่า อาสวะ คือ กิเลสที่หมักหมมอยู่ในดวงจิต ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะ
กรังไปด้วยความชั่วนานาประการ กลายเป็นสันดานชั่ว ท าให้แก้ไขได้ยาก สอนได้ยากจากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า 
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่บุคคลทั่วไปยอมรับว่าดีเป็นคุณสมบัติ ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงามหรือคุณสมบัติ      
ที่ดีในจิตใจ ซึ่งคุณธรรมในแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษา            
ของคนในสังคมนั้น 

3. ความหมายของจริยธรรม 
ประภาศรี  สีหอ าไพ (2540 หน้า 17) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและ

ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม คุณค่าทางจริยธรรมชี้ให้เห็นความเจริญงอกงามในการด ารงชีวิต
อย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ ดีงาม อยู่ในสภาพแวดลอมที่โน้มน า            
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ให้บุคคลมุง่กระท าความดี ละเว้นความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่อง ของความดี ความถูกต้อง ความควร
ในการปฏิบัติตน เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างสงบเรียบร้อยและเป็นผลประโยชนต่อผู้อ่ืน มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะ
สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมีจิตส านึกที่จะใช้สิทธิหน้าที่ของตนตามค่านิยมอันพึงประสงค์ กรมวิชาการ (2541 
หน้า 7) ไดอ้ธิบายความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม (Ethics) มาจากภาษากรีก ว่า Ethos คือ Habit นั้นคือ 
นิสัย ดังนั้น จริยธรรมและจริยศาสตร์จึงเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยซึ่งก็มีค าถามว่า ฝึกอย่างไรจึงจะเป็นนิสัย บ้างก็มี                
ข้อสงสัยว่านิสัยฝึกกันได้หรือไม่ Ethos หรือนิสัยตามทฤษฎีของชาวกรีกกล่าวว่า “คนเราเกิดมาเหมือนผ้าขาวแล้ว
มีฝึกกัน โดยต้องท าบ่อยๆ ท าซ้ าๆ จนเป็นนิสัยแล้วจะกลายเป็นคุณธรรม เป็นการเริ่มจากภายนอกเขาไปสู่ภายใน
เป็นลักษณะนิสัยเป็นคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ฉะนั้น การท าดีต้องท าบ่อยๆ จนเป็นนิสัย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542 หน้า 
88) กล่าวว่า จริยธรรม แยกออกเป็น จริย + ธรรม ค าว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ      
ส่วนค าวา่ ธรรม มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักค าสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมา
รวมกันเป็นจริยธรรม จึงได้ความหมายตามอักษรว่า หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติ              
เกียรติคุณ สิทธิชัย (2545 หน้า 11) กล่าวว่า จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักการทางศีลธรรมหรือกฎความ
ประพฤติที่ตัดสินความถูก ความผิดของพฤติกรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมหรือค่านิยม
ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหรือก าหนดทิศทางแห่งความประพฤติของบุคคลในการด ารงชีวิต สรุปได้
ว่า จริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติตนให้เป็นคนดี ปฏิบัติตนเพ่ืออยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย 

4. ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
   ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542 หน้า 7) ได้กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม             
เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติ ที่มีความถูกต้องดีงาม เป็นแนวทางแห่งการถือประพฤติปฏิบัติแต่ล าพัง ในแนวทางแห่ง
ความดี ความถูกต้องนั้น ไม่เพียงพอที่จะจงใจให้คนปฏิบัติหรือประพฤติตนให้เป็นคนดีได้ เรื่องการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นเรื่องท าไดย้าก 

วศิน อินทสระ (2549 หน้า 6 - 9) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของจริยธรรม ดังนี้ 
1. จริยธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญแห่งความเจริญรุ่ งเรือง ความมั่นคงและความสงบสุข 

ของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอันดับแรกเพ่ือให้เป็น
แกนกลางของการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง ฯลฯ การพัฒนาที่ขาดจริยธรรม
เป็นหลักยึด ยอมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผู้มีความรู้แต่ขาดคุณธรรมย่อมก่อความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้ด้อย
ความรู้ 

2. การพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนาจิตใจคนก่อนหรืออย่างน้อยก็ให้พร้อมๆ กันไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอ่ืนๆ เพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนน านั้นจะสูญเปล่าและเกิดผลเสีย
เป็นอันมาก ท าให้บุคคลลุ่มหลงในวัตถุและอบายมุขมากขึ้น การเศรษฐกิจต้องเสื่อมโทรม ประชาชนทุกข์เพราะคน
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ในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยเอาทรัพย์สินไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ขาดความเมตตาปรานี               
แล้งน้ าใจในการด าเนินชีวิตซึ่งกันและกัน 

3. จริยธรรม มิได้หมายถึง การถือศีลกินเพล เข้าวัดฟังธรรม จ าศีลภาวนาโดยไม่ช่วยเหลือ 
ท าประโยชน์ให้แกส่ังคม แต่จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติการกระท าและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม การท า
หน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งควรเว้น ท าสิ่งควรท า ความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุ รู้ผล ถูกต้องตาม
กาลเทศะและบุคคล ดังนั้น จะเห็นว่า จริยธรรม จึงจ าเป็นมีคุณค่าส าหรับทุกคนในทุกวิชาชีพที่กลุ่ม สังคมจะอยู่
รอดได้ก็ดว้ยจริยธรรม 

4. การทุจริตคดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบต่างๆ อันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม 
มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้น่ าจะพอเลี้ยงชาวโลกไปได้อีกนาน 
ถ้าชาวโลกช่วยกันละทิ้งความละโมบ โลภมาก แล้วมามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ยึดเอา
จริยธรรมเป็นทางด าเนินชีวิต ไม่ใช่ยึดลาภยศ ความมีหน้ามีตาในสังคมเป็นจุดหมาย ถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ให้ถือเป็น
เพียงผลพลอยได้และน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติ-ธรรม เช่น อาศัยลาภผลเป็นเครื่องมือในการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ อาศัยยศและความมีหน้ามีเกียรติในสังคมเป็นเครื่องมือในการจูงใจคนผู้เคารพนับถือเข้าหา
ธรรมะ 

5. จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจน ให้ เอาใจใส่ดูแล เอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น 
บุพการีของชาติ สอนให้เราถ่อมตัวเพ่ือเข้ากันได้ดีกับคนทั้งหลายและไม่วางตัวโอหังอวดดีหรือก้าวร้าวผู้ อ่ืน             
สอนให้เราลดทิฐิมานะลงให้มากๆ เพ่ือจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่หลงส าคัญตัวว่ารู้ดีกว่า                   
มีความสามารถกว่าใคร ผู้น าที่มีจริยธรรมสูงย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้ ของผู้คนทั้งหลายได้อย่างสนิทใจ เราจึง
ควรเลือกผู้น าที่สามารถน าความสงบสุขทางใจมาสู่มวลชนได้ด้วยเพ่ือสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก 
ความแข็งแกร่งทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังอาวุธนั้น ถ้าปราศจากความแข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแล้ว 
บุคคลหรือประเทศชาติจะเจริญมั่นคงอยู่นานไม่ได้ สังคมที่เจริญมั่นคงต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องรองรับหรือเป็น
แกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึกที่แข็งแรง เขาใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก แม่เหล็กจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็น
ภายนอก แต่มีความส าคัญอยู่ภายใน นายช่างย่อมรู้ดี ท านองเดียวกับบัณฑิตย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า 
จริยธรรมมีความส าคญัในสังคมเพียงใด  

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญยิ่ง ทั้งในแง่ส่วนตนและ 
ส่วนรวม เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมแล้ วจะสงผลเสียหายอย่างยิ่งแก่สังคมคุณธรรม                
มีความส าคัญต่อบุคคล ท าให้บุคคลมีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับ ได้รับความส าเร็จและมีความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต มีความส าคัญต่อส่วนรวม ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและ
จริยธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญแห่งความเจริญรุ่งเรื่องความมั่นคงและความสงบสุขของปัจเจกชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
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7.แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่ต้องกระท าควบคู่กันไประหว่างการศึกษาทางจริยธรรมและ

การให้ความรู้ อบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในวิชาการต่างๆและน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักวิชาการหลายท่านได้เสนอ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542 หน้า 15 - 21) ได้น าเสนอทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของฟรอยด์  ซิกมันตฟรอยด์ นักจิตวิทยาชาติตะวันตกกลุ่มแรกที่มี
ชื่อเสียงในการน าเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจริยธรรม อธิบายการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ว่าเนื่องมาจากปัจจัย
ผลักดันจากจิตใต้ส านึก ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 
           1.1 อิด (Id) เป็นพลังงานติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด หมายถึง สัญชาติญาณด้วยแรงขับภายในซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามความต้องการโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องควรหรือไม่ควรแต่อย่างไร 
ที่เรียกกันว่าพลังแสวงหาความสุข เมื่อต้องการอย่างไรก็จะพยายามหาทางตอบสนองความต้องการทางกายของตน
อย่างนั้นจนได ้อาจจะเรียกว่า “สันดานดิบของมนุษย์” ก็ได้ 
           1.2 อีโก้ (Ego) เป็นพลังแห่งการรับรู้และความเข้าใจ การรับรู้ ข้อเท็จจริง การใช้เหตุผลการด าเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหา วิธีการเพ่ือตอบสนองพลังอิด เช่น เมื่อหิว พลังอีโก้ก็จะใช้
เหตุผลตรึกตรองว่า จะบ าบัดความหิวนั้นด้วยวิธีการใดตามสภาพแว้ดล้อม เช่น หาอาหารจากตู้กับข้าวในครัว              
ไปรับประทานอาหารนอกบานหรือตีชิงวิ่งราวเขามากิน พลังอีโก้นี้ เป็นพลังของจิตที่คอยยับยั้งการแสดงพฤติกรรม
ตามความต้องการของอิด โดยท าการควบคุมจิตใจมิให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม 
            1.3 ซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางด้านคุณธรรมและคอย
กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคม โดยซูเปอร์อีโก้กระตุ้นให้อิดละทิ้งความไม่ถูก ไม่ควรและ
สนับสนุนอีโก้ให้เปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทางที่ถูกที่ควรมีลักษณะเป็นค่านิยมต่ างๆ เช่น ความดี ความชั่ว 
ความถูกผิด มโนธรรม คุณธรรม ความยุติธรรมซูเปอร์อีโกนี้เป็นพลังที่ หักห้ามความรุนแรงของพลังอิด โดยเฉพาะ
พลังจากสัญชาตญาณทางเพศและความก้าวร้าวรุนแรงทั้งหลาย การท างานรวมกันของพลังทั้ง 3 ลักษณะ 
บุคลิกภาพของมนุษย์เกิดจากการท างานร่วมกันของพลังทั้ง 3 รวมกันของพลังนี้ พลังใดใดมีอิทธิพลเหนือพลังอ่ืน 
ย่อมเป็นตัวชี้ลักษณะ บุคลิกภาพของบุคคลนั้น เช่น ถ้าพลังอิดมีอ านาจสูงก็มีบุคลิกเป็นเด็กไมรูจักโต เอาแต่ใจ 
ตนเอง ถ้าพลังอีโก้มีอ านาจสูง ก็จะเป็นคนมีเหตุมีผล เป็นนักปฏิบัติที่ดี  ถ้าพลังซูเปอร์ อีโก้มีอ านาจสูง 
ก็เป็นนักอุดมการณ์ นักทฤษฎี นักพัฒนาสังคม ฯลฯ จากแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม ตามทฤษฎีจิต
วิเคราะห์นั้น เชื่อว่าจริยธรรมของเด็กจะได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่และผู้ใกล้ชิดเป็นส าคัญ โดยอาศัยกระบวนการ
ให้รางวัลและการลงโทษเป็นเครื่องมือในการอบรมจริยธรรม โดยจะได้รับการพัฒนาขึ้นในระบบซูเปอร์อีโก้              
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เด็กจะมุ่งกระท าตน ตามกระบวนการถอดแบบจากการอบรมเลี้ยงดูมาแต่เยาว์วัย ท าให้เด็กถอดแบบบุคลิกภาพ 
ค่านิยมและมาตรฐานจริยธรรมในสังคม จนในที่สุดเด็กจะยอมรับกฎเกณฑ์ ต่างๆ ในสังคมมาเป็นหลักปฏิบัติของ
ตนเองและเด็กยังยอมรับต่อการให้รางวัลและการลงโทษตัวเองอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อจริยธรรมได้รับการปลูกฝัง              
ในระบบซูเปอร์อีโก้ของเด็กแล้ว ทุกครั้งที่เขากระท าผิด เขาก็จะลงโทษตนเองด้วยการแสดงความรู้สึกผิดและเมื่อ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานจริยธรรม ก็จะมีการให้รางวัลแกต่นเอง ซึ่งแสดงออกด้วยการชื่นชมนิยมยกย่องตนเอง เป็นต้น 
     2. ทฤษฎีของเพียเจต์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ของ เพียเจต์ (Piaget, Jean) กลา่วว่าจริยธรรม
เกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงต้องมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม
ตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลซึ่งวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรู้จริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามล าดับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของมนุษย์ มีข้ันตอน 3 ขั้นตอน คือ 
        ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกอ่นจริยธรรมยังไม่เกิดจริยธรรม แต่สามารถเรียนรู้จากประสาทสัมผัสและมีพัฒนาการทาง
สติปัญญาในข้ันต้น 
        ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเชื่อฟังค าสั่ง เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ มีการคิดก่อนปฏิบัติการตามค าสั่ง 
ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไม่ค านึงถึงเหตุผลของค าสั่งนั้น 
        ขั้นตอนที่ 3 ขั้นยึดหลักแห่งตน เกิดหลักความคิด มีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึ้น ตามประสบการณ์ทาง
สังคม คลายความเกรงกลัวอ านาจภายนอกเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากข้ึน 
     3. ทฤษฎีของลอเรนซ์โคลเบิร์ก (Kohlberg) เป็นนักการศึกษาด้านจริยธรรมเป็นผู้น าทฤษฎีจิ ริยศึกษา
สังเคราะห์ ได้ไปน าเอาความรู้ทางปรัชญาจิตวิทยา สังคมวิทยาและศึกษาศาสตร์มาประกอบกันขึ้นเป็นทฤษฎี
บูรณาการ (Integrated Theory) โคลเบิร์กได้วิเคราะห์หลักพัฒนาการทางจริยธรรม (Moralevelopment) 
ออกเป็น 6 ระดับขั้น ที่มีอ านาจในการน าไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่จะเลือกได้ในสถานการณ์ของการพิจารณาสิ่งที่
เป็นคุณธรรม มีดังตอ่ไปนี้ 
      ขั้นที่ 1 การเชื่อฟังและการลงโทษ (Obedience and punishment) พิจารณาในด้านประเด็นของการถือเอา
อัตตาของตัวเองเป็นใหญ่ 
      ขั้นที่ 2 การแสวงหารางวัล (Exchange) เป็นเป้าหมายตามลักษณะเฉพาะรายบุคคลและการแลกเปลี่ยนกัน
อย่างเสมอภาคที่ตกลงกัน เพ่ือจะยอมรับความคิดเห็นของกันและกันในสังคมเพ่ือแสวงหารางวัล 
      ขั้นที่ 3 การท าตามความเห็นชอบของผู้อ่ืน (Conformity) ความสัมพันธ์และการท าตามรูปแบบตามที่ผู้ อ่ืน
เห็นชอบเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ในความคาดหวังการติดต่อประสานงานและความศรัทธา ยึดมั่นไว้วางใจต่อผู้อ่ืน 
โดยการปฏิบัติที่ดีงามต่อกันตามบทบาทและหน้าที่ของตน 
      ขั้นที่ 4 การท าตามหน้าที่ในสังคม (Social system ) ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบที่จะให้มีการ
ด าเนินการตามหน้าที่ที่ตนกระท าในสังคมนั้น เพ่ือรักษาระเบียบทางสังคมและท าหน้าที่ของสังคมจึงต้องรักษา
สถาบันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นโดยส่วนรวม 
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      ขั้นที่ 5 การท าตามกฎเกณฑ์และข้อสัญญา (Contract) สิทธิพ้ืนฐานและพันธสัญญาทางสังคมที่ใช้กับ
ประชาชนโดยส่วนรวม จะต้องยึดถือค่านิยมซึ่งมีมากมายแตกต่างกันไป รวมทั้งความคิดเห็นซึ่งมีอยู่ เฉพาะกลุ่ม 
น ามารวมกนัเป็นพันธสัญญาของสังคมรวมกัน 
      ขั้นที่ 6 การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล (Universal) หลักจริยธรรมสากล ถือเป็นการแนะแนวทางให้
มนุษยชาติกระท าตามขอก าหนดของสังคมพ้ืนฐานของแต่ละแห่ง โดยภาพกว้างและลึก การถือเอาความเคารพ             
นับถือให้บุคคลอื่นเป็นจุดหมายมิใช่เป็นวิธีการความยุติธรรมไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมเฉพาะแห่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง
เท่านั้นโคลเบิร์ก เห็นว่า จริยธรรมเป็นลักษณะประสบการณ์และหน้าที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานความ
ประพฤติในสังคม บุคคลจะพัฒนาความรับผิดชอบชั่วดี ใช้ เหตุผลจนกระทั่งพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง                 
มีความสัมพันธ์ในสังคมตามสิทธิและหน้าที่อย่างถูกต้องดีงาม 
     4. ทฤษฎีของอิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kent) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน เป็นนักเหตุผลนิยม เป็นผู้น า
ทฤษฎี เหตุผลนิยม  (Rigorism) หมายถึง  สิทธิที่ ยึดมั่น ในคุณธรรม ได้ ริ เริ่ มจริยธรรมแบบหน้าที่นิยม                              
(DE ontologism) หรือในเหตุผลอย่างเครง่ครัด อาจเรียก Moral purism หรือ Formal Ethics จากแนวความคิด
ของ คานท์ ถือว่า มโนธรรมเป็นเหตุผลภาคปฏิบัติมันบ่งบอกถึงกฎศีลธรรมในตัวเองคือเป็นที่รู้จักกันได้เอง                
รู้ขึ้นในใจของตนเอง มันเป็นสิ่งที่มีมาก่อนไม่ใช่มีขึ้นหรือประจักษ์เพราะประสบการณ์ (not empirical) เป็นสิ่ง            
ที่มีตนเป็นพยานตามแนวคิดของคานท์ มีความเห็นว่าดีชั่ว ผิด ถูก ที่เป็นศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งถาวรตายตัว ค่าของ
จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงตายตัวจะถือเอาผลของการกระท ามาตัดสินไม่ได้ทฤษฎีนี้จะยึดถือกฎระเบียบเป็น
หลักเกณฑ์มาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณค่าจะท าไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้เป็นข้อก าหนดนั้นจะแปรเปลี่ยน               
โดยเลี่ยงไปใช้เหตุผลจากผลการกระท าไม่ได้ แม้วาจะเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์เพียงใดก็ตาม สิ่งที่คานท์เชื่อว่าเป็น
การกระท าที่ดีนั้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยปราศจากเงื่อนไข นอกจากมีเจตนาที่ดี ดังนั้น การท า
หน้าที่จึงเป็นเจตนาที่ดี ไม่ใช่การกระท าตามแรงกระตุ้นของสัญชาติญาณและความรู้สึกตามอารมณ์ปรารถนาแต่
ท าตามเจตนาทีเ่กิดจากส านึกในหน้าที่การกระท าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวถือว่าไม่ได้ท าตามหน้าที่ผู้ท าตามหน้าที่
ต้องไม่ค านึงถึงตนเองและคนใกล้ชิดชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่อยู่กับศีลธรรม ต้องกระท าตามหน้าที่โดยไม่คาดหวังผล 
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษ แต่ให้ท าตามเหตุผลคือกฎศีลธรรมปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยไม่ท าตนให้เหนือผู้อ่ืน มีอิสระจาก
กระแสอารมณ์ที่ผลักดันให้กระท า คนที่เป็นอิสระคือคนที่หลุดพ้นจากกระแสของแรงขับด้วยความอยากได้
ผลประโยชน์มาขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือปัญญา กฎศีลธรรมเป็นความถูกต้อง เป็นหลักสากล ถ้าเหตุผลเป็นสากลคนก็
จะท าตามหลักสากล ด้วยปรัชญาของคานท์มีจุดเด่นที่สุดคือการสอนให้คนส านึกในหน้าที่สอนให้คนไม่ยกตัวเอง
เหนือกฎ ซึ่งเป็นกฎศีลธรรมที่ไม่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ใดแม้แต่ตนเอง ทุกคนมีค่าของตนเองเท่ากับผู้อ่ืนจุดหมายใน
การด ารงชีวิตค่อนข้างเป็นอุดมคติตายตัว ไม่ให้ความส าคัญแก่ความรู้สึกของมนุษย์แต่เคร่งครัดตายตัวในหลัก                         
จริยศาสตร์ จงใจให้เป็นกฎสากลโดยไม่ถือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าให้มามีส่วนในการตัดสินการกระท าว่าถูก
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หรือผิด คานท์ มองโลกในแง่เดียว คือคิดว่าคนมิได้มีชีวิตอยู่เพ่ือความสุขแต่มีชีวิตอยู่เพ่ือศีลธรรมอันบริสุทธิ์การใช้
ชีวิตตามเหตุผลหรือการใช้ชีวิตทางศีลธรรมท าให้คนเปน็คนโดยสมบูรณ์ 
      5. ทฤษฎีของแครธโวล บลูมและมาเซีย (Krathwohl Bloomand Masia) ได้ก าหนดทฤษฎี จ าแนกระดับ
คุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ (Affective domain) ที่ครอบคลุมความสนใจ ทัศนคติค่านิยมและลักษณะนิสัย
โดยจัดล าดับขั้นตอนคุณลักษณะด้านความรู้สึกไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

 5.1 การรับรู้ (Receiving) เป็นจุดเริ่มต้นที่บุคคลจะเรียนรู้เรื่องต่างๆ และเกิดความรู้สึกต่อสถานการณ์
หรือสิ่งเราที่ปรากฏ การรับรู้แบง่ออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย โดยถือปริมาณ การรับรู้เป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

5.1.1 การส านึก เป็นการเริ่มรู้สึกหรือส านึกเก่ียวกับลักษณะหรือเรื่องราวต่างๆที่มาหาเรา       
5.1.2 การตั้งใจรับรู้ เป็นการใส่ใจสิ่งเร้านานพอสมควร แต่ยังไมม่ีความคิดเห็นหรือประเมินตัดสิน

ใดๆ เป็นเพียงการสังเกตเห็น 
5.1.3 การเลือกรับรู้ เป็นการรับรู้สิ่งเร้าโดยมีการจ าแนกความแตกต่าง ยังไมม่ีการประเมินใดๆ 

 5.2 การตอบสนอง (Responding) เมื่อบุคคลรับรู้เรื่องราวต่างๆ และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเราที่
รับรู้ขั้นตอนการตอบสนองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดังนี้ 

5.2.1 ยินยอมตอบสนอง เป็นการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม 
5.2.2 สมัครใจตอบสนอง เป็นความรู้สึกที่ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
5.2.3 พอใจตอบสนอง เป็นการตอบสนองด้วยความรูสึกเต็มใจ พอใจ มีความเพลิดเพลิน

สนุกสนาน รื่นเริง 
5.3 การเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการประเมินสถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ว่ามี

ประโยชน์หรือไม่อย่างไร การเห็นคุณค่าจะเกิดขึ้นช้าๆ โดยมีการสะสมไวเรื่อยๆ 
พฤติกรรมการเห็นคุณค่าดูได้จากความแน่นอน ความคงเส้นคงว่า สม่ าเสมอของการกระท าในขั้นนี้ 

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 
5.3.1 การยอมรับคุณค า เป็นการยอมรับด้วยความเชื่อที่ยังไม่ถาวร อาจเปลี่ยนแปลงได้ในคุณค่า

ของสถานการณห์รือเรื่องราว 
5.3.2 ชื่นชมในคุณค่า เป็นการยอมรับในคุณค่าของสถานการณ์หรือเรื่องราวถึงระดับที่แสดงออก

อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อยากติดตาม อยากเข้าไปร่วมผูกพัน 
5.3.3 ยึดมั่นในคุณค่าเป็นความเชื่อมั่น ความแน่วแน่เกิดศรัทธาในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ว่าควร

ท าตามและพยายามหาโอกาสแสดงออก 
5.4 การจัดระบบ (Organization) เป็นความรู้สึกที่บุคคลได้รวบรวมเรื่องราวหรือสิ่งมีคุณค่าไว้ในจิตใจ

หลายอย่าง แล้วจัดคุณค่าเขาเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ของ
จุดเด่นและจุดรวมของคุณคา่เหล่านั้น ในขั้นนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
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5.4.1 การสร้างแบบคุณค่า เป็นการสรุปรวบยอดระหว่างคุณค่าของเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลยึดมั่น
เข้าด้วยกัน 
          5.4.2 การจัดระบบคุณค่า เป็นการเรียงล าดับความส าคัญของสิ่งที่มีคุณค่าและจัดคุณค่าต่างๆ ให้
ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน 

5.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นการพัฒนาเป็นอุดมคติที่ฝังลึกถึงจิตวิญญาณยึดถือ 
เทิดทูน โดยจิตในมิติสังเคราะห์เป็นแบบแผนกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่ให้ตนเอง มีการกระท าที่คงเส้นคงวา โดยมีการ
จัดระบบของตนเองและยึดถือจนเป็นการกระท าอัตโนมัติคือ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรม
แบบเดิมซึ่งเป็นลักษณะของตนเองแล้วรณรงค์ใหผู้้อ่ืนรวมยึดถือและปฏิบัติด้วย ในขั้นนี้แบงออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 

5.5.1 สร้างข้อสรุป เป็นการที่บุคคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองให้สมบูรณ์ ตามแนวที่ตนเอง
ต้องการ 

    5.5.2 กิจนิสัย เป็นการที่บุคคลแสดงออกตามแนวที่ตนเองต้องการอยา่งสม่ าเสมอจนเป็นลักษณะ
ของตนเอง 
     6. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุนาวิน ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ พฤติกรรมของคนดีและคน
เกง่โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของคนไทยทั้งเด็กและ
ผู้ใหญอ่ายุตั้งแต่ 6 - 60 พบว่า พฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างและได้น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎี              
ต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยได้แบง่ตน้ไม้จริยธรรม ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
            ส่วนที่ 1 ได้แก่ ดอกและผลไม้ บนต้นที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดี ละเว้นชั่วและพฤติกรรมการท างาน
อย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
          ส่วนที่ 2 ได้แก ่ล าต้น ของต้นไม้แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพ อย่างขยันขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิต
ลักษณะ 5 ด้านคือ ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม ด้านมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองด้านความเชื่ออ านาจในตน                   
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และดา้นทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม 
          ส่วนที่ 3 ได้แก ่ราก ของต้นไม้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิต
ลักษณะ 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านประสบการณ์ทางสังคมและด้านสุขภาพจิต จิตลักษณะทั้ง 3 นี้ อาจใช้เป็น
สาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทาง
จิตใจ 3 ด้าน ในปริมาณที่สูง พอเหมาะกับอายุจึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ              
ที่ล าตนของตนไม้ โดยมีจิตลักษณะ ทั้ง 5 นี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้าน 
ดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียนและทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความ
พร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้ โดยวิธีการอ่ืนๆ ด้วย ฉะนั้น จิตลักษณะพ้ืนฐาน                 
3 ประการ จึ ง เป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ งนั่น เอง นอกจากนี้ จิตลักษณะพ้ืนฐาน                              
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3 ประการที่กล่าวนี้ อาจเป็นสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ล าต้น เพ่ือใช้อธิบาย ท านายและพัฒนา
พฤติกรรมดังกลา่วมาแล้วด้วย 
         7. ทฤษฎีทางพุทธศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยม เกิดขึ้นสมัยพุทธกาล เมื่อก่อน พ.ศ 2500
ในชมพูทวีป(ประเทศอินเดีย) โดยมีพระสมณโคดมเป็นศาสดา ผู้ประกาศปรัชญาในแนวคิดนี้เน้นหลักธรรมที่เป็น
สัจธรรมวิธีการสอน การเผยแพร่ การสืบทอดหลักธรรมสู่การปฏิบัติเน้นคุณธรรมในการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล 
หลักธรรมที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาน ามาสั่งสอน มี 3 ประการ คือให้เว้นความชั่วทั้งปวง ให้ท าความดีและให้ช าระ
จิตใจให้บริสุทธิ์ สะอาด ในหลักธรรมที่พระพุทธศาสนา ได้น ามาประกาศเป็นคุณธรรมที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันได้ทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมเกี่ยวข้องได้ข้อธรรมอ่ืนตามมาเป็นแนวคิดทาง 
จริยศาสตร์ที่ก าหนดขอประพฤติปฏิบัติทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นขอประพฤติปฏิบัติพ้ืนฐาน
ทางการกระท าทางกายไปสูขั้นสูงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางความคิดที่มุ่ งสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางจิตใจ                 
ในหลักจริยศาสตร์ของศาสนาพุทธมี 3 ขั้น คือขั้นมูลฐาน ขั้นกลางและข้ันสูง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. จริยศาสตร์ขั้นมูลฐาน ประกอบด้วยศีล 5 ธรรม ดังต่อไปนี้ 
          1.1 เว้นจากการเบียดเบียนท าร้ายชีวิตสัตว์หรือมนุษย์เป็นศีล มีเมตตากรุณา ต่อสัตว์และมนุษย์เป็นธรรม 
          1.2 เว้นจากการลักฉ้อทรัพย์เป็นศีล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอาชีพสุจริตเป็นธรรม 
          1.3 เว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นศีล ส ารวมในกามเป็นธรรม 
          1.4 เว้นจากการพูดปด เป็นศีล พูดจริงเป็นธรรม 
          1.5 เว้นจากการเสพดื่มสุราเมรัยเป็นศีล มีสติส ารวมระวังเป็นธรรม 
     2. จริยศาสตร์ขั้นกลาง ประกอบด้วยกุศลกรรมบท 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 
         2.1 กาย 3 ข้อ คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือมนุษย์หรือเบียดเบียนท าร้ายชีวิต เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม 
         2.2 วาจา 4 ข้อ คือเว้นจากพูดปด เว้นจากพูดยุยงให้แตกร้าวกัน เว้นจากพูดหยาบคายเว้นจากพูดเหลวไหล 
เพ้อเจ้อ 
        2.3 ทางใจ 3 ข้อคือไม่โลภอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่คิดปองรายผู้อ่ืนหรือคิดให้เขาถึงความพินาศไม
เห็นผิดจากท านองคลองธรรมโดยมีความเห็นถูกต้อง (ว่าท าดีไดด้ี ท าชั่วได้ชั่ว มารดา บิดามีคุณ เป็นต้น) 
     3. จริยศาสตร์ขั้นสูง ประกอบด้วยอริยมรรค แปลว่า “ทางอันประเสริฐ” หรือ ทางสายกลาง มี 8 ประการ ดังนี้ 
         3.1 ความเห็นชอบ คือมีปัญญาเห็นอริยสัจสัจ 4 ประการ 
         3.2 ความด าริชอบ คือด าริในการออกจากกาม ด าริในการไมป่องร้าย ด าริในการไมเ่บียดเบียน 
        3.3 การเจรจาชอบ คือไมพู่ดปด ไม่พูดส่อเสียด ได้แก่ ยุให้แตกร้าวไมพู่ด ค าหยาบไมพู่ดเพ้อเจ้อ 
        3.4 การกระท าชอบ คือไม่ฆ่าสัตว์หรือมนุษย์ ไมล่ักฉอ้ทรัพย์ ไมป่ระพฤติผิดในกาม 
        3.5 การเลี้ยงชีพชอบ คือไม่หาเลี้ยงชีพในทางท่ีผิด ที่มีโทษ ประกอบอาชีพ ชอบธรรม 
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        3.6 ความเพียรชอบ คือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท าความดี ให้เกิดขึ้น 
เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้ว 
        3.7 การตั้งสติชอบ คือตั้งสติพิจารณาร่างกายเวทนาหรือความรู้สึกสุข ทุกข์ ตลอดจนไม่ทุกข์ไม่สุขจิตและ
ธรรม รวม 4 ประการ ให้รู้เทา่ทันเห็นทั้งความเกิดความดับ 
        3.8 การตั้งใจมั่นชอบ คือการท าจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่ที่เรียกได้ว่า ฌาน 4 เป็นที่ยอมรับกันว่า ในเรื่อง
วิธีการสอนของพุทธศาสนา เน้นการสอนแบบอริยสัจที่ถือได้ว่าเป็นตนแบบของการพัฒนาการทางจริยธรรม 
พระพุทธเจ้าทรงน าเอาสัจธรรมมาแสดงแก่มนุษย์ในรูปที่เรียกว่าอริยสัจ 4 แต่ที่จริงสาระส าคัญที่พระองค์ต้องการ
คือเรื่อง อิทัปปจจยา ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่เอง พอมาสอนกับประชาชนใช้อริยสัจ 4 เพ่ือให้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ
ได้ การสอนนั้นต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากจึงเริ่มด้วยปัญหาทั้งที่หลังอริยสัจ
นั้นสอนย้อนจากผลมาหาเหตุธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเหตุเกิดก่อนแล้วจึงมีผลแต่ในอริยสัจนี้พูดถึงผลก่อนแล้ว               
จึงสาวไปหาเหตุทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ คู่ที่หนึ่ง คู่ที่สอง นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ ยกผลมาพูดก่อนเหตุ               
ทั้งสองชุด การที่พระพุทธเจ้าตรัส อย่างนี้ จะต้องมีเหตุผลในการตรัส การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีความ
ประเสริฐในลักษณะต่างๆ ในความเป็นพระศาสดานั้น นอกจากตรัสรู้ธรรมความจริงแล้วจะต้องสามารถในวิธีการ
สั่งสอนด้วยความส าเร็จของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความสามารถทั้งสองด้านนี้ จึงเรียกพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ 
พระพุทธองค์ ทรงตรัสว่า ให้มองดูความจริงของกฎธรรมชาติว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน                  
ไม่ใช่เป็นไปตามการดลบันดาลของสิ่งภายนอก ฉะนั้นจึงให้เราศึกษาให้รู้เหตุปัจจัยแล้วท าตามเหตุปัจจัยด้วยความ
เพียรพยายามของเรา เมื่อเราต้องการผลก็ต้องท าเหตุนี่คือการประกาศหลักธรรมและหลักกรรม ซึ่งก็คือการที่
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์หลักค าสอนที่ส าคัญในพุทธศาสนา คือ หลักศีล สมาธิ ปัญญา        
เป็นวิธีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุสูความมีจริยธรรม แต่เนื้อหาสาระที่เป็นเป้าหมายของการพิจารณาเมื่อถึงขั้นปัญญา               
ก็คือหลักธรรมต่างๆ ในพุทธศาสนามีหลักธรรมหรือค าสอนที่ส าคัญพอน ามากล่าวได้ คือ 
          1. หลักธรรม ทรงสอนเป็นใจความว่า “สุขทุกข์เป็นผลเกิดมาจากเหตุของมันเองไดแ้กก่ารกระท าของผู้นั้น 
ผลเกิดจากการกระท าของผู้ใด ผู้นั้นต้องได้รับอยา่งแน่นอนยุติธรรม” 
          2. หลักอนัตตา ทรงสอนว่า “ไมม่ีพระเจ้าผู้สรา้ง ไม่มีสิ่งที่อันเรียกได้ว่าตัวตนสรรพสิ่งไม่มีผู้ใดสร้าง เกิดข้ึน
แปลกๆ ก็เพราะปัจจัยตามธรรมชาติที่จะต้องค่อยๆ แปรไป หมุนไป ตามล าดับตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ โดยไม่อยู่
ในอ านาจของโลกเรียกว่าอนัตตา” 
          3. หลักอริยสัจ อันประกอบด้วยสภาพอันเป็นทุกข์สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข ์สภาพความดับของทุกข์ วิธีให้ถึง
ซึ่งความดับทุกข์ ดังนั้น ทฤษฎีที่ยึดค าสอนของพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานความคิดอธิบายการพัฒนา จริยธรรมว่าเป็น
การพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมละเว้นชั่วมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์รู้แจ้งในภาวะอันแท้จริงดับไม่เหลือเชื้ออีกต่อไป 
(นิพพาน) ซึ่งวิธีการพัฒนาที่ได้โดยการสอนหรือชี้แนะจากผู้รู้และโดยการคิดพิจารณาโดยตนเองแล้วท าให้เกิด
ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าความทุกข์หรือปัญหานั่น เกิดขึ้นอย่างไร ความทุกข์หรือปัญหาเหล่านั้นดับลงได้อย่างไร 
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ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปและหมุนมาบรรจบกัน เรียกว่าเป็นวงล้อชีวิต หลักธรรมนี้มีชื่อเรียกว่า                 
ปฏิก สมุปบาท ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการพัฒนาของนักวิชาการไทยเน้นการพัฒนาจริยธรรมด้วยการชี้แนะ
จากผู้รู้และการคิดพิจารณาโดยตนเองจริยธรรมที่ระบุตามทฤษฎีนี้ ก็คือการมีความประพฤติดีและละเว้นชั่วมีจิตใจ
สะอาดรู้แจ้งในสัจจะซึ่งเป็นสภาวะอันแท้จริงของชีวิตจากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ดังกล่าวขา้งต้น ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใดก็ตามเน้นการสอนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านจริยธรรมเป็นไป
ในทางที่ดีและเหมาะสม มุ่งคนหาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนการสอนให้คนส านึกในหน้าที่สอน
ให้คนไม่ยกตัวเองเหนือกฎซึ่งเป็นกฎศีลธรรมทุกคนมีค่าของตนเองเท่ากับผู้อ่ืน เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง              
มีความสุข 
 
8.แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ไอเอฟดี) (2549 หน้า 26 - 46) สรุปแนวทางพัฒนารูปแบบ               
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมจากการประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย      
การสัมภาษณ์เชิงลึกและเดลฟายเทคนิคกลุ่ ม ผู้ เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการสอน                       
ที่มีประสิทธิภาพในการสอนคุณธรรม จริยธรรมมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมิได้มีเพียงปัจจัยด้านการสอนในชั้น
เรียนเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่จะมีบทบาทค่อนข้างมาก รวมถึงปัจจัย
ภายนอกสถานศึกษา ที่จะต้องมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดการสอน
คุณธรรม จริยธรรม เช่น บทบาทและแนวทางด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาและรัฐบาล               
โดยจะด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ท างานสนับสนุนเกื้อกูลกัน ไม่ซ้ าซ้อนและ
ด าเนินการอย่างตอเนื่อง จึงจะมีส่วนเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมได้ อย่าง
เกิดผลโดยสรุปได้ ดังนี้ แนวทางระดับสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการพัฒนา
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะมีความใกล้ชิดดี อ านาจ
บริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรงต่อการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมของ
ครู โดยสถานศึกษาควรด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างสอดรับกัน ดังนี้ 
    1.1 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 

- การให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมด าเนินการจริงจังในการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการ
พัฒนาด้านวิชาการ 

- การมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่จะมีส่วนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดสรรทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
            - การมีความรูทักษะและความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
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         - การมีความรู้ทักษะและศิลปะในการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนา
รูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
          - การมีความสามารถสร้างสัมพันธ์สร้างเครือข่าย ประสานประโยชน์และระดมทรัพยากรจากองค์กรอ่ืน            
ในพ้ืนที่ เช่น ชุมชน องค์กรศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐ เอกชน สถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
         - การเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถในการ
ประยุกตใ์ช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า 
       1.2 ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 

- การสร้างความเข้าใจที่ ตรงกัน ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม               
ในผู้เรียนแตล่่ะช่วงวัยแก่ครแูละผู้เกี่ยวขอ้งในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม 

- การทบทวนและก าหนดนโยบายกลยุทธ์และมาตรการพัฒนาการสอน คุณธรรมจริยธรรม โดยอยู่บนฐาน
การประยุกตใ์ช้ทรัพยากรของสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ ชุมชนอย่างคุ้มค่า 

- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเสี่ยงของสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม 

- การก าหนดปฏิทินเวลาการปฏิบัติงานช่วงเวลาต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้  ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวของ 
สามารถบริหารจัดการตนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้สมดุล 

- การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนารูปแบบการสอน
คุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เช่น การมีจุดเน้นที่ให้ความส าคัญพัฒนาคุณธรรม การเน้นวัดผลมากกว่าวัด
กิจกรรม เป็นพลวัตรสูง ยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเน้นการท างานที่มุง่เน้นประสิทธิภาพ ฯลฯ 

- การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างองค์กรในพ้ืนที่ ชุมชน เพ่ือระดมทรัพยากรและความร่วมมือ                
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องตามความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน  

- การระดมทรัพยากรจากองค์กรในพื้นที่เพ่ือเข้าร่วมจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม เช่น วัด แหล่งเรียนรู้            
ในชุมชน อาสาสมัครชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สถานประกอบการเอกชน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ฯลฯ 

- การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือมีส่วนในการพิจารณาการใช้และจัด
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและระดมทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

- การพัฒนากลุ่มผู้ปกครองเครือขายหรือกลุ่มสมาคมผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพ่ือมีส่วนร่วมเสนอความเห็น 
ผลักดันระดมทรัพยากรและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในผู้เรียน 
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- การมีแผนงาน มาตรการและการสนับสนุนที่เพียงพอในการติดตามกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการท า
ผิดคุณธรรม จริยธรรมเป็นกรณีพิเศษอย่างใกล้ชิด 

- การสนับสนุนส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้
ทรัพยากรสถานศึกษาและองคก์รในพ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่าเชิงสร้างสรรค์ 

    1.3 ด้านบริหารบุคลากร 
- การพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้รับรูและมีทัศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสูญเปล่า (waste)               

ความด้อยประสิทธิภาพ (inefficiency) และการเสียโอกาสเกี่ยวกับการจัดการสอนด้วยรูปแบบการสอนและ
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการสอนที่แตกต่างกัน 

- การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงงานในการพัฒนาครูและผู้ บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้                  
ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีและทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่           
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

- การกระจายอ านาจและบทบาทการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กลุ่ม
ครูประจ าการตามหมวดวิชาให้เป็นผู้คิดริเริ่ม ด าเนินการ ประเมินผลและพัฒนาได้ต่อเนื่อง แม้จะเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร 

- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอันก่อให้เกิดเอกภาพและ
ความร่วมมือพัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสามารถในการ
พัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 

- การให้ความส าคัญและเอาจริงเอาจังในการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริหารและครูเป็นตัวแบบส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโดยตรง 
ด้วยการประเมินจากคนหลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ 

- การจัดท าดัชนีชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการจัดการสอน
คุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอน 

     1.4 ด้านระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอน  
- การสนับสนุนด้านสถานที่ด้านอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยจัดล าดับความส าคัญความ

เร่งด่วนโดยบริหารงานด้วยการใช้และจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด 
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- การจัดท าฐานขอมูลวิเคราะห์และประเมินสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ชุมชนเป็น
ระยะๆ และอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นขอมูลพ้ืนฐานให้ครูน าไปใช้ออกแบบและจัดการเรียนการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- การจัดท าฐานขอมูลวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือเป็นขอมูลพ้ืนฐานประกอบการสอนคุณธรรม                  
ซึ่งข้อมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับลักษณะนิสัย พฤติกรรม สภาพปัญหา ครอบครัว ปัญหาชีวิต ฯลฯ โดยหน้าที่หลักควร
เป็นครูประจ าชั้นในการเป็นผู้วิเคราะห์มีระบบการบันทึกและการกระจายข้อมูลสู่ครูที่สอนในรายวิชาอ่ืนและส่งต่อ
ข้อมูลไปสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น รวมถึงส่งต่อไปยังสถานศึกษาอ่ืนที่ผู้เรียนเขา้ไปศึกษาต่อ 

          - การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหน่วยวิเคราะห์ปัญหา
คุณธรรมที่เป็นกระแสในสังคม ชุมชน เช่น พนันบอล ยกพวกตีกัน ยาเสพติด การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
โดยวิเคราะห์สถานการณกระจายข้อมูลให้ครูเพ่ือใช้สอนและหาแนวทางแก้ไขป้องกันได้ทันท้วงที อันเป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 

         - การสนับสนุนด้านขอมูล องคค์วามรู้งานวิจัยเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
สอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในผู้ เรียนซึ่งการสนับสนุนฐานข้อมูลนี้อาจด าเนินการ             
โดยสถานศึกษาเองหรือเป็นการใช้รวมกับหน่วยงานอ่ืนที่มีการจัดท าขึ้นแล้วแบ่งกันใช้ เช่น สถานศึกษาอ่ืน
ใกล้เคียง เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุน ฯลฯ 
            - การบริหารจัดการความรู้ (knowledge management) เพ่ือสนับสนุนงานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
การสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการรวบรวม ด้านระบบการจัดเก็บ ด้านการ
แลกเปลี่ยนและด้านกระจายองค์ความรู้โดยสร้างช่องทางและเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้
ระหว่างกันเกี่ยวกับการพัฒนางานสอนคุณธรรม จริยธรรม  อันเป็นการกระจายและต่อยอดองค์ความรู้รวมกัน
ภายในสถานศึกษา 
          - การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ครูในการแก่ปัญหาและพัฒนากลุ่มเด็กที่เสี่ยงในการท าผิด 
โดยอาจเป็นการพัฒนาครูบางคน ให้มีความรู้และทักษะในการเป็นที่ปรึกษาส าหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการท า
ผิดคุณธรรม จริยธรรม 
      1.5 ด้านบริหารกิจกรรมส าหรับผู้เรียน 
          - การวิเคราะหค์วามต้องการกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผู้เรียนโดยวิเคราะห์จากกลุ่ม
ผู้เรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมได้สอดคล้องตามความสนใจความต้องการและสภาพปัญหา
คุณธรรม จริยธรรมที่เกิดข้ึน 
          - การจัดกิจกรรม/โครงงาน ที่มีส่วนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลากหลาย
เพ่ือผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาได้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ เพ่ือใช้เสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
โดยเป็นกิจกรรมที่มุง่ใช้ทรัพยากรที่มีในสถานศึกษาหรือชุมชนอย่างคุ้มค่า 
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            - การจัดกิจกรรมเสริมช่วงปิดภาคเรียน เช่น ค่ายอาสาสมัครต่างๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพ่ือใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองและเกิดประโยชน์โดยใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาและ
ชุมชนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า 
      1.6 ด้านการพัฒนางานสอนคุณธรรม จริยธรรมร่วมกันของกลุ่มครู 
         - การรวมก าหนดแผนการสอน กระจายความรับผิดชอบและปรึกษาหารือร่วมกันของกลุ่มครูที่อยู่ตามช่วง
ชั้นในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและไม่ซ้ าซ้อน 
       - การรวมก าหนดแผนการสอนและกระจายความรับผิดชอบและปรึกษาหารือรวมกันของกลุ่มครูในช่วงชั้น
เดียวกันที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
        - การร่วมคิดและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยบูรณาการสอนคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปเพ่ือเรียนรู้จาก
ประสบการณจ์ริง เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น         
        - การร่วมพัฒนาและปรับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วและที่มีหลักปรัชญาการพัฒนาคุณธรรมเป็นแก่น เช่น กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ฯลฯ โดยพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเหล่านี้ให้มีส่วนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้อย่าง
น่าสนใจ มีความร่วมสมัยสอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนและสังคม 
      1.7 ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
         - การวิเคราะห์ผู้เรียน เช่น อายุระดับสติปัญญา ความสามารถในการเรียนรูพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์
สภาพพ้ืนฐานครอบครัว ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม (ซึ่งจะส าคัญมาก
ขึ้นส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความเสี่ยงกระท าผิดคุณธรรมจริยธรรม) เพ่ือจัดการสอนได้อย่างเฉพาะเจาะจงและ
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน โดยอาจพิจารณาจากฐานข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นอย่าง
เป็นระบบดังที่น าเสนอไว้ข้างต้น 
           - การวิเคราะห์ทรัพยากรสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ ชุมชนว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อนด้านใดเพ่ือน า
ทรัพยากรที่มีมาใช่จัดการสอนได้เต็มที่ โดยอาจพิจารณาจากฐานข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินสภาพทรัพยากร
ของสถานศึกษาและองคก์รในพ้ืนที่ชุมชนที่จัดท าขึ้นอย่างเปน็ระบบดังที่น าเสนอไว้ข้างตน้ 
           - การวิเคราะห์รายวิชาว่าแต่ละรายวิชาเหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องใดได้บ้างและ  
แม้จะเปน็รายวิชาเดียวกันว่าจะแตกตา่งกันไปตามแต่ละช่วงชั้น 
           - การพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นมาหลากหลายทางเลือกโดยแต่ละทางเลือก มีการระบุเงื่อนไข
ความส าเร็จต่างๆ และมีการประเมินผลที่ได้เปรียบเทียบกับ “ทรัพยากรที่ใช้ไป” รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ที่
จะท าให้เกิดข้ึน 
         - แนวทางพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอไว้ว่าควรมี
ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 



68 
 

          1) การเลือกใช้รูปแบบการสอนให้เหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย เช่น ผู้เรียนในวัยเด็กเล็กเน้น
การสอนโดยใช้ตัวแบบหรือการให้รางวัล ฯลฯ ในขณะที่ผู้เรียนระดับมัธยมเน้นการสอนที่ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดผลสูงสุดต่อผู้เรียน 
          2) การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สอน อันเป็นการปลูกฝังรากฐานการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตจริงและมีส่วนประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม 
          3) การประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในสถานศึกษาหรือชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการจัดการสอน 
เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ พระสงฆ์มาช่วยสอนหรือแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจ
และให้ข้อคิดหรือการน าเอาโครงการในชุมชนมาใช้สอน เช่น ชุมชนมีโครงการรักบ้านเกิด ควรจะน ามาประยุกต์ให้
ผู้เรียนได้มีส่วนรวมและใช้สอนเชิงคุณธรรม จริยธรรมร่วมดว้ย เป็นต้น 
         4) การจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสาธารณะ เพ่ือรับรู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ผ่านการไปงานศพบางงาน การดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่วย การมีส่วนช่วยอ่านหนังสือให้คน               
ตาบอด การมีสวนช่วยเหลือหรือดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ 
          - การคัดเลือกรูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการให้เกิดขึ้นจริงและมี
การใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ชุมชนอย่างคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบกับผลที่ได้ตามเป้าหมายการ
พัฒนาคุณธรรมในผู้เรียนและความต้องการของชุมชน 
         - การแกป้ัญหาและดูแลกลุ่มผู้เรียนที่มีปญัหาทางพฤติกรรมเฉพาะรายเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดกิจกรรมเสริม
เพ่ิมเติม ให้ค าปรึกษาและติดตามผลถึงบ้านอย่างใกล้ชิด (เนื่องด้วยทรัพยากรด้านผู้สอนจ ากัด/ครูมีภารกิจมากอีก
ทั้งต้องใช้ทรัพยากรมากในการติดตามและแก้ไขพฤติกรรมกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาจึงต้องด าเนินการเฉพาะราย ส่วน
กลุม่ผู้เรียนปกติก็ใช้ ระบบการสอนในชั้นเรียนที่จัดให้) 
           - การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรมว่าผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่ เปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการจัดการสอน อาทิ ทรัพยากรในรูปของเวลา ต้นทุน ค่าสื่อการ
สอนหรือคา่ใช้จา่ยต่างๆ ปริมาณบุคลากรที่ใช้ ฯลฯ 
       - การปรับปรุงรูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาและประยุกต์
ตามสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ชุมชน 
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8.แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ดังนี้ 
1.1 ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีนักวิชาการและหน่วยงานให้ความหมายของ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ดังนี้ 
ชาญชัย อินแผลง (2552, หน้า 9) สรุปความหมายไว้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง 

พฤติกรรมหรือลักษณะประจ าตัวที่ดีที่ต้องการให้เกิดกับเด็กในสังคมไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2551, หน้า 53) ให้ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ว่าลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองโลกและพล
โลก สุกัญญา คุ้มกลาง (2553, หน้า ) สรุปความหมายไว้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจจะก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา ความต้องการตลอดจนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด โดยอาศัยข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 53) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สุรีย์ พูลสวัสดิ์ (2554, หน้า 29) 
สรุปความหมายไว้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึงลักษณะที่แสดงออกอันเป็นลักษณะเฉพาะ
ประจ าตัวของเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจ อภิชาติ อ่อนเอม (2559, หน้า 26) 
สรุปความหมายไว้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึงลักษณะที่ดีที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถก าหนดเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตาม
สภาพปัญหา และสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหรือสังคม 12 นิวัฒน์ สินไชย (2560, หน้า 14) สรุป
ความหมายไว้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (Desired characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เป็นสิ่งที่นักเรียนควร
ยึดถือปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่ดีบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่าดีงามถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ผู้วิจัยสรุปได้
ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่
สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกลักษณะนิสัยที่ดีงาม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
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1.2 ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า53) กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตราที่ 23 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้และคุณธรรมการจัดการความรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับตนเองทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานความรู้เหล่านี้นั้น ให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชาและให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ
และ รูปแบบการศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน า ความรู้มุ่งมั่น
ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและ ทั่วถึงโดยค านึงถึงการพัฒนา
ผู้เรียน อย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนมีจิตส านึกในคุณค่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิถีและประชาธิปไตย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา มูลนิธิเด็ก (อ้างถึงใน อภิชาต อ่อนเอม, 2559, หน้า 43) กล่าวไว้ว่าการศึกษาในปัจจุบัน สามารถพัฒนา
คนให้มีปัญญามากขึ้น มีความรู้มากขึ้น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบมีความคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
เรียนรู้แต่ก็ไม่สามารถ แก้ปัญหาโลกได้อัตโนมัติ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม รวมทั้งวิถี
ชีวิตที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเตรียมผู้เรียนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในโรงเรียน ใน 2 เรื่อง คือ 1) การปฏิรูปหลักสูตรและ 13  2) การปฏิรูปโครงสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ศักดิ์สกล จันแสน 
(2558, หน้า 16) สรุปไว้ว่า ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนั้น ไม่ใช่แค่การให้ความรู้
ทางวิชาการเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญ ทั้งทางด้านความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีที่ผู้เรียนที่ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยที่สถานศึกษา จะต้องร่วมกับชุมชนก าหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจ าเป็นของชุมชน และท้องถิ่น โดยค านึงถึงสภาพเป็นจริงของ
นักเรียน และควรพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งพฤติกรรม จิตใจ สติปัญญาเพ่ือสร้างความตระหนักให้
นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เป็นการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม รวมทั้ง
วิถีชีวิตที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีศักยภาพในการที่จะศึกษาต่อและในการประกอบอาชีพต่อไป อภิชาต อ่อน
เอม (2559, หน้า 43) สรุปไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนให้กับ ผู้เรียนนั้น ต้องให้ความส าคัญ ทั้งในด้านความรู้และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีที่ผู้เรียนพึงมีเพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียน
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ในทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม จิตใจและปัญญา ต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตส านึกที่
ดี ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม รวมทั้งวิถีชีวิตที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการที่จะศึกษาต่อ และในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
นิวัฒน์ สินไชย (2560, หน้า 15) สรุปไว้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีความส าคัญ เพราะเป็น
ลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม ความสามารถทางการ
เรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมที่จะเจริญเติบโตเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ผู้วิจัยจึ งสรุปได้ว่า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอย่าง เหมาะสม และสามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  
 

1.3 องค์ประกอบของคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (อ้างถึงใน อภิชาต อ่อนเอม, 2559, หน้า 29) กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยที่ต้องการ
พัฒนาดั้งนี้  

1. คุณลักษณ์ด้านคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นสภาพความดีงามในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 
ประการ ได้แก่   

1.1 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามท่ีช่วยเร่งรัดให้ กระท าการใด ๆ  
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้แก่ความขยัน หมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถพ่ึงตนเอง การมีวินัย  
   1.2 คุณธรรมทีที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้กระท าการใด ๆ 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบ ความ ส านึกในหน้าที่ ความกตัญญู  
   1.3 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยยึดประวิง หรือ ตักเตือนให้
กระท าการใด ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้แก่ ความมีสติรอบคอบ ตั้งจิตให้ดี  

1.4 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามท่ีช่วยส่งเสริมให้ กระท าการใด ๆ  
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้แก่ ความเมตตาความปรารถนาดีต่อกนั ความเอ้ือเฟ้ือ ต่อกัน ความไม่เห็นแก่ตัว 
ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัย  

2. คุณลักษณ์ด้านสังคม หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อ่ืน 
เช่น ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะการพูดจาไพเราะและการ
อ่อนน้อมถ่อมตน  

3. คุณลักษณ์ด้านการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ การท าความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ความรักโรงเรียน และความรักการอ่าน ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2553, หน้า 5 - 49) กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ ซึ่งสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ
เกีย่วกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอ์ย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากนิยาม 
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ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ข้อที่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ
ไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์  
ตัวชี้วัด 1. เป็นพลเมืองดีของชาติ  2. ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 3. ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา 4. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  15 ผู้ทั้งรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึง
การเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจเชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  
   ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ  
ตัวชี้วัด 1. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ  2. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง
กาย วาจา ใจ ผู้ทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต คือผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งกาย วาจา ใจ และยึดหลักความ
จริงความถูกต้องในการด าเนินชีวติ มีความละอายเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  
ข้อที่ 3 มีวินัย  
   มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่น ในข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
ตัวชี้วัด ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม ผู้ที่มีวินัย คือผู้ที่ปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม เป็นปกตินิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น  
ข้อที่ 4 ใฝ่ เรียนรู้  
   ใฝ่ เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตัวชี้วัด 1.ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 2.แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง     
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
และสามารถน า ไปใช้ใน ชีวติประจ าวันได้ ผูที่ใฝ่ เรียนรู้คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเผยแพร่และ
น าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้  
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ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
   อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มี
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  
ตัวชี้วัด 1. ด าเนินชวีติอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม  2. มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีปรับตัวเพ่ืออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียงคือผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผลรอบคอบระมัดระวัง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผน ป้องกันความ
เสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 
    มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานด้วย
ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด 1. ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน  2. ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน คือผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน  
ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย  
   รกัความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วม อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยใน การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ตัวชี้วัด 1. ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 2. เห็นคุณค่าและ
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 3. อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มี
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 17  
ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ  
   มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่ หวังผลตอบแทน  
ตัวชี้วัด 1. ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน  2. เขาร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ผู้ที่มีจิตสาธารณะคือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปัน
ความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญาลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน กระทรวงศึกษาธิการ (2554 , หน้า 1) ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ไว้ใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 มี 4 ตัวบ่งชี้ดังนี้    
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1. มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 3. ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิจารณ์ พานิช (2555) (อ้างถึง
ใน อภิชาต อ่อนเอม, 2559, หน้า 33) กล่าวถึง ทักษะเพ่ือ การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีความส าคัญต่อเด็ก
และเยาวชนควรมีไว้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. 3R ได้แก่การ
อ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic)  2. 4C ได้แก่การคิดวิเคราะห์ (Critical 
thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้าน สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบ
ใหม่ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาอารมณ์สังคม มีทักษะ และปรับตัวได้เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีความซื่อสัตย์ประหยัด พอเพียง ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ อ่ืนได้ ดังนั้นถ้าจะให้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ต้องมีการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้เครื่องมือ ทางการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          งานวิจัยในประเทศ 

ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 หน้า 150) ได้ท าการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน                
8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ โดยการประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบ                
“ซิปปโมเดล” (CIPP Model) 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตและเปรียบเทียบผล
การด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในนักเรียนที่ศึกษาในระดับช่วงชั้นที่แตกต่าง
กัน ด้านผลผลิต 8 ด้าน คือ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความ
สุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคีและด้านความมีน้ าใจ กลุ่มตัวอย่าง ไดแก่ ครูจ านวน 19 คน และ
นักเรียนจ านวน 94 คน รวมจ านวน 113 คน ในปีการศึกษา 2550 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ผลการด าเนินโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ พบว่า ด้านปัจจัย
น าเขา้และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากทุกด้านและคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ส าหรับนักเรียนด้านผลผลิต 
อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสะอาด ด้านความมีน้ าใจและด้านความ              
มีวินัยและอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามัคคี ด้านความซื่อสัตย์ 
ด้านความขยัน ด้านความสุภาพและด้านความประหยัดและเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนิน โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ระหว่างนักเรียนที่ศึกษาในระดับช่วงชั้นที่แตกต่างกัน ในด้านผลผลิตทั้ง 8 ด้าน
โดยรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านความ
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ประหยัดและด้านความมีวินัย ส่วนอีก 6 ด้าน คือด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความสุภาพ ด้านความ
สะอาด ด้านความ - สามัคคีและดา้นความมีน้ าใจไมม่ีความแตกต่างกัน 

ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ (2551 หน้า 128) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินการด าเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) เพ่ือนน าเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนและนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยสรุปได้ 
ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท (Context) หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และ
งบประมาณมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก ดานกระบวนการ (Process) กระบวนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม 
การพัฒนาบุคลากรและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต (Product) ความ
คิดเห็นของครูต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ด้านผลกระทบ (Impact) ครูมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาวินัยของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยาด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมนักเรียนมีวินัยในสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก 

ปรัชญา ไชยโย(2551 หน้า 122) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน าชีวิตสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบ ารุง อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการด าเนินงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญู
กตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคีความประหยัด การพ่ึงตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความ
เมตตาและความพึงพอใจ ของบุคลากรในชุมชนที่มีตอโครงการและเพ่ือประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมน าชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง ที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร 
คณะครูและนักเรียน ผลการประเมิน สรุปไดดังนี้  

    1. ด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นโยบายโรงเรียนและความต้องการ จ าเป็นของโรงเรียนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  

    2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมากทุกโครงการ               
มีรายการที่มีความเหมาะสม/เพียงพอในระดับมากที่สุด คือการสนับสนุนของฝ่ายบริหารและการสนับสนุนของ
ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน 

   3. ด้านกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด  
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   4. ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า  
4.1 พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี การประหยัด                   
การพ่ึงตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ความเมตตาอยู่ในระดับมากและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ในดา้นความกตัญญูกตเวทีอยูในระดับมากที่สุด  

4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิตสู่
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบ ารุง พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดให้มีโครงการเขา้คา่ยอบรมพุทธบุตร มีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  

   5. ด้านผลกระทบของโครงการ พบว่า มีผลกระทบต่อโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโดย
ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม              
นวนหลายรายการ มัทวะ ฉัตรทอง (2551 หน้า 132) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) (ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการ) โดยมีกิจกรรมหลัก                 
7 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมกีฬาสีภายในและกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยและ
รับผิดชอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ครูโรงเรียน
เทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”ปีการศึกษา 2550 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน               
ครูจ านวน 59 คน นักเรียน จ านวน 489 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 489 คน โดยเป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แต่ละคนที่ได้ก าหนดไว้ในกลุม่ตัวอยา่งที่เป็นนักเรียน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
                  1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน คณะกรรมการด าเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
                  2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน คณะกรรมการด าเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคโ์ดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
                  3. ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์โดยภาพรวมสอดคล้องกัน คืออยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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                  4. ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องนักเรียนกอ่นการพัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด  
                  5. ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน ผลการประเมิน ดังนี้  
                           5.1 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนพัฒนาโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางและหลังพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
                           5.2 ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการพฒันา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและหลังการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
                          5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการพัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและหลังการพัฒนา
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
              6. ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปการศึกษาก่อนการพัฒนา                   
(ปีการศึกษา 2549) และปีการศึกษาหลังการพัฒนา (ปีการศึกษา 2550) โดยภาพรวมปีการศึกษาหลังการพัฒนา 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมและดีมีจ านวนมากกวาปีการศึกษาก่อนการพัฒนา    

             จารุณี พวงศรี (2551 หน้า 136) ได้ท าการประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูลการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์                          
1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูลในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต            
2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 3) เพ่ือทราบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ได้แก่ ครูผู้สอนจ านวน 
95 คน นักเรียน จ านวน 328 คนและผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 328 คน ผลการประเมินสรุป ได้ดังนี้                                 
              1. ด้านบริบท พบว่า โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวงและระดับกรมและจากการวิเคราะห์ขอมูลพฤติกรรม
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นักเรียน พบว่า โรงเรียนมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงานโครงการดังกล่าว 2. ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การวางแผน
ด าเนินงานโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
               3. ด้านกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนและการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  
               4. ด้านผลผลิต พบว่า  
                  4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากท่ีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
                  4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีคะแนนเฉลี่ยข้อเท็จจริงที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังด าเนินการสูงกว่าก่อนด าเนินการโครงการอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
                  4.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากท่ีนักเรียนเขาร่วมโครงการมีความคาดหวัง อยู่ในระดับ มาก 
          มนูญ เพชรมีแกว (2552 หน้า 143) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่                     
พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบท 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินโครงการและประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป 
(CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจ านวนทั้งสิ้น 769 คน แบ่งเป็นครูจ านวน 38 คน นักเรียน จ านวน 731 คน ผล
การประเมินสรุปได้ ดังนี้  
                1. ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายข้อ ความจ าเป็น
และความสอดคล้องโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความสอดคลองกับสภาพปัญหาและความต้องการ รองลงมา
คือ เป็นโครงการที่มีความส าคัญตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนข้อที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือเป็นโครงการที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
               2. ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า ทั้งภาพรวมและรายขอมีความพร้อม
และความเพียงพอ ปัจจัยน าเข้าของโครงการอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน 
และคณะกรรมการด าเนินโครงการได้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามโครงการอย่าง
ชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการส่งเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
               3. ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ (Process Evaluation) พบว่า ทั้งภาพรวมและรายข้อ มีความ
เหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในการจัด
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กิจกรรมตามโครงการ ได้มีการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนร่วมของครูนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน หน่วยงานราชการ 
และเอกชนอย่างทั่วถึง สวนข้อที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือในการด าเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการได้มีการก าหนด
เป้าหมายและระยะเวลาในด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน  
               4. ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบว่า  
                     4.1 ผลผลิตของโครงการทั้งภาพรวมและรายข้อ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต
ของโครงการอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง                  
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของค่านิยมที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สวนข้อที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้ปกครอง 
ชุมชน หนว่ยงานราชการ เอกชน ต่างมีความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อโรงเรียน  
                  4.2 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการทั้งภาพรวมและรายขอ อยู่ ในระดับ
มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอ านวยการในการด าเนินงานตามโครงการ สวนข้อที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด              
คือ ผลส าเร็จของโครงการที่มีตอ่นักเรียน ครูโรงเรียนและชุมชน  
                 4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการด าเนินงานตามโครงการ ทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดคือ การก าหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
รองลงมาคือ การจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากรด าเนินโครงการ สวนข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลส าเร็จของ
โครงการที่มีตอ่นักเรียนครูโรงเรียนและชุมชน  
                  4.4 ความพึงพอใจของครูที่มีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทั้ง 16 กิจกรรม 
ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมวันแห่งความรัก          
ส่วนกิจกรรมที่มีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมบทร้อยกรองเพ่ีอชาติไทย  
                  4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทั้ง 16 กิจกรรม                 
ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมวันแห่งความรัก 
รองลงมา ส่วนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ าสุดคือ กิจกรรมบทร้อยกรองเพ่ือชาติไทย 
                   4.6 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตอผลการพัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน พบว่า ทั้งภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีวินัย
รองลงมา คือ ความมีน้ าใจ สวนด้านที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือ การบริโภคด้วยปัญญา 
                   4.7 รางวัลเชิดชูเกียรติที่นักเรียน ครู ผู้บริหาร หรือโรงเรียนไดรับพบว่า ในภาพรวมการด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรม คุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชา
ส ร ร พ์  ปี ก า ร ศึ กษ า  2549 - 2550 ส่ ง ผ ล ให้ นั ก เ รี ย น  ค รู  ผู้ บ ริ ห า ร  ห รื อ โ ร ง เ รี ย น  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 
เชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ หลายรายการ เช่น นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สถานศึกษาที่น าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า                
เป็นต้น 
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         สาโรจน์ สุขสุเมฆ (2553 หน้า 154) การประเมินโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)  เทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี รายงานโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินบริบทของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวกับโครงการและแนวทาง การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3) ประเมินกระบวนการของโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4) ประเมินผลผลิตของโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถาน  
ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัด
นนทบุรี 5) เพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)  เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี         
6) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ 
(นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 501 คน 
ประกอบด้วย ครู จ านวน 51 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 4 – 6 จ านวน 218 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 218 คน ผลการศึกษา พบว่า  
                  1. ด้านบริบท พบว่าครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็น ด้านบริบท                
ต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
                  2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นด้านปัจจัย
น าเข้าต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดบัมาก  
                   3. ด้านกระบวนการ พบว่า ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นด้าน
กระบวนการต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
                    4. ด้านผลผลิตพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมี
ความคิดเห็นด้านผลผลิต ต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
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เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
                  5. ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ 
คิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริม 
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
                 6. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัด
บ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมี
ความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
         พิชัย อันปัญญา (2554 หน้า 130) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย โดยใช้การประเมินตาม
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิต (Product) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน การศึกษา
ครั้งนี้ คือ ครู จ านวน 49 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ านวน 10 คน นักเรียน 10 คน และผู้ปกครอง 10 คน 
รวมทั้งสิ้น 32 คน เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ผลการวิจัยพบว่า  
                     1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมทุกข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
                     2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
                     3. ด้านกระบวนการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  
                     4. ด้านผลผลิตโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
     ฐาปนีย์  จ าปา (2555 หน้า 134) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน   
วัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) จ านวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม ด้านบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการด าเนินงานและผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ านวน 12 ด้าน คือ
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
เสียสละ ความสุภาพ ความสามัคคี ความประหยัด ความกตัญญู ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และการพ่ึงตนเอง
และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ ได้ รับจากการด า เนินโครงการ กลุ่ มเป้ าหมายคือ ครู  นักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวนทั้งสิ้น 75 คนผลการศึกษา 
พบว่า  
                     1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อเท่ากัน คือ ข้อ 3 โครงการมี
ความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหาข้อ 6 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และ ข้อ 9 กิจกรรมของโครงการสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือข้อ 12 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ  
                    2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 11 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 มีแผนการ
ด าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 6 บุคลากรในการด าเนินโครงการ 
มีจ านวนเพียงพอ  
                3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 มีการน า
แผนการด าเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ 8 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุม
การด าเนินงานตามโครงการ  
                 4. ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความสุภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือการพ่ึงตนเอง ส่วนคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 5 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา เมื่อเรียงล าดับ
คุณธรรม จริยธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ความสุภาพ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละ ความสามัคคี ความกตัญญู ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ                    
ความประหยัด ความมีวินัย ความขยัน ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และการพึ่งตนเอง 
        จิมารัตน์ ปุญญปัญญา (2557 หน้า 128) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์
(CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Process) และ 2) เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ “ยอดนารี
สตรีวิทยา” ด้านรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้อง กลุ่มประชากร  
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และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ ครู  จ านวน 133 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15 คน  
นักเรียน จ านวน 358 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 358 คน สรุปผลการประเมิน  
                 1. ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
                 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) โดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
                 3. ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                          
                 4. ด้านผลผลิต (Process) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน
ผลส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” สรุปได้ดังนี้ ด้าน
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” พบว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหลังด าเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนด าเนิน
โครงการทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ด้านรางวัลและเกียรติบัตร พบว่า หลังจากการด าเนินโครงการนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” มากขึ้นและหลังจากที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา”อยู่ในระดับมากที่สุด 
      สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา (2558 หน้า 135) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู จ านวน 5 คนนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
จ านวน 31 คน คณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 จ านวน 31 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 คน                   
ผลการประเมินโครงการ พบว่า  
              1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านปัจจัย พบว่า                
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด       
ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
               2. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการตามความคิดเห็นของครู 
นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ (2558 หน้า 139) การวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามแนววิถี พุทธ โรงเรียนพระทองค า วิทยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เ พ่ือประเมินบริบทของโครงการ                         
2) เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพ่ือประเมินกระบวนการในการด าเนินงานของโครงการและ                     
4) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและความพึงพอใจของ
บุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา ใช้
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รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัพเฟิลบีม (Daniel L. Stuffelbeam) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ศึกษากับประชากรทั้งหมด 2) ผู้บริหาร 
จ านวน 3 คน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 3) ครูผู้สอน จ านวน 50 คน ศึกษากับประชากรทั้งหมด 4) นักเรียน 
จ านวน 729 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 729 คน ซึ่งนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcieและ Morgan และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ านวน 254 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 
254 คนผลการวิจัย พบว่า  
                 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามแนววิถีพุทธโรงเรียนพระทองค าวิทยา ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของ
โรงเรียนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของนักเรียน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน สภาพของ
ชุมชน ศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชนเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องมาจากคณะท างานตามโครงการมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามกรอบนโยบายของโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงท าให้สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้โครงการส าเร็จไปตามเป้าหมายของโครงการ  
                   2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ( Input Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา พบว่า ความเหมาะสม ความพอเพียงในด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการในแต่ละกิจกรรม 5 กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู  มีความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงานตาม
โครงการ ประสานงานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมาย
เดียวกับ คือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
                  3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา พบว่า มีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากโครงการ มีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้เป็นขั้นตอนเป็นระบบ มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการโดยผู้บริหารโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุนชน องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขทันท่วงทีและการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ
จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สารสนเทศส าหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งผลให้โครงการ
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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                  4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Product Evaluation)โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตาม
แนววิถีพุทธโรงเรียนพระทองค าวิทยาพบว่าระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ทั้ง 8 
ด้านอยู่ในระดับมากเนื่องจากการกิจกรรมตามโครงการเป็นการบูรณาการหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางอารมณ์และพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีขึ้นทั้งนี้เนื่องจากผลของการพัฒนาทางศีล การฝึกการท าสมาธิและ
ปัญญา ท าให้นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามกรอบวินัยของโรงเรียน ชุมชนและสังคมความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อโครงการอยู่ในระดับมากโรงเรียนและชุมชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการที่ส่งผลให้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรียนลดลง นักเรียนมี
ระเบียบวินัย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับ
การจัดกิจกรรมมากขึ้นมีการปฏิบัติตนโดยมีแบบอย่างที่ดี ครูและผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 โบนาวิตซ์ (Bonawitz. 2002 หน้า 1433 – A) ได้ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาที่จะต้องเรียนรายวิชาจริยศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา โดยศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี
ธุรกิจและสาขาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และระดับผลการเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาจริยศาสตร์มีระดับการพัฒนาจริยธรรมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เรียนรายวิชา ซึ่งมีผลผลการเรียน
เท่ากัน มีพัฒนาจริยธรรมแตกต่างกันนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรายวิชาจริยศาสตร์กับนักศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่เรียน
รายวิชานี้ นักศึกษาพัฒนาด้านจริยธรรมได้ดีกว่ารายวิชาการศึกษาหลังจากน าวิชาจริยศึกษามาใช้ในห้องเรียนแล้ว
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมไม่เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนแต่นักศึกษาชายที่เรียนวิชาแตกต่างกันมีพัฒนาจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
     นาวา-ไวท์เฮด (Nava-Whitehead. 2002 หน้า 1403 – A) ได้วิจัยผลกระทบของห้องเรียนธรรมชาติ จาก
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนระดับกลาง โดยท าการศึกษาในกลุ่มนักเรียน ไม่เกินระดับชั้น 
6 จ านวน 110 คน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม 5 วัน ในโปรแกรมห้องเรียนธรรมชาติซึ่งพบว่า โปรแกรมทางห้องเรียน
ธรรมชาติมีผลต่อไหวพริบในกลุ่มควบคุมและภาวะจิต ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของโรงเรียน
ด้วย 
      บอเออร์ลี่ (Bauerly. 2005 หน้า 2913 – A) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในด้านความปลอดภัย
ทางสิ่งแวดล้อมและความมีระเบียบของเด็กยากจนในโรงเรียนทางทิศใต้ของแคลิฟอร์เนีย  โดยท าการเก็บตัวอย่าง
ในกลุ่มนักเรียน จ านวน 256 คน ใน 10 โรงเรียน ซึ่งพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญแต่พฤติกรรมของนักเรียนที่ยากจน จะมีบทบาทที่ส าคัญในการสนับสนุน
ในการรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า การประเมินโครงการพัฒนา
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คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ดังกล่าวขางต้นนั้น ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPModel 
ของ สตัฟเฟิลบีม ซึ่งจะประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงานตามโครงการและผลผลิตซึ่งจะประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการด าเนินโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ ผล
การประเมิน จะได้คนพบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การด าเนิน
โครงการตางๆ ท าให้ทราบว่ากิจกรรมหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงใด ผลที่ได้จาก
การประเมินโครงการครั้งนี้ จะเป็นข้อสนเทศในการพิจารณาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาโครงการนี้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ท าให้นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและสังคมมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนและเชื่อมั่นในโรงเรียนที่จะสามารถพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของชาติอันจะเปน็พลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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  บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตและกรอบของการประเมิน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    
1 กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน 
 1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 69 คน  นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 126 คน และ  
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จ านวน  174  คน และผู้ปกครอง
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ านวน 120 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังในตารางที่ 13  
 
ตารางท่ี 13 รายละเอียดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ผู้บริหาร 5 

คร ู 35 
บุคลากรทางการศึกษา 29 

นักเรียน นักศึกษา 300 
ผู้ปกครอง 120 

รวม 489 
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 จากตารางข้างต้นจะได้กลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 489 คน  
 1.2 ขอบเขตของการประเมิน 
         การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ท าการวิจัยโดยประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Deniel L.Stufflebeam) แห่ งมหาวิทยาลัย Ohio State University 
สหรัฐอเมริกา โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ  

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์  
และความต้องการจ าเป็น 
            2. การประเมิน ด้ านปั จจั ย เบื้ อ งต้ น  (Input Evaluation) เกี่ ย วกับบุ คลากร 
งบประมาณ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ แผนงานและการบริหารจัดการ  
            3. การประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์ 
            4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับ ผลรวม 
ผลกระทบและคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
 1.3 กรอบของการประเมิน 
       การประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการประเมินด้านเนื้อหา ดังนี้ 

      1. การป ระ เมิ น ด้ าน บ ริ บ ท  (Context Evaluation) เป็ น ก ารป ระ เมิ น ด้ าน
สภาพแวดล้อม ทั่ว ๆ ไป เพ่ือให้ได้มาซึ่ง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการจ าเป็นก่อนจะเริ่ม
ด าเนินงานโครงการ ซึ่งจ าแนกเป็น 

 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ตั้งเป็นกรอบในกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางที่จะท าให้โครงการ
บรรลุตามท่ีวางเอาไว้ 

 1.2 ความต้องการจ าเป็นของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการที่จะพัฒนา ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
               2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานโครงการ  
              3. การประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) เป็นข้อก าหนด
เกี่ยวกับแผนงานการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ 
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             4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นผลรวม และ
ผลกระทบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และวิทยาลัยโดยรวมต่อ
โครงการ ของ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
 จากความส าคัญดังกล่าวในเบื้องต้นจึงสรุปกรอบแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดังตารางที่ 4



   

ตารางท่ี 14 กรอบแนวทางการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  
 

ที ่
วัตถุประสงค์ 

การประเมินการ 
สิ่งท่ีมุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

1 ด้านบริบท (Context 
Evaluation : C) เกี่ยวกับ
ความสอดคล้อง วัตถุประสงค์ 
และความต้องการจ าเป็นของ
โครงการ 
 

- วัตถุประสงค์ 
- ความต้องการ
จ าเป็น 
 

- ผู้บริหาร 
- คร ู
- นักเรียน 
- นักศึกษา 
- ผู้ปกครอง 

- แบบสอบถาม 
 

- ร้อยละ  
- ค่าเฉลี่ย 
4.50-5.00 = มากที่สุด 
3.50-4.49 =  มาก  
2.50-3.49 = ปานกลาง 
1.50-2.49 = น้อย 
1.00-1.49 = น้อยที่สุด 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
- สนทนากลุ่มใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 

- การตัดสินการ
ประเมินที่ถือว่า
ผ่านเกณฑ์  
พิจารณาจาก  
X  ≥ 3.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ที ่
วัตถุประสงค์ 

ในการประเมิน 
สิ่งท่ีมุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

2 ด้านปัจจัย (Input 
Evaluation : I) เกี่ยวกับ 
บุคลากร ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ งบประมาณ  อาคาร
สถานที่ และการบริหารจัดการ 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- ครุภัณฑ์ วัสดุ   
อุปกรณ์ 
-อาคารสถานที่ 
-แผนงาน 
- การบริหาร
จัดการ 

- ผู้บริหาร 
- คร ู
- นักเรียน 
- นักศึกษา 
-ผู้ปกครอง 

- แบบสอบถาม 
 

- ร้อยละ  
- ค่าเฉลี่ย  
4.50-5.00 = มากทีสุ่ด 
3.50-4.49 =  มาก  
2.50-3.49 = ปานกลาง 
1.50-2.49 = น้อย 
1.00-1.49 = น้อยที่สุด 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
- สนทนากลุ่มใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 

- การตัดสินการ
ประเมินที่ถือว่า
ผ่านเกณฑ์  
พิจารณาจาก  
X  ≥ 3.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ที ่
วัตถุประสงค์ 

ในการประเมิน 
สิ่งท่ีมุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

3 ด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การจัดกิจกรรม/การ
จัดการเรียนการสอน และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

- การ
ด าเนินงาน 
- การจัด
กิจกรรม/การ
จัดการเรียนการ
สอน 
- การประชา 
สัมพันธ์ 

- ผู้บริหาร 
- คร ู
- นักเรียน 
- นักศึกษา 
- ผู้ปกครอง 

- แบบสอบถาม 
 

-ร้อยละ  
-ค่าเฉลี่ย  
4.50-5.00 = มากที่สุด 
3.50-4.49 =  มาก  
2.50-3.49 = ปานกลาง 
1.50-2.49 = น้อย 
1.00-1.49 = น้อยที่สุด 
- ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
- สนทนากลุ่มใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 

-การตัดสินการ
ประเมินที่ถือว่า
ผ่านเกณฑ์  
พิจารณาจาก  
X  ≥ 3.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ที ่
วัตถุประสงค์ 

ในการประเมิน 
สิ่งท่ีมุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

4 ด้านผลผลิต (Product 
Evaluation :P) เกี่ยวกับ
ผลรวม  ผลกระทบ และคุณค่า
หรือประโยชน์   
 

-ผลรวม 
-ผลกระทบ 
-คุณค่าหรือ
ประโยชน์ที่
ได้รับจากการ
ด าเนินงาน 
 

- ผู้บริหาร 
- คร ู
- นักเรียน 
- นักศึกษา 
- ผู้ปกครอง 
 

- แบบสอบถาม 
 

- ร้อยละ  
- ค่าเฉลี่ย 
4.50-5.00 = มากที่สุด 
3.50-4.49 =  มาก  
2.50-3.49 = ปานกลาง 
1.50-2.49 = น้อย 
1.00-1.49 = น้อยที่สุด 
-ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

- การตัดสินการ
ประเมินที่ถือว่า
ผ่านเกณฑ์  
พิจารณาจาก  
X  ≥ 3.00 
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   2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ มี 2 ชนิด ดังนี้ 
 แบบสอบถามส าหรับประเมินโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 อันดับ เป็นการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการด าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ โดยสอบถามผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ประเมิน มี 53 ข้อ และฉบับที่ 2 ส าหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ปกครอง ประเมิน  มี 
38 ข้อ ข้อ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 15 จ านวนข้อค าถามแบบสอบถามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
 

ประเภท
แบบสอบถาม 

 

กรอบการประเมิน 

 
 

จ านวนขอ้ 
ที่สร้าง 

 

 
จ านวนขอ้ 
ที่เลือก 

ด้านบริบท 
(ข้อ) 

ด้านปัจจยั 
พื้นฐาน 
(ข้อ) 

ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน 

(ข้อ) 

ด้านผลผลิต 
ของโครงการ 

(ข้อ) 
จ านวน

ข้อ 
ที่สร้าง 

 

จ านวน
ข้อ 

ที่เลือก 

จ านวน
ข้อ 

ที่สร้าง 
 

จ านวน
ข้อ 

ที่เลือก 

จ านวน
ข้อ 

ที่สร้าง 
 

จ านวน
ข้อ 

ที่เลือก 

จ านวน
ข้อ 

ที่สร้าง 
 

จ านวน
ข้อ 

ที่เลือก 

แบบสอบถาม
ครูและ
ผู้บริหาร 

80 53 10    8 25 15 25 15 20 15 

แบบสอบถาม
นักเรียน 
นักศึกษาและ 
ผู้ปกครอง 

50 38 6 5 9 6 19 15 16 12 
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3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 การสร้างแบบสอบถาม   
  3.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
  3.1.2 ก าหนดกรอบและแนวคิดการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1.3 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน 2 
ฉบับ 
              1) ฉบับที่  1 แบบสอบถามประเมินส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ส าหรับผู้บริหารและครู แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ประกอบด้วย  

      ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา  

                         ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale)               5 ระดับ จ านวน 53 ข้อ 
      ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
โครงการ โดยให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมทั้งด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการของ
โครงการและด้านผลผลิตของโครงการระหว่างด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
              2) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ส าหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย  

      ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

                         ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale)                5 ระดับ จ านวน 38 ข้อ 
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      ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมทั้งด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการ
ระหว่างด าเนินโครงการ จ านวน 1 ข้อ 
  3.1.4 น าเครื่องมือฉบับร่างพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์การ
วิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถาม โดยพิจารณาว่าข้อค าถามวัดได้ตรง
ตามเนื้ อหาที่ ต้องการวัดหรือไม่  แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าเฉลี่ย และพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษา 
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือประกอบด้วย  

1) ดร.ประมวล  วิลาจันทร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด     
2) ดร.สุรนารถ ฉิมภารส อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  
 3)  ผศ.ดร.สมศักดิ์  ธนพุทธิวิโรจน์  อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น  
4) ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบัน                

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
5) ผศ.ดร.อัญชลี  ทองก าเหนิด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
   โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้  
         ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

      ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
                                     ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
  3.1.6 พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

นิยามศัพท์เฉพาะที่มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (IOC  .50) ถ้าข้อใดมีค่า IOC ไม่ถึงเกณฑ์ .50 แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อค าถามนั้นเพ่ือให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด ก็อาจท าได้โดยการปรับปรุงข้อค าถามนั้น
ให้เหมาะสม                 (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553 หน้า 197) ผลปรากฏว่า ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของ   ฉบับที่ 1 มีค่าตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ฉบับที่ 2 มีค่าตั้งแต่ 0.80 – 1.00  และ ฉบับที่ 3 มีค่า
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00  ดังรายละเอียด                  ในภาคผนวก ง 
  3.1.7 เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ความตรงของข้อค าถามแต่ละข้อน าเอา                 
ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้เสนอ
แก้ไขข้อความให้กระชับเข้าใจง่าย และให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการบางข้อ 
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3.1.8 น าแบบสอบถามจากการทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)                  
ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนน
รวม (Item total Correlation) โดยเลือกจากข้อค าถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
พบว่า ฉบับที่ 1 ได้ข้อที่เข้าเกณฑ์ 21 ข้อ ฉบับที่  2 ได้ข้อที่ เข้าเกณฑ์ 40 ข้อ ฉบับที่ 3 ได้ข้อที่
เข้าเกณฑ์ 64 ข้อ ตามตอ้งการ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค  

3.1.9 น าข้อค าถามที่คัดไว้ตามจ านวนที่ต้องการใช้จริงมาวิเคราะห์หาค่า              
ความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ  โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบาค  (Cronbanch) และ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 หน้า 132-133) โดยก าหนดเกณฑ์ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือมีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 หน้า 
317) พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เท่ากับ .879  ฉบับที่ 2 
เท่ากับ .925  และฉบับที่ 3 เท่ากับ .970  
  3.1.10 พิมพ์แบบสอบถามข้อมูลฉบับที่สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
     
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  4.1 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจ เพ่ือการประเมินโครงการ 
ระหว่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 น าแบบสอบถามไปให้ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 และผู้ปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 
  4.1.2 น าแบบสอบถามดังกล่าวมาตรวจนับจ านวน ตรวจสอบความสมบูรณ์และคัดเลือก
ฉบับสมบูรณ์ตามจ านวนที่ต้องการ  
 
5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ 
  5.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
      5.1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ น าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
   5.1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)            5 ระดับ และก าหนดค่าน้ าหนักมาตราส่วนของข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
          5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
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          4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
              3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
              2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
              1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 
   5.1.3 การหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยก าหนดช่วง
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น เพ่ือแปลผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977 หน้า 82) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
     
     ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือด าเนินงาน 
        อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือด าเนินงาน 
        อยู่ในระดับมาก 
       ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือด าเนินงาน 
        อยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือด าเนินงาน 
        อยู่ในระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความสอดคล้อง ความเหมาะสมหรือด าเนินงาน 
        อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2555 หน้า 260) 
   

  
                             

100
n

f
p   

 

   เมื่อ     p แทน ร้อยละ 
     f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     n แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 

            6.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2555 หน้า 237) 
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                                                            n

ΣX
X   

 

   เมื่อ   X  แทน   ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
                                ΣX  แทน   ผลรวมทั้งหมดของคะแนน  
             n       แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

  
            6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2555 หน้า 250) 

                                                             S.D.    
 
1)n(n

ΣXXn
22



  
 

   เมื่อ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X แทน คะแนนแต่ละตัว 
          ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         2ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 
                       2ΣX  แทน ก าลังสองของผลรวมของคะแนน 
            n แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่ม   

 
             6.4 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยใช้สูตรของโรแนลลี และแฮมเบลตัน (สมนึก ภัททิยธนี, 2555 
หน้า 220)  
  

                                                         N

R
IOC


  

                                                  

                     เมื่อ    IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
          R แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

                   R แทน ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
               N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

    6.5 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค โดยใช้สูตรดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553: 
204) 
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                  เมื่อ  แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
   k แทน      จ านวนข้อของเครื่องมือทั้งหมด 
                                    

2

iS  แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
                            2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

 
 
  6.6 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายข้อของเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item- Total Correlation) โดยใช้สูตรดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553 หน้า 199) 

 

                                                   

 
                                  เมื่อ  rxy แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson 

                X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละข้อ 

               Y แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนรวม 

               X2 แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนแต่ละข้อ  

               Y2 แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนรวม  

               XY แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง X กับ Y 
                              n แทน จ านวนสมาชิกกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 



100 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ  

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอข้อมูล ดังนั้นจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 X    แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
2. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอข้อมูล 
       ขั้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผล  การวิเคราะห์
ข้อมูลตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) น าเสนอออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ของกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 
  2.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
  2.2 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
  2.3 การประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 
  2.4 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) 
 ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

2.1 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 69 คน  นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 126 คน และ  
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน  174  คน และผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ านวน 120 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ข้อมูล คือชุดที่ 1 แบบสอบถาม 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุดที่ 2 แบบสอบถาม นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 69 คน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม 
 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง

ประสงคข์องนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 69 คน  ไปค านวณค่าความถี่ และค่าร้อยละ    ซึ่งได้ผลปรากฏในตารางที่ 16 

 
ตารางท่ี 16 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 69 คน   

ท่ี รายการ ขอ้มูล ความถี่ ร้อยละ 
1.  เพศ ชาย 33 47.8 
      หญิง 36 52.2 
2.  อายุ 20 – 30 ปี 16 23.2 
  31 – 40 ปี 28 40.6 
  41– 50 ปี 18 26.1 
  มากกว่า 50 ปี 7 10.1 
3.  ต าแหน่ง ผู้บริหาร 5 7.2 
  คร ู 35 50.7 
  บุคลากร 29 42.0 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.2 
เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ระหว่าง 31 – 40 ปี  เป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1 ปี ตามล าดับ  
 
 
 
 



102 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
2.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
 

ตารางท่ี 17 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด้านบริบท (Context Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

X  S.D. แปลผล 
1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน 4.25 0.82 มาก 
2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 3.96 1.01 มาก 
3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา 4.35 0.78 มาก 
4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ 4.55 0.55 มากที่สุด 
5 โครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรในหน่วยงาน 4.61 0.57 มากที่สุด 
6 โครงการมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา 4.39 0.94 มาก 
7 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 4.45 0.60 มาก 
8 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 4.36 0.61 มาก 
9 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ 4.36 0.80 มาก 
10 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย 4.81 0.52 มากที่สุด 
11 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 4.54 0.86 มากที่สุด 
12 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 4.51 0.73 มากที่สุด 
13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุนเพียงใด 4.74 0.56 มากที่สุด 
14 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินโครงการ 4.62 0.70 มากที่สุด 
15 การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 4.38 0.80 มาก 
 รวม 4.46 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด้านบริบท (Input Evaluation) พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46, S.D.= 0.72)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย  ( X =4.81, S.D.  = 0.52 )     
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน ( X = 3.96, S.D.  = 1.01) อยู่ในระดับมาก 
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2.2 การประเมินด้านด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 
 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
X  S.D. แปลผล 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน 

4.83 0.48 มากที่สุด 

2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานในโครงการ 3.74 1.02 มาก 

3 บุคลากรในโรงเรียนมีประสบการณ์และความช านาญการเพียงพอ 3.91 0.99 มาก 

4 มีแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน 4.54 0.86 มากที่สุด 

5 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.54 0.86 มากที่สุด 

6 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.84 0.44 มากที่สุด 

7 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ 4.39 0.85 มาก 

8 ผู้บริหารและครูรับผิดชอบมีความความเข้าใจและมีความสามารถในการด าเนินโครงการ 4.17 0.96 มาก 

9 บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ 4.57 0.52 มากที่สุด 

10 บุคลากรในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.42 0.69 มาก 

11 งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ 4.16 0.91 มาก 

12 มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ  4.83 0.48 มากท่ีสุด 

13 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินกจิกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.33 0.77 มาก 

14 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการช่วยให้นักเรียนมีความความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.09 0.93 มาก 

15 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.46 0.60 มาก 

 รวม 4.39 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  ด้านปัจจัยสนับสนุน  (Input 
Evaluation พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.39, S.D.  = 0.76)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม( X =4.84, S.D.  = 0.44) 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบัติงานในโครงการ ( X = 3.74, S.D.  = 1.02) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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2.3  การประเมินด้านด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 

ตารางท่ี 19 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
X  S.D. แปลผล 

1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์โครงการ ให้ความรู้วิธีด าเนินการและขั้นตอน
การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

4.43 0.65 มาก 

2 การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ชัดเจน เหมาะสม 4.26 0.79 มาก 

3 มีการวางแผนปฏิบัติงานและการวางแผนประจ าปีชัดเจน 4.75 0.58 มากที่สุด 

4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงาน แผนปฏิบัติงานและโครงการ 
มีความเหมาะสมชัดเจน 

4.38 0.90 มาก 

5 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ 4.20 0.83 มาก 

6 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการด าเนินโครงการ 4.48 0.55 มาก 

7 มีการก าหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีด าเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม 4.28 0.70 มาก 

8 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

4.22 0.95 มาก 

9 กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.51 0.63 มากที่สุด 

10 ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในโครงการ 4.70 0.52 มากที่สุด 

11 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ 4.45 0.71 มาก 

12 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม 4.59 0.82 มากที่สุด 

13 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลายครบทุกกิจกรรม 

4.52 0.84 มากที่สุด 

14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน 4.43 0.67 มาก 

15 สถานศึกษามีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน 4.61 0.69 มากที่สุด 

 รวม 4.45 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  ด้านกระบวนการ (Process 
Evaluation) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.45, S.D.  = 0.72)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ มีการวางแผนปฏิบัติงานและการวางแผนประจ าปีชัดเจน                             (
X =4.75, S.D.  = 0.58) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการวาง
แผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ ( X = 4.20, S.D.  = 0.83) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.4 การประเมินด้านด้านด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
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ตารางท่ี 20 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

X  S.D. แปลผล 
1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย 4.17 0.96 มาก 

2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.71 0.66 มากที่สุด 

4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ 4.45 0.60 มาก 

5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 4.76 0.59 มากที่สุด 

6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.71 0.66 มากที่สุด 

7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.46 0.83 มาก 

8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 4.62 0.66 มากที่สุด 

 รวม 4.57 0.69 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57, S.D.  = 0.69)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ             
( X =4.76, S.D.  = 0.59) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักเรียน 
นักศึกษา มีระเบียบ วินัย ( X = 4.17, S.D.  = 0.96) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 
ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวน 300 คน   

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม 
 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง

ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ านวนทั้งสิ้น 300 คน ไปค านวณค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ ซึ่งได้ผลปรากฏในตารางที่ 21 

 

ตารางท่ี 21 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน 
ที ่ รายการ ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 143 47.7 
  หญิง 157 52.3 

2. อายุ 15 – 18 ปี 126 52.3 
  19 – 22 ปี 174 58.0 
  23– 25 ปี - - 
  มากกว่า 25 ปี - - 

3. การศึกษา ปวช.3 126 42.0 
  ปวส.2 174 58.0 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.3 
เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ระหว่าง 19 – 22 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 58.0  รองลงมามีอายุ 15 – 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3ปี ตามล าดับ การศึกษาระดับ  ปวส.๒ 
คิดเป็นร้อยละ 58.0 และปวช.๓ คิดเป็นร้อยละ 42.0 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 
2.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
 

ตารางที่ 22 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของนักเรียน นักศึกษา ด้านบริบท (Context Evaluation) 

ที ่ รายการ นักเรียน 

X  S.D. แปลผล 

1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสม 3.73 0.57 มาก 

2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน นักศึกษาครู ผู้ปกครองและชุมชน 3.46 0.68 ปานกลาง 

3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา 3.67 0.73 มาก 

4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ 3.86 0.57 มาก 

5 โครงการมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา 3.84 0.60 มาก 

6 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 3.82 0.55 มาก 

7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย 3.84 0.54 มาก 

8 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 4.76 0.63 มากที่สุด 

9 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 3.84 0.62 มาก 

10 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุน 4.38 0.91 มาก 

 รวม 3.92 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง  ด้านบริบท (Context 
Evaluation พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.92, S.D.  = 0.64)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ให้ดีขึ้น ( X =4.76, S.D. = 0.63) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด      
คือ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสม ( X = 3.73, S.D.  = 0.57 ) อยู่ในระดับปานกลาง 
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2.2 การประเมินด้านด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 
 

ตารางท่ี 23  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของนักเรียน นักศึกษา ด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 

ที ่ รายการ นักเรียน 

X  S.D. แปลผล 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร  
ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

3.31 0.58 ปานกลาง 

2 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานในโครงการ 3.72 0.77 มาก 

3 บุคลากรในสถานศึกษามีประสบการณ์และความช านาญเพียงพอ 3.98 0.56 มาก 

4 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.98 0.72 มาก 

5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.19 0.97 มาก 

6 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ 4.05 1.03 มาก 

7 บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ 4.47 0.93 มาก 

8 งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ 3.86 0.88 มาก 

9 มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ  3.63 0.92 มาก 

10 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

3.58 0.83 มาก 

 รวม 3.88 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ด้านปัจจัยสนับสนุน (Input 
Evaluation) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88, S.D.  = 0.82)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ ( X =4.47, S.D.  = 0.93)   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนิน
โครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ( X = 3.31, S.D.  = 0.58) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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2.3 การประเมินด้านด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 

ตารางที่ 24 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของนักเรียน นักศึกษา ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 

ที ่ รายการ นักเรียน 

X  S.D. แปลผล 
1 มีการประชุมช้ีแจงนโยบายละวัตถปุระสงคโ์ครงการ ให้ความรู้ วิธีการและขั้นตอนการปฏบิัติงานแก่

ผู้เกี่ยวข้อง 
3.82 0.78 มาก 

2 การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบตัิการของโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ขัดเจน เหมาะสม 3.37 0.71 ปานกลาง 
3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงาน แผนปฏิบัติงานและโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน 3.68 0.90 มาก 

4 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบตัิ 3.80 0.94 มาก 

5 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบแก่บุคลากรในการด าเนนิโครงการ 3.97 0.70 มาก 

6 รูปแบบการจดักิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.25 0.95 มาก 
7 กิจกรรมในโครงการช่วยใหน้ักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ 4.08 1.04 มาก 
8 มีการนิเทศ ก ากับ ตดิตามและควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ 3.98 0.74 มาก 
9 มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบ

ทุกกิจกรรม 
3.97 0.82 มาก 

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมรีะบบและเป็นปัจจุบัน 4.03 0.62 มาก 
 รวม 3.90 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ  (Process 
Evaluation) พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.90, S.D. = 0.82)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ( X =4.25, S.D.  = 0.95) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อย
ที่สุด คือ การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ชัดเจน เหมาะสม ( X = 3.37, 
S.D.  = 0.71) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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2.4 การประเมินด้านด้านด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 
ตารางท่ี 25 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของนักเรียน นักศึกษา ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

ที ่ รายการ นักเรียน 

X  S.D. แปลผล 
1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย 4.45 0.62 มาก 
2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ 4.43 0.64 มาก 
3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.42 0.80 มาก 
4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ 4.48 0.81 มาก 
5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรม 

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 

4.48 0.88 มาก 

6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.42 0.64 มาก 
7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.42 0.64 มาก 
8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 4.54 0.78 มากที่สุด 
 รวม 4.46 0.73 มาก 

 
จากตารางที่  25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ด้านผลผลิต (Product 
Evaluation) พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.46, S.D.  = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม ( X =4.54, S.D.       = 
0.78) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด มีด้วยกันสามข้อ คือ นักเรียน 
นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ และนักเรียน 
นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X = 4.42, S.D.  = 0.64) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก 
 
ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 120 คน     

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม 
 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึง

ประสงคข์องนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ านวนทั้งสิ้น 120 คน ไปค านวณค่าความถี่และค่า
ร้อยละ ซึ่งได้ผลปรากฏในตารางที่ 26 

 

ตารางท่ี 26 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จ านวน 120 คน 
 

ที ่ รายการ ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 35 29.20 
  หญิง 85 70.80 

2. อายุ 20 – 30 ปี 26 26.00 
  31 – 40 ปี 20 20.00 
  41– 50 ปี 40 20.00 
  มากกว่า 50 ปี 14 14.00 

3. อาชีพ รับราชการ 2 1.70 
  รัฐวิสาหกิจ 2 1.70 
  เกษตรกร 80 66.70 
  ลูกจ้าง 14 11.70 
  อ่ืนๆ 22 18.30 

4. รายได้ 5000-15,000 92 76.70 
  15.001-25,000 23 19.20 
  25,001-35,000 5 4.20 
  มากกว่า 35,000   

 
จากตารางที่ 26 พบว่า สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.80
เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ระหว่าง  20 – 30 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41– 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมากกว่า 50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ อาชีพที่มีความคิดเห็นมากที่สุด เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.70 และมี
รายได้ 5000-15,000 คิดเป็นร้อยละ 76.70 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ  
 

2.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 
 

ตารางที่ 27 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของผู้ปกครอง ด้านบริบท (Context Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้ปกครอง 

X  S.D. แปลผล 
1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสม 2.92 0.75 ปานกลาง 

2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน นักศึกษาครู ผู้ปกครองและชุมชน 4.13 1.09 มาก 

3 โครงการมคีวามเหมาะสมและมคีวามจ าเป็นในการแก้ปญัหา 4.04 0.61 มาก 

4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ 3.99 0.61 มาก 

5 โครงการมคีวามเหมาะสมและจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา 4.28 1.10 มาก 

6 หลักการและเหตผุลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 4.20 1.05 มาก 

7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลยั 3.73 0.75 มาก 

8 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรยีนมีการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมนักเรียนใหด้ีขึ้น 4.40 0.93 มาก 

9 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลยัมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการด าเนนิโครงการ 3.68 0.84 มาก 

10 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุน 4.48 0.88 มาก 

 รวม 3.98 0.86 มาก 

 
จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ปกครอง ด้านบริบท (Context Evaluation พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.98, S.D.= 0.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุน ( X =4.48, S.D.  = 0.86) มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความ
เหมาะสม ( X = 2.92, S.D. = 0.75) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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2.2 การประเมินด้านด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 
 

ตารางท่ี 28 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของผู้ปกครอง ด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้ปกครอง 

X  S.D. แปลผล 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร  
ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

3.27 0.79 ปานกลาง 

2 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานใน
โครงการ 

3.33 0.77 ปานกลาง 

3 บุคลากรในสถานศึกษามีประสบการณ์และความช านาญเพียงพอ 3.63 0.83 มาก 
4 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.77 0.76 มาก 
5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 3.65 0.88 มาก 
6 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ 3.49 0.80 ปานกลาง 
7 บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ 3.78 0.72 มาก 
8 งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ 3.23 0.79 ปานกลาง 
9 มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ  3.37 0.85 ปานกลาง 
10 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ 
3.39 0.96 ปานกลาง 

 รวม 3.49 0.81 มาก 
 
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ปกครอง ด้านปัจจัยสนับสนุน (Input Evaluation) พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D.= 0.81)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ ( X = 3.78, S.D.  = 0.72) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ ( X = 3.23, 
S.D.  = 0.79) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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2.3  การประเมินด้านด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 

ตารางที่ 29 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้ปกครอง 

X  S.D. แปลผล 

1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายละวัตถุประสงค์โครงการ ให้ความรู้ วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

3.23 0.95 ปานกลาง 

2 การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ขัดเจน 
เหมาะสม 

3.28 0.83 ปานกลาง 

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงาน แผนปฏิบัติงานและโครงการ 
มีความเหมาะสมชัดเจน 

3.28 0.78 ปานกลาง 

4 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ 3.63 0.87 มาก 
5 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการด าเนินโครงการ 3.56 0.88 มาก 
6 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

เขา้ร่วมกิจกรรม 
3.84 1.10 มาก 

7 กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.46 0.82 ปานกลาง 
8 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ 3.68 0.99 มาก 
9 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วย

วิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม 
3.72 0.88 มาก 

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน 3.22 0.89 ปานกลาง 
 รวม 3.49 0.90 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49, S.D.= 0.90)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม ( X = 3.84, S.D.  = 1.10) มีความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน ( X = 3.22, S.D.  = 0.89)        มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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2.4 การประเมินด้านด้านด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 

ตารางท่ี 30  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ของผู้ปกครอง ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

ที ่ รายการ ผู้ปกครอง 

X  S.D. แปลผล 
1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย 4.42 0.76 มาก 
2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ 4.53 0.64 มากที่สุด 
3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.38 0.61 มาก 
4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ 4.55 0.50 มากที่สุด 
5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 4.87 0.46 มากที่สุด 
6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.50 0.65 มากที่สุด 
7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.86 0.47 มากที่สุด 
8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 4.83 0.47 มากที่สุด 
 รวม 4.62 0.57 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ปกครอง ด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D.  = 0.57)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ  ( X = 4.87, S.D.     
= 0.46) มีความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์
สุจริต ( X = 4.38, S.D.  = 0.61) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 
ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ครั้งนี้เพ่ือรายงานข้อมูลสารสนเทศการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ตาม
แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stuffelbeam) มีสาระส าคัญ ที่ผู้วิจัย ได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
2. ความส าคัญของการประเมิน 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สรุปผลการประเมิน 
8. อภิปรายผล 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1 เพ่ือประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  
1.2 เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
1.3 เพ่ือประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
         1.4 เพ่ือประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

 
2. ความส าคัญของการวิจัย 
 เป็นข้อสนเทศส าหรับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูล เปรียบเทียบ น าผลการประเมินโครงการ ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ก าหนดนโยบาย  
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1 .ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้  จ านวน  489 คน  โดยผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง ในการวิจัย 

2 .กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปีที่ 2  ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รวม จ านวน 489 คน  ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย จ าแนกสถานภาพ ได้ดังนี้ 

1.  ผู้บริหาร     จ านวน       5   คน 
2.  คร ู      จ านวน      35   คน 
3.  บุคลากรทางการศึกษา    จ านวน      29   คน 
4.  นักเรียน นักศึกษา(ระดับละ 150 คน)  จ านวน    300   คน 
5.  ผู้ปกครอง     จ านวน    120   คน 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการ          

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา รูปแบบการประเมิน CIPP Model โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ได้เกิดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา Content Validity ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของข้อความ                 
น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข แบ่งเป็นแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด คือ 
 1. แบบสอบถามส าหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา 
1. แบบสอบถามส าหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบส ารวจ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากร ต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
  1. ด้านบริบท เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย หลักการและเหตุผล สภาพแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ 
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  2. ด้านปัจจัยสนับสนุน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์   
งบประมาณ อาคารสถานที่ ระยะเวลา ความพร้อม จ านวน 15 ข้อ 
  3. ด้านกระบวนการ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน               
การด าเนินงาน การนิเทศ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล การปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 15 ข้อ 
  4. ด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานด้านพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ จ านวน 8 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปัญหาอุปสรรคการเข้าร่วม
โครงการ ข้อเสนอแนะ  
2. แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน 

    ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจ (Check List) 
      ตอนที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ต่อโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
  1. ด้านบริบท เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย หลักการและเหตุผล สภาพแวดล้อม จ านวน 10 ข้อ 
  2. ด้านปัจจัยสนับสนุน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์   
งบประมาณ อาคารสถานที่ ระยะเวลา ความพร้อม จ านวน 10 ข้อ 
  3. ด้านกระบวนการ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน               
การด าเนินงาน การนิเทศ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล การปรับปรุงกิจกรรม จ านวน 10 ข้อ 
  4. ด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานด้านพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ จ านวน 8 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปัญหาอุปสรรคการเข้าร่วม
โครงการ ข้อเสนอแนะ  
5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดส่งและเก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
จ านวนแบบสอบถามที่จัดส่งไปทั้งสิ้น 489 ชุด  
6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Statistical Package for the Social Sciences Statistical/ Personal Computer Plus( SPSS/ PC)   
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่มีต่อ
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ โดยรวมและเป็นรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
7 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสรุปผลการประเมินโครงการ จากผู้ตอบแบบสอบถามรวม 489 คน ได้แก่ 
ผู้บริหาร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 ครู 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15 บุคลากรทางการศึกษา 29 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 5.93 นักเรียน นักศึกษา 300 คน คิดเป็นร้อยละ 61.35 และผู้ปกครอง 120 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 
จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้ งคร้อ จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา                            
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบริบท มีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยสนับสนุน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการมีการปฏิบัติ                  
อยู่ในระดับมากและด้านผลผลิต ผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด                         
และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ใน                 
ระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่ าด้ านบริบท มีความรู้ ความเข้ า ใจอยู่ ในระดับ มาก                          
ด้านปัจจัยสนับสนุน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและ              
ด้านผลผลิต ผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับมาก                                   

สรุปผล ตามความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย   
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา รายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยสนับสนุน มีความพร้อม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งบุคลากร 
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ มีการวางแผนงาน การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านผลผลิต มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความภูมิใจในวัฒนธรรม
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด  
                  ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า                     
ด้านบริบท มีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและ
ชุมชน อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยสนับสนุน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ ผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลางและด้านผลผลิต นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  
                   นักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า  ด้านบริบท มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยสนับสนุน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้าน
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กระบวนการ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและด้านผลผลิต นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
คุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
8 อภิปรายผล 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ ปรากฏผลน่าสนใจควรที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ด้านบริบท 
การประเมินโครงการ ด้านบริบท เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย หลักการและ

เหตุผล เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ สภาพแวดล้อม ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็น               
ด้านบริบท ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นที่สอดคล้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด การที่ผลการวิจัยโดยรวมปรากฏดังกล่าว               
ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษาทุกแห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบาย                            
ให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรมและแนวทางโรงเรียน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ยุวพัฒน์) โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจกับบุคลากรและผู้เรียน 
ทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันในการ
ด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมโดยทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมเพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์(ปัญหาที่อยาก
แก้ไข)และค้นหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก(สิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้น) ดังนั้น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง จึงมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการ
ด าเนินการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหากับความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชน 

สอดคล้องกับผลรายงานของราตรี ทองศรี (2560: 93-94) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า การประเมิน
ด้านสภาวะแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินโครงการและหลักการและเหตุผลมีความสอดคล้องกับสภาพความ              
เป็นจริงในปัจจุบัน รวมถึงงานวิจัยของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560: 1-2) ได้วิจัยเรื่อง
รายงานผลการด าเนินงานการขยายผลเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ี เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนอกจากนี้ยังสอดคล้องผลการศึกษา
ของมานะ กวางทอง (2558: 82) ได้ศึกษา เรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรีย น      
บ้านทุ่งโป้ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ด้านบริบทมีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายและเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 
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จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง                
มีความเห็นที่สอดคล้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ                  
ที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                     
ถึงแม้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อโครงการแตกต่างจากผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แสดงว่าอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของโครงการ 
นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอนด าเนินงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ 
ประชุม ชี้แจงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอยู่ที่ตัวผู้ เรียนเอง เช่น ความพร้อมด้านวัยวุฒิ ทัศนคติ วุฒิภาวะ                  
ความตั้งใจ ระดับการศึกษา ระดับความคิดและประสบการณ์ด้านการศึกษา ที่อาจยังไม่เข้าใจแก่นสาระการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม แต่ค่าทางสถิติจากการวิจัยถือว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง                
ถึงมากสอดคล้องกับแนวคิดของสุธรรม  ตรีกุลและคณะ(2539: 8) ที่ว่าบทบาทของการศึกษาอันพึงประสงค์ใน
การสร้างทรัพยากรในยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องสร้างเสริมความรู้ ความคิด ทักษะและทัศนคติที่สามารถเพ่ิม
ศักยภาพหรือเพ่ิมคุณค่าให้กับตนเองเพ่ือการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

ผลจากการประเมินด้านบริบทท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนจากสถานศึกษา การประชุม
วางแผน ก าหนดแผนงาน การด าเนินโครงการ ให้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมกับบริบท 

ด้านปัจจัยสนับสนุน  
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ด้านปัจจัยสนับสนุน เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่              
เวลาและอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความคิดเห็นด้านปัจจัยสนับสนุนมีความพร้อม               
ปานกลางถึงมาก การที่ผลการวิจัยปรากฏดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหาร ครู บุคลากร มีมุมมองเชิงบริหารและ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาและต้นสังกัด มีการประชุม วางแผน ก าหนดนโยบาย ในระดับผู้บริหาร 
ในการจัดหาบุคลากร การมอบหมายหน้าที่ ให้มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา จึงมีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินโครงการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญ 
ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และด้านอาคารสถานที่ 

ส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจจากครูที่ปรึกษาโครงงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีส่วน
ร่วมเพ่ือค้นหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาที่อยากแก้ไข สร้างกิจกรรมจากโครงงาน จึงมีความเข้าใจ    
ในบทบาทหน้าที่และการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านปัจจัยจากสถานศึกษา ผู้ปกครองมีความคิดเห็น              
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการประชุม
ผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียนเพียงครั้งเดียว จึงขาดความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงงาน
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ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ท าให้ผู้ปกครองไม่ได้รับข้อมูลด้านปัจจัยที่ได้รับ                  
การส่งเสริมสนับสนุนจากสถานศึกษา อย่างเพียงพอตามสภาพจริงในการปฎิบัติกิจกรรมโครงงาน 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความเห็น               
ที่สอดคล้องกันว่ามีความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุ ด ผู้ปกครองอยู่ในระดับ                  
ปานกลางถึงมาก ส าหรับเยาวดี  รางชัยกุลวิบูลย์ศรี (2544,หน้า 59) อธิบายว่าการประเมินปัจจัยเป็นการ
ประเมินทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการน ามาใช้ในการด าเนินโครงการก าลังคนหรือจ านวนบุคคลที่ต้องใช้
งบประมาณและแหล่งเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือ ครุภัณฑ์เพ่ือพิจารณา                
ถึงความเหมาะสมความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการเทคโนโลยีแผนการด าเนินงาน
ตลอดจนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะท าให้วัสดุวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่และช่วยในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมของโครงการได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับการประเมินโครงการของธีรัตน์  ใจกล้า (2560) ท าการรายงานการประเมินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับการ
วิจัยของสาโรจน์  สุขสุเมฆ (2553: บทคัดย่อ) การประเมินโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี รายงานโครงการมีความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าต่อการด าเนินโครงการและแนวทางพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับมาก  

ผลจากการประเมินด้านปัจจัยสนับสนุนท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีประโยชน์               
ต่อการด าเนินงานตลอดจนความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
          ด้านกระบวนการ 

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การประเมินเกี่ยวการวางแผน การจัดการใช้ทรัพยากร
การน าแผนการด าเนินการสู่การปฏิบัติ การมอบหมายหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ
และการก าหนดรูปแบบกิจกรรม มีความคิดเห็นโดยภาพรวมมาก ผู้บริหารครูและบุคลากรมีความคิดเห็นมาก    
ถึงมากที่สุด นักเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นมาก เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคิด
แก้ปัญหา ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคณะท างาน
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งครู บุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
การน าเสนอผลงาน จึงท าให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการด าเนินงาน มีทักษะการ
ท างาน ได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือท าสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ขณะที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นปานกลางถึงมาก 
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เนื่องมาจากผู้ปกครองเป็นผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและด าเนิน
กิจกรรมโครงงาน ไม่ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมโครงงานโดยตรง อาจจะขาดความเข้าใจในกระบวนการ 
แผนงาน การจัดการ ขั้นตอนด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงงานในการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง เชิงประจักษ์หรือเพียงคาดหวังพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะผู้ปกครอง การที่ผลการวิจัย ปรากฏดังกล่าว เนื่องจากสถานศึกษามีการน า
แผนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติตามนโยบาย มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินโครงการใช้รูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ
และครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี  พวงศรี (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการประเมินโครงการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
ถาวรานุกุลการวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูลในด้านบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและผลผลิต 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 3) เพ่ือทราบความคาดหวังของ
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 
ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการผลการประเมินด้านกระบวนการ ได้แก่  การด าเนินงานตามแผนและ
การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ด้านผลผลิต 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ด้านผลผลิต เป็นการประเมินกานด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายและแนวทางการจัด
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ               
ภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านระเบียบวินัย 
2. ด้านความรับผิดชอบ 
3. ด้านความความซื่อสัตย์ สุจริต 
4. ด้านความเสียสละ 
5. ด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
6. ด้านกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. ด้านจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8. ด้านเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม 
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 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและบุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง       
มีความคิดเห็นด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลการด าเนินงานสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารครูและบุคลากรมีความคิดเห็น มากถึงมากท่ีสุด นักเรียน นักศึกษา                มี
ความคิดเห็นมากและมีความคิดเห็นในเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม มากที่สุด ผู้ปกครองมีความคิดเห็น 
มากถึงมากที่สุด โดยด้านที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองมีความคิดเห็นที่สอดคล้อง
อยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรม อาจเนื่องมาจากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
อันเป็นรากฐานจากสถานบันครอบครัวที่มีการอบรม สั่งสอนเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาในสังคมไทย             
เป็นความเชื่อทางเจตคติด้านคุณธรรมที่เข้มแข็งและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงานต้นสังกัดได้
ก าหนดนโยบาย ประกาศเป็นจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ให้สถานศึกษาด าเนินการงานตามนโยบาย ประกอบ
กับเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรม คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้บริหาร ครู
และบุคลากรได้ให้ความส าคัญ ในการพัฒนาผู้เรียน ตามปกติอยู่แล้ว เมื่อสถานศึกษามีการด าเนินโครงการนี้
อย่างมีระบบโดยมีการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะในรูปแบบกิจกรรมโครงงานแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและด าเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรม เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง คือด้านระเบียบวินัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นด้านที่มีมุมมองความคิดเห็น
ตรงกันของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนยังขาดความรับผิดชอบด้านระเบียบวินัยที่เข้มแข็ง ที่จะต้อง
ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อเรียงล าดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มเรียงล าดับได้ตามนี้  นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจใน
วัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม  มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม  มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเสียสละ
และมีระเบียบวินัย จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ ในการพัฒนา               
สี่อันดับสุดท้าย จากการประเมินครั้งนี้คือ มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละและมี
ระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง ส ารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชน ในสังคมไทยประชาชนจะ
ถูกส ารวจเกี่ยวกับคุณภาพ 7 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต สติสัมปชัญญะจิต
อาสา ความขยันมันเพียรและความรักชาติ พบว่ากลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่งยังเป็นนักเรียน นักศึกษา 
มีคะแนนคุณธรรมทั้ง 7 ด้าน ต่ าสุด เมื่อกลุ่มของอายุอ่ืนๆ (ศูนย์วิจัยเอแบค  นวัตกรรมทางสังคมการจัดการ
และธุรกิจมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 2551 ,หน้า ก) สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย  คันปัญญา(2553) ที่ท าการ
วิจัยการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ใช้เรียนเทศบาล 
บ้านส่องนางใย ที่พบว่าครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนและสอดคล้องกับสุรีรัตน์  พัฒนาเรียร(2556) ที่ท าวิจัยรายงานประเมิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ที่พบว่า
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ผลผลิตพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระยะหลังสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยมีผู้บริหารเป็นแกนหลักในการ
ก าหนดกรอบนโยบาย แนวทาง ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจและผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและให้ผู้
ปฏิบัติด าเนินโครงการได้ส าเร็จโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมโครงการที่สถานศึกษาได้จัดขึ้นเป็นโครงงาน
คุณธรรมที่เน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งในด้านการเรียนการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับสังคม                
ครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียน นักศึกษา ต้องศึกษาหาความรู้และวิธีการที่จะจัดกิจกรรมในการพัฒนา
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ท าให้ครูได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของคุณธรรม ในขณะเดียวกัน
นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมก็ย่อมจะซึมซับเข้าไปในจิตใจกิจกรรมโครงงาน                
ที่สถานศึกษาจัดให้ถือเป็นสิ่งเร้าในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรับรู้และตอบสนองต่อการรับรู้  เห็นคุณค่า
ของคุณงามความดีที่ได้รับการปลุกฝังที่มีการจัดระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของเรื่องราวสิ่ง
ต่างๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมลักษณะนิสัยเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่คนยอมรับและยึดถือน าไปปฏิบัติ 

จากผลการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องโดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ในการวางแผน 
ก าหนดแผนปฎิบัติการ แก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม                
มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระหว่างการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างด ีท าให้การด าเนินงานตามโครงการบรรลุเป้าหมาย 

 
9 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จากความคิดห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์
แก่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้น าผลประเมินโครงการ มาเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง ให้น าไป
พิจารณาในการด าเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน ไว้ดังนี้  
 9.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
  9.1.1 ด้านการเตรียมการ สถานศึกษาต้องก าหนดเป็นนโยบายสถานศึกษา วางแผน แนวทาง
ปฏิบัติสู่เป้าหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก 
ส านึกและเห็นคุณค่าสิ่งที่ท า ประเมินและตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท ายึดมั่นในการกระท าที่ถูกต้อง  
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  9.1.2 ด้านการด าเนินการ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                  
ควรประชุมชี้แจงท าความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่เพ่ือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานแบบมีส่วนร่วม               
ในรูปแบบโครงงานและกิจกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมนโยบายสถานศึกษาและการส่งเสริมคุณธรรม            
อัตลักษณ์ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒน์ ตลอดจนค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาและสร้าง
กระบวนการท างานให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน นักศึกษา 
  9.1.3 ด้านกระบวนการ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์             
ให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จและเกิดความยั่งยืนในการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา                
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 
  1. เป็นกระบวนการที่ต้องท าทั้งสถานศึกษาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย 
  2. ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นหลักกระบวนการท าจากล่าง
ขึ้นบน (Bottom Up) เป็นการพิจารณาน าความสนใจความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 
  3. สถานศึกษาต้องด าเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมส่งเสริมโครงงาน
คุณธรรม จริยธรรม 
  4. สถานศึกษาต้องท ากิจกรรมโครงงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ผนวกไว้ในการเรียนรู้ทุกประเภทของสถานศึกษา 
  9.1.4 ด้านการติดตามประเมินผล สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างาน ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่องหรือสภาพปัญหาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีการประชุมปรึกษาหารือประเมินโครงการ
อย่างต่อเนื่องร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับรู้สภาพปัญหา
อุปสรรค ข้อมลูสารสนเทศเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 

     9.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการประเมนิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ถ้ามีการวิจัยต่อไป ควรศึกษาการวิจัย ดังนี้ 
  9.2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและวางแผนในการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์                           
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  9.2.2 น าผลการประเมินโครงการเป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุง แก้ไขในด้านต่างๆโดย
ส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถท าได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปและปรับปรุงกิจกรรมที่พบว่ามีผลการประเมินต่ า 
  9.2.3 ควรส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร                   
ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจการรับรู้เชิงบวกและเพ่ือให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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  9.2.4 ควรน าเทคนิคการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่หลากหลายมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม                
ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
  9.2.5 ควรด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการสอดคล้องกับปัญหา ซึ่งเป็นความต้องการของทุกฝ่าย 
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แบบส ารวจความพึงพอใจการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตารางที่  31 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความคิดเห็นด้านบริบทก่อน
ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความ
เหมาะสมชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ คร ู
ผู้ปกครองและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็น
ในการแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริธรรม
ของนักเรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5 โครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 โครงการมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการ
พัฒนาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

8 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
สอดคล้องกับวิธีด าเนินการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของวิทยาลัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

11 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

12 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 31 (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

13 หน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นความจ าเป็นและให้การ
สนับสนนุ 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.8 ใช้ได้ 

14 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

15 การประสานงานระหวา่งบุคลากรท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 
ตารางที่  32 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความคิดเห็นด้านปัจจัย
สนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ   ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2564  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

 
1 

สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ประกอบด้วยผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏบิัติงานใน
โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 บุคลากรในสถานศึกษามปีระสบการณ์และความ
ช านาญการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 มีแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
5 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 

+1 0 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมใน
การด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 



142 
 

 
ตารางที่ 31 (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

8 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
สอดคล้องกับวิธีด าเนินการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของวิทยาลัย 

+1 1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

11 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

12 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 
ตารางที่  33 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความคิดเห็นด้าน
กระบวนการขณะด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564  

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

 
1 
 

มีการประชุมชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์
โครงการ ให้ความรู้วิธีด าเนินการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 
 

การจัดท าแผนงาน แผนปฏบิัตกิารของโครงการ
เป็นไปตามขั้นตอน  ชัดเจนเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

3 มีการวางแผนปฏิบตัิงานและการวางแผน
ประจ าปีชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงาน แผนปฏิบัติ
งานและโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 32 (ต่อ) 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

5 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การ
ปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แก่บุคลากรในการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 มีการก าหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธี
ด าเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

8 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

9 กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

10 ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอน
การด าเนินการที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

0 
 

+1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

11 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

12 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ
ประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

13 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลายครบทุกกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไป
อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

15 สถานศึกษามีการเผยแพร่และขยายผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 
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ตารางที่  34 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความคิดเห็นด้านผลผลิต
หลังด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

1 นักเรียน นักศึกษา มีความมรีะเบียบวินัย +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรม

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและ
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรม
คุณธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบส ารวจความพึงพอใจการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
ของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา 
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ตารางที่ 35 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ความคิดเห็นด้านบริบทก่อนด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความ
เหมาะสมชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ 
นักเรียน นักศึกษาคร ูผู้ปกครองและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็น
ในการแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5 โครงการมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อ 
การพัฒนาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของวิทยาลัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

8 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
เห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 36 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ความคิดเห็นด้านปัจจัยสนับสนุนการด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพแก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู มีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงานในโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 บุคลากรในสถานศึกษามีประสบการณ์และ
ความช านาญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 

+1 0 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อม 
ในการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวน
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

8 งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
9 มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ

อย่างเพียงพอ  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 37 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ความคิดเห็นด้านกระบวนการขณะด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพแก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์
โครงการ ให้ความรู้วิธีด าเนินการและขั้นตอน
การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 
 

การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการของ
โครงการเป็นไปตามข้ันตอน  ชัดเจนเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

3 ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ เผ ย แ พ ร่ แ ผ น งาน 
แผนปฏิบัติงานและโครงการมีความเหมาะสม
ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
สู่การปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แก่บุคลากรในการด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

7 กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียน 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

8 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุม 
การด าเนินงานตามโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไป
อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 38 ตารางผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ความคิดเห็นด้านผลผลิตหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
1 2 3 4 5 ∑x IOC 

1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรม 

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและ
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรม
คุณธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ 

********************************************************** 
 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจการประเมินโครงการส่งเสริม              

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ                                   
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบส ารวจให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบส ารวจชุดนี้                          
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่  1. ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2. แบบส ารวจความพึงพอใจผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
ตอนที ่ 3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น 

ตอนที ่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องและเติมข้อความให้
สมบูรณ์)  
1.1 ส าหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ    20-30 ปี    31-40 ปี   41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี 
ต าแหน่ง    ผู้บริหาร    คร ู   บุคลากร 
1.2 ส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ    15-18 ปี    19-22 ปี   23-25 ปี   มากกว่า 25 ปี 
ก าลังศึกษาระดับชั้น   ปวช.1   ปวช.2   ปวช.3   ปวส.1   ปวส.2 
ตอนที ่2. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ระบุหมายเลขล าดับความพึงพอใจช่องเดียวในแต่ละรายการ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คือ 5 
ระดับพึงพอใจมาก  คือ 4 
ระดับพึงพอใจปานกลาง   คือ 3 
ระดับพึงพอใจน้อย   คือ 2 
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด   คือ 1 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

                                        ด้ำนบริบท 
1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน      
2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ คร ูผู้ปกครอง  

และชุมชน 
     

3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา      
4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้      
5 โครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรในหน่วยงาน      
6 โครงการมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา      
7 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับ 

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
     

8 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน 

     

9 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับ
วิธีด าเนินการ 

     

10 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
วิทยาลัย 

     

11 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 

     

12 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการ 

     

13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความจ าเป็นและให้การสนับสนุน
เพียงใด 

     

14 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธี
ด าเนินโครงการ 

     

15 การประสานงานระหว่างบุคลากรท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการ 

     

                                  ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
     

2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานในโครงการ      
3 บุคลากรในโรงเรียนมีประสบการณ์และความช านาญการเพียงพอ      
4 มีแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน      
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
5 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
6 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
7 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ      
8 ผู้บริหารและครูรับผิดชอบมีความความเข้าใจและมี

ความสามารถในการด าเนินโครงการ 
     

9 บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ      
10 บุคลากรในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
11 งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ      
12 มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ       
13 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินกจิกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ      
14 เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการช่วยให้นักเรียนมีความความ

เข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
     

15 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

     

                                 ด้ำนกระบวนกำร 
1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์โครงการ ให้ความรู้

วิธีด าเนินการและข้ันตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
     

2 
 

การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตาม
ขั้นตอน  ชัดเจน เหมาะสม 

     

3 มีการวางแผนปฏิบัติงานและการวางแผนประจ าปีชัดเจน      
4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงาน แผนปฏิบัติงานและ

โครงการ 
มีความเหมาะสมชัดเจน 

     

5 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ      
6 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการ

ด าเนินโครงการ 
     

7 มีการก าหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีด าเนินโครงการอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

     

8 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

     

9 กิจกรรมในโครงการช่วยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
10 ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการด าเนินการที่

ก าหนดไว้ในโครงการ 
     

11 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

     

12 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล 
โครงการตามความเหมาะสม 

     

13 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม 

     

14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและ
เป็นปัจจุบัน 

     

15 สถานศึกษามีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชน      

                                       ด้ำนผลผลิต 
1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย      
2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ      
3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต      
4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ      
5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรม 

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
     

6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม      
8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมคุณธรรม      

 
ตอนที ่ 3. ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นอื่น 
            
            
            
             
 
 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่าน 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ 

********************************************************** 
 
แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจการประเมินโครงการส่งเสริม              

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ                                   
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบส ารวจให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบส ารวจชุดนี้                          
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่  1. ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่ 2. แบบส ารวจความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ตอนที ่ 3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น 

ตอนที ่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องและเติมข้อความให้
สมบูรณ์)  
1.3 ส าหรับ ผู้ปกครอง 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ    20-30 ปี    31-40 ปี   41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี 
อาชีพ    รับราชการ    รัฐวิสาหกิจ   เกษตรกร     ลูกจ้าง       อ่ืนๆ..... 
รายได้ต่อเดือน   5,000-15,000   15,000-25,000    25,000-35,000  
  มากกว่า 35,000     
1.4 ส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ    15-18 ปี    19-22 ปี   23-25 ปี   มากกว่า 25 ปี 
ก าลังศึกษาระดับชั้น   ปวช.1   ปวช.2   ปวช.3   ปวส.1   ปวส.2 
ตอนที ่2. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ระบุหมายเลขล าดับความพึงพอใจช่องเดียวในแต่ละรายการ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คือ 5 
ระดับพึงพอใจมาก  คือ 4 
ระดับพึงพอใจปานกลาง   คือ 3 
ระดับพึงพอใจน้อย   คือ 2 
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด   คือ 1 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

                                        ด้ำนบริบท 
1 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสม      
2 โครงการสอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน นักศึกษา 

คร ูผู้ปกครองและชุมชน 
     

3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา      
4 โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้      
5 โครงการมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา      
6 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริงในปัจจุบัน 
     

7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
วิทยาลัย 

     

8 กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนให้ดีขึ้น 

     

9 สภาวะแวดล้อมของวิทยาลัยมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ด าเนินโครงการ 

     

10 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความจ าเป็น 
และให้การสนับสนุน 

     

                                  ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
     

2 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู มีส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบัติงานในโครงการ 

     

3 บุคลากรในสถานศึกษามีประสบการณ์และความช านาญเพียงพอ      
4 กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
6 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ      
7 บุคลากรในการด าเนินโครงการจ านวนเพียงพอ      
8 งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ      
9 มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ       
10 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

                                 ด้ำนกระบวนกำร 
1 มีการประชุมชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์โครงการ ให้ความรู้

วิธีด าเนินการและข้ันตอนการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
     

2 
 

การจัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการของโครงการเป็นไปตาม
ขั้นตอน  ชัดเจน เหมาะสม 

     

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนงาน แผนปฏิบัติงานและ
โครงการ 
มีความเหมาะสมชัดเจน 

     

4 มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ      
5 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการ

ด าเนินโครงการ 
     

6 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

     

7 กิจกรรมในโครงการช่วยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

     

8 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

     

9 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม 

     

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและ
เป็นปัจจุบัน 

     

                                       ด้านผลผลิต 
1 นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบ วินัย      
2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ      
3 นักเรียน นักศึกษา มีความซื่อสัตย์สุจริต      
4 นักเรียน นักศึกษา มีความเสียสละ      
5 นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจในวัฒนธรรม 

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติ 
     

6 นักเรียน นักศึกษา มีกิจนิสัยที่ดีและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
7 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะและจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม      
8 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมคุณธรรม      
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ตอนที ่ 3. ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นอื่น 
            
            
            
             
 
 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่าน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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5 4 3 2 1

1 30 30 5 4 69 4.25 0.82

2 25 25 10 9 69 3.96 1.01

3 35 25 7 2 69 4.35 0.78

4 40 27 2 69 4.55 0.55

5 45 21 3 69 4.61 0.57

6 45 10 10 4 69 4.39 0.94

7 35 30 4 69 4.45 0.60

8 30 34 5 69 4.36 0.61

9 39 16 14 69 4.36 0.80

10 60 5 4 69 4.81 0.52

11 50 10 5 4 69 4.54 0.86

12 45 14 10 69 4.51 0.73

13 55 10 4 69 4.74 0.56

14 50 14 3 2 69 4.62 0.70

15 40 15 14 69 4.38 0.80

รวม 69 4.46 0.72

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 1 ด้ำนบริบท

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 60 6 3 69 4.83 0.48

2 20 20 20 9 69 3.74 1.02

3 25 19 19 6 69 3.91 0.99

4 50 10 5 4 69 4.54 0.86

5 50 10 5 4 69 4.54 0.86

6 60 7 2 69 4.84 0.44

7 40 20 5 4 69 4.39 0.85

8 35 15 15 4 69 4.17 0.96

9 40 28 1 69 4.57 0.52

10 35 30 2 2 69 4.42 0.69

11 30 25 9 5 69 4.16 0.91

12 60 6 3 69 4.83 0.48

13 34 26 7 2 69 4.33 0.77

14 28 24 12 5 69 4.09 0.93

15 36 29 4 69 4.46 0.60

รวม 69 4.39 0.76

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุน

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 35 30 3 1 69 4.43 0.65

2 30 30 6 3 69 4.26 0.79

3 54 6 5 65 4.75 0.58

4 44 9 14 2 69 4.38 0.90

5 29 28 9 3 69 4.20 0.83

6 35 32 2 69 4.48 0.55

7 29 30 10 69 4.28 0.70

8 37 13 16 3 69 4.22 0.95

9 40 24 5 69 4.51 0.63

10 50 17 2 69 4.70 0.52

11 40 20 9 69 4.45 0.71

12 53 7 6 3 69 4.59 0.82

13 49 10 7 3 69 4.52 0.84

14 37 25 7 69 4.43 0.67

15 50 11 8 69 4.61 0.69

รวม 69 4.45 0.72

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกระบวนกำร

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 35 15 15 4 69 4.17 0.96

2 50 15 4 69 4.67 0.58

3 55 10 2 2 69 4.71 0.66

4 35 30 4 69 4.45 0.60

5 50 4 5 59 4.76 0.59

6 55 10 2 2 69 4.71 0.66

7 44 16 6 3 69 4.46 0.83

8 50 12 7 69 4.62 0.66

รวม 69 4.57 0.69

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกร วิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 4 ด้ำนผลผลิต

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 4 13 76 23 4 120 2.92 0.75

2 60 30 20 5 5 120 4.13 1.09

3 20 90 5 5 120 4.04 0.61

4 15 95 5 4 1 120 3.99 0.61

5 73 25 10 7 5 120 4.28 1.10

6 65 28 15 10 2 120 4.20 1.05

7 10 77 25 6 2 120 3.73 0.75

8 77 21 17 3 2 120 4.40 0.93

9 10 76 23 7 4 120 3.68 0.84

10 81 23 10 5 1 120 4.48 0.88

รวม 120 3.98 0.86

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 1 ด้ำนบริบท

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 12 21 75 11 1 120 3.27 0.79

2 10 28 76 3 3 120 3.33 0.77

3 15 55 44 3 3 120 3.63 0.83

4 12 77 25 3 3 120 3.77 0.76

5 14 67 24 13 2 120 3.65 0.88

6 6 60 45 5 4 120 3.49 0.80

7 12 77 26 3 2 120 3.78 0.72

8 8 27 72 10 3 120 3.23 0.79

9 18 17 78 5 2 120 3.37 0.85

10 21 20 69 5 5 120 3.39 0.96

รวม 120 3.49 0.81

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุน

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 14 25 60 17 4 120 3.23 0.95

2 13 21 76 7 3 120 3.28 0.83

3 11 23 76 8 2 120 3.28 0.78

4 15 60 33 10 2 120 3.63 0.87

5 13 58 34 13 2 120 3.56 0.88

6 42 37 24 14 3 120 3.84 1.10

7 8 55 42 14 1 120 3.46 0.82

8 23 55 25 14 3 120 3.68 0.99

9 14 74 20 8 4 120 3.72 0.88

10 12 24 65 16 3 120 3.22 0.89

รวม 120 3.49 0.90

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกระบวนกำร

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
ระดับควำมพึงพอใจ

ล ำดับ
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5 4 3 2 1

1 65 45 5 5 120 4.42 0.76

2 74 36 10 120 4.53 0.64

3 54 58 8 120 4.38 0.61

4 66 54 120 4.55 0.50

5 110 4 6 120 4.87 0.46

6 70 40 10 120 4.50 0.65

7 109 5 6 120 4.86 0.47

8 105 10 5 120 4.83 0.47

รวม 120 4.62 0.57

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 4 ด้ำนผลผลิต

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.



168

5 4 3 2 1

1 2 230 55 11 2 300 3.73 0.57

2 7 150 119 23 1 300 3.46 0.68

3 15 198 66 16 5 300 3.67 0.73

4 17 235 37 10 1 300 3.86 0.57

5 13 245 25 15 2 300 3.84 0.60

6 5 254 25 15 1 300 3.82 0.55

7 6 253 31 6 4 300 3.84 0.54

8 250 38 5 5 2 300 4.76 0.63

9 14 245 23 15 3 300 3.84 0.62

10 193 37 60 10 300 4.38 0.91

รวม 300 3.92 0.64

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 1 ด้ำนบริบท

ระดับควำมพึงพอใจ
ล ำดับ ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.จ ำนวน
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5 4 3 2 1

1 10 80 205 3 2 300 3.31 0.58

2 24 197 54 20 5 300 3.72 0.77

3 25 260 5 5 5 300 3.98 0.56

4 57 193 40 6 4 300 3.98 0.72

5 150 80 50 17 3 300 4.19 0.97

6 134 78 63 20 5 300 4.05 1.03

7 205 56 20 14 5 300 4.47 0.93

8 68 150 57 22 3 300 3.86 0.88

9 45 142 75 34 4 300 3.63 0.92

10 24 165 79 26 6 300 3.58 0.83

รวม 300 3.88 0.82

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 2 ด้ำนปัจจัยสนับสนุน

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 44 180 55 19 2 300 3.82 0.78

2 23 80 186 8 3 300 3.37 0.71

3 46 151 69 30 4 300 3.68 0.90

4 64 151 50 30 5 300 3.80 0.94

5 48 215 21 13 3 300 3.97 0.70

6 152 95 35 12 6 300 4.25 0.95

7 135 89 45 26 5 300 4.08 1.04

8 55 205 25 10 5 300 3.98 0.74

9 69 176 35 16 4 300 3.97 0.82

10 49 221 23 4 3 300 4.03 0.62

รวม 300 3.90 0.82

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกระบวนกำร

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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5 4 3 2 1

1 150 140 5 5 300 4.45 0.62

2 155 120 25 300 4.43 0.64

3 170 100 15 15 300 4.42 0.80

4 200 50 45 5 300 4.48 0.81

5 220 55 25 20 320 4.48 0.88

6 150 125 25 300 4.42 0.64

7 152 123 25 300 4.42 0.64

8 207 55 30 8 300 4.54 0.78

รวม 300 4.46 0.73

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรประเมินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ

ด้ำนท่ี 4 ด้ำนผลผลิต

ล ำดับ
ระดับควำมพึงพอใจ

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ค่ำ S.D.
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล                 นายบัณฑิต  ยิ้มน้อย 
วัน เดือน ปีเกิด              5 มกราคม 2507 
สถานที่เกิด         กรุงเทพฯ  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน            54/107 หมู่บ้านมรกต ถ.โนนไฮ - เมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
ประวัติการศึกษา             พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   
                    พ.ศ. 2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)   
   พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี คบ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้าก าลัง) 
                                 พ.ศ. 2546 ปริญญาโท คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้าก าลัง) 
                                 พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน     วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  ต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  
  จังหวัดชัยภูมิ 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 


