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กิตติกรรมประกาศ 
 

            รายงานฉบับนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาและไดร้ับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย  
ผู้รายงานขอขอบพระคุณ นายโกวิท  สรวงท่าไม้  ข้าราชการบ านาญ (เดิมต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
นายชรัส  ไทยอุทิศ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่ให้ 
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาและกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองด้วยความเอาใจใสเป็นอย่างดียิ่ง ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อย 
ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการวิเคราะห์สภาพคุณธรรม วางแผนการด าเนินโครงการ กรุณาแนะน า ใหการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ และขอขอบคุณ  
นายรณภพ  ตรึกหากิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ที่ใหความอนุเคราะห์ 
ในการทดลองใชเครื่องมือกับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่านที่ช่วยให้การประเมินโครงการครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชนอันพึงม ี 
ของรายงานฉบับนี ้ผู้รายงานขอมอบเป็นสิ่งบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย และผู้มี 
พระคุณทุกท่าน 
 
          นิศากร   ยมหา 
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ผู้รายงาน      นางสาวนิศากร ยมหา 

หน่วยงาน     โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปี      พ.ศ. 2559 

บทคัดยอ 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสมของบริบท  
ความเหมาะสมของปัจจัยน าเขา ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของ
โครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความ
สุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ความสามัคคี และประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ กลมุตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นครูนักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 จ านวน 567 คน จ าแนกเป็น ครูผู้สอน 
จ านวน 19 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่และมอร์แกน 
และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 
ทีผู่้รายงานได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ชุด ขอค าถาม เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 54 ขอ ค่าดัชนีความสอดคลอง 0.6 ถึง 1.0 คาอ านาจจ าแนกรายข้อ 0.20 ถึง 0.90 ค่าความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.95 - 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
             ผลการศึกษา พบวา 1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับ 
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 8 ขอ และระดับมาก 4 ขอ ขอที่มี 
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแกป้ญหา สวนขอ 
ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของ
หน่วยงานตนสังกัด 2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมือ่พิจารณาเป็นรายขอ พบวา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ และระดับมาก 12 ขอ ข้อที่มีค่าคะแนน 
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เฉลี่ยสูงสุดคือ มีแผนการด าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  
คือ งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ 3. กระบวนการด าเนินงานตามโครงการมีความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ขอ  
และระดับมาก 8 ขอ ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขณะด าเนินงานตามโครงการมีการแกไข
ปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการก าหนด
ขัน้ตอน รายละเอียดและวิธีด าเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม 4. ผลผลิตของโครงการ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความมีสติ และละเอียดรอบคอบ สวนด้าน 
ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความรับผิดชอบ สวนคุณค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 2 ขอ และอยู่ 
ในระดับมาก จ านวน 8 ขอ ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถน าความรูทีไ่ด ้จากโครงการ 
ไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถน าหลักการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการท างาน เมื่อเรียงล าดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านที่มี 
คาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามารถเรียงล าดับ ได้ดังนี้ คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 
ความสุภาพ ความมีวินัย ความสามัคคีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม
ความซือ่สัตย์ ความยุติธรรม ความขยันและความรับผิดชอบ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

             การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่งเพ่ือการพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า สถาบันการศึกษาจึงมี 
บทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ภาระหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาในประเทศท่ีก าลัง  
พัฒนา ดังเช่น ประเทศไทย ซึ่งมุ่งพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้อง 
ผลิตบุคลากรให้มีสติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะเป็นการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน และมี
คุณภาพ แต่จากสถานการณ์ในบ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
แล้วว่า การมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก แม้จะก่อให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ด้านวัตถุและด้านข้อมูลข่าวสาร แต่ความเจริญเหล่านั้นก่อให้เกิดปัญหา
กับการพัฒนาเยาวชนทางด้านจิตใจ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเป็นจ านวนมาก ผลการพัฒนาประเทศทางด้าน
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคม ทวีความรุนแรง 
ขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เยาวชนในสังคมยุคปัจจุบันบางส่วนขาด
คุณธรรม จริยธรรม มีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง การลักขโมย 
การฆ่าข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการติดยาเสพติดในหมู่เยาวชน เป็นต้น ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2546 : 49) กล่าวถึงศาสตร์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้เป็น
คนดีได้นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแล้ว เริ่มจากศาสนาและในครอบครัว ต่อมาได้มีการกระท าในโรงเรียน
และทางสื่อมวลชนด้วย อาจกล่าวได้ว่า สถาบันทางสังคมทั้งหลายได้ช่วยกันพัฒนาประชาชนทางด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ถึงกระนั้นก็ดีประสิทธิภาพในการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สังคมไทยในปัจจุบันได้เกิดสิ่งยั่วยุใหม่ๆ และ
โรคทางสังคมใหม่ๆ ขึน้มาก ตั้งแตส่ถานดิสโก้ ผับ ท าให้เกิดความยากจน โรคเอดส์ ยาเสพติดและ
ปัญหาอ่ืนๆ ส่วนทางฝ่ายผู้ปฏิบัติการเสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรมในเยาวชน ประเทศไทยนั้น 
ได้พัฒนาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนา ได้มีการด าเนินการหลายๆ วิธีที่ส าคัญ  
ได้แก่ การฝึกสมาธิ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติในระดับดีมาก ในผู้ที่มีการโน้มน้าวเข้าสู่ธรรมะด้วยความ
สมัครใจ ส่วนทางฝ่ายครอบครัว โรงเรียนและสื่อมวลชน ชว่ยการประสานสัมพันธ์ผู้ที่ไม่สมัครใจ  
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โดยใช้เครื่องมือ พลังการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าได้มีการพัฒนาในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
อย่างเหมาะสมมากขึ้น (ดวงเดือน พันทุมนาวิน. 2546 : 50) 
             พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ 
ประชาชน เมื่อแรกเริ่มข้ึนเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการไว้ว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาให้ 
พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไว้ดังนี้ “คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากในการก าหนดความสุขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคมเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุข ในขณะเดียวกันหากคนในสังคม 
ใดมีความบกพร่องด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม้สังคมนั้นจะมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
สักเพียงใด ย่อมหาความสงบสุขได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม จึงมี
ความจ าเป็นและจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม” (ปราชญา กล้าผจัญ. 
2545 : 2)  
             คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นเครื่องก าหนดความเจริญและความเสื่อมของสังคม สังคม 
ที่เจริญแล้วจะมีคนทรงคุณธรรมอยู่มาก คนในสังคมมีความประพฤติดี มีการประพฤติปฏิบัติตนที่ 
ไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน เป็นลักษณะของความมีจริยธรรมดี ทุกคนในสังคมมีความ 
ผาสุกและสงบสุข พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2545 : 5) กล่าวว่า สังคมไทยก าลังมีปัญหา เรื่อง
คุณภาพคนอย่างหนัก คนไทยนั้นมีคุณสมบัติในแง่ดีอยู่มาก แต่คุณสมบัติในแง่ร้ายนั้นก็มากในการ 
มุ่งติติง วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือหวังในเชิงสร้างสรรค์ ลักษณะโดยรวมของคนไทยทั้งประเทศในปัจจุบัน 
เป็นคนประมาท คือเป็นคนที่หลงระเริง เพลิดเพลิน ปล่อยตัวไม่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ไม่เร่งรัด
จัดท าเรื่องที่ควรท า เฉื่อยชา ชอบผลัดวันประกันพรุ่งเสมอ เป็นคนขาดความใฝ่รู้ และเป็นคนอ่อนแอ 
อาจจะเรียกว่า ไม่สู้สิ่งยากก็ได้ สังคมไทยก าลังมีปัญหาเรื่องคุณภาพคนอย่างหนัก ต้องรีบเร่งแก้ไข
เป็นการด่วนที่สุด สอดคล้องกับพระพิพิธธรรมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กล่าวไว้
ในหนังสือไทยพันทางยุคใหม่ เปลี่ยนแปลงไป 14 อย่างคือ 1. อารมณ์เดือด 2. แดกด่วน 3. หัวเด่   
4. โชวส์ะดือ 5. เรียนโดด  6. สายเดี่ยว 7. เที่ยวดึก 8. ส้นตกึ 9. มือเติบ 10. ใจแตก 11. แหกคอก 
12. นอกครู 13. ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ 14. แตหลอ นี่คือพฤติกรรมของเยาวชนที่เปลี่ยนไป   
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐและผู้มีส่วนรับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้อง จะต้องให้ความสนใจหาวิธีการพัฒนา
พฤติกรรมด้านจริยธรรมของเยาวชน ให้กลับคืนสู่สังคมที่ดี (ปราชญา กลา้ผจัญ. 2545 : 91) 
             สังคมไทยเป็นสังคมเลียนแบบ ไม่ใช่สังคมต้นแบบ กระแสทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว ท าให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง การใหค้ า 
แนะน า การให้ค าปรึกษามีน้อย องค์ความรู้ที่ได้รับจึงเป็นเพียงค าตอบที่สอดคล้องกับความเชื่อและ
ความพึงพอใจของสมาชิกภายในกลุ่ม เป็นองค์ความรู้ที่มีเพียงค าตอบแต่ไม่มีการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ 



 

3 

 

 

ที่เกิด ดังนั้นเยาวชนไทยยุคปัจจุบันจึงมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีบกพร่องจาก “ความไม่มีภูมิคุ้มกัน” 
และการยอมรับที่ขาดการวิเคราะห์ไตร่ตรอง พฤติกรรมของเยาวชนไทยขาดความคิดและยึดติดกับ 
อารมณ์ เสียงสนับสนุนของกลุ่มเพื่อนซึ่งมีอิทธิพลสูงมาก เยาวชนไทยมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ในอันดับที่สูง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบท 
การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะเป็นก าลัง 
ในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไป ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวครั้งใหญ่ของครูและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งหลาย เพราะนับแต่นี้ไป การศึกษาของประเทศจะต้องมีการ
ปฏิรูปปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ไปสู่การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือให้เกิดลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนา คือ ดี เก่ง มีความสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 3)           
             เพ่ือให้การจัดการศึกษาสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 1 บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ
หลักการ มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 23 บัญญัติไว้ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม” และมาตรา 24 บัญญัติว่า“การจัดการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ไว้ในทุกวิชา” (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 2545 : 5) 
             พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือและอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็น
เวลายาวนาน มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาสืบมา พระพุทธศาสนาช่วย
กล่อมเกลาจิตใจให้คนในสังคมอยู่กันอย่างมีความสุข พระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบของสังคมไทย
มีบทบาทและมีอิทธิพลซึมแทรกอยู่ในชีวิตทุกส่วนของชาวไทย สภาพของสถาบันพระพุทธศาสนาที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองหรืออ่อนแอลง จึงมีความส าคัญยิ่ง มิใช่แต่เฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางพระพุทธ- 
ศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
ของสังคมไทยทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยแก้ 
ปัญหาสังคม จากสภาพปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้า ด้านวัตถุ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการแข่งขันเพ่ือการบริโภค ส่งผลให้สภาพจิตใจ คนในสังคมเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมความเห็นแก่ตัวมากข้ึน การฟื้นฟู อบรมจิตใจทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเยาวชน มีความ
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จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ภาระหน้าที่หลัก
ของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย นโยบายของชาติ และหน่วยงานบังคับบัญชา ในการจัด 
การเรยีนรู้พระพุทธศาสนา กรมวิชาการ (2545 : 16) ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม กล่าวว่า สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักจริยธรรม คุณธรรมในการควบคุมความประพฤติ ความสามารถน า
ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา เพ่ือพัฒนาตนให้เป็นคนดี จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของโรงเรียน 
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
42.68, 50.99 และ 50.34  แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาถึงรายงานประจ าปีของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2558 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยโรงเรียนได้เสนอวิธีการ
พัฒนา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครูเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้น าเอาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 8 ข้อ มาเป็นคุณลักษณะในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาโดยมีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น (รายงานประจ าปี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย. 
2558 : 15) 
             ดังนั้น ผู้รายงานในฐานะ ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จึงสนใจศึกษา “การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย” ด้วยการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ของโครงการ ปัจจัยพื้นฐาน กระบวนการด าเนินงานโครงการและผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการต่อไป 
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             การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ในครั้งนี ้ผู้รายงานเลือกใช้การประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) เป็นแนวทางในการประเมิน เพราะ
รูปแบบดังกล่าว ไม่เพียงแต่ประเมินบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินเพ่ือให้ 
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีกด้วย เป็นแบบการประเมินความ 
ก้าวหน้าเพ่ือบ่งชี้จุดเด่น จุดด้อยของโครงการ สามารถน าผลไปปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ 
ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง (จ าเนียร สุขหลาย และคนอื่นๆ. 2544 : 223 - 229)  
 

วัตถุประสงคของกำรประเมินโครงกำร  

 1. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
  2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ ในเรื่องตอไปนี้  
     4.1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความ
สุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และความสามัคคี  
     4.2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 

ควำมส ำคัญของกำรประเมินโครงกำร  

 1. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับความเหมาะสมของบริบท ปัจจัยน าเขากระบวนการ 
ด าเนินงานตามโครงการ และผลผลิตในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และคุณคาหรือประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการไปใชในการก าหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณ  
การด าเนินโครงการ และเพ่ือแกไขการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนใช้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษาอ่ืนๆ  
 

ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร  

 1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ดังนี้ 
  1.1 ครูผู้สอน จ านวน 19 คน  
  1.2 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จ านวน 952 คน 
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  1.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 952 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2559 ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ดังนี้ 
     2.1 ครูผู้สอน จ านวน 19 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
     2.2 นักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 
มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
             2.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
เครจซี่และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 3. ระยะเวลาที่ใชในการด าเนินโครงการ   
     ด าเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

กรอบแนวคดิของกำรประเมินโครงกำร  

 การประเมินโครงการครั้งนี้มุ่งศึกษาการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย 
ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความสุภาพ  
ความยุติธรรม ความมจีิตส านึกต่อส่วนรวม และความสามัคคี โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model) ของ สตัฟเฟลบีม 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

    การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
            1. ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน 
มกุฎเมืองราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    2. ใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
            1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง โครงการที่มีกิจกรรมทีมุ่่งพัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรม จ านวน 10 ด้าน คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติ  
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และละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตส านึก
ต่อส่วนรวม และความสามัคคี 
            2. การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรยีน 
โรงเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยใชรูปแบบประเมิน CIPP Model รายละเอียด ดังนี้  
    2.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือการประเมินความสอดคลองของ 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของหน่วยงานและตนสังกัด สภาพความ 
เป็นจริง ความตองการของผ ูปกครองและชุมชน วิธีด าเนินการ สภาวะแวดลอมทีเ่อ้ือตอการด าเนิน 
โครงการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) คือการประเมินความรู้ ความพรอม
ความสามารถ ความพอเพียง ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมในการด าเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค  
    2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือการประเมินเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การวัดและประเมินผล การใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ในกิจกรรม และสภาพการด าเนินงาน  
    2.4 การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation) คือการประเมินคุณลักษณะ
ทีต่องการให้เกิดข้ึนกับผู้เข้าร่วมโครงการ และผลที่ตองการใหเกิดข้ึนจากโครงการ โดยประเมิน 
ในเรื่อง ตอไปนี้  
     2.4.1 คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จ านวน 10 ด้าน คือความมีวินัย ความรบัผิดชอบ  
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความ
สุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และความสามัคคี  
     2.4.2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
            3. ครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้สอนในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาคุณธรรม
จรยิธรรมนักเรียน  
            4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาใน
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
            5. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
            6. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

            รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย ผู้รายงานได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิชาการที่เก่ียวข้อง 
แยกตามประเด็นน าเสนอ ดังนี้ 
   1. แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

     1.1 ความหมายของคุณธรรม  
     1.2 ความหมายของจริยธรรม  
     1.3 ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
     1.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
     1.5 แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม   
     1.6 พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที่สังคมคาดหวัง  

            2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการและการบริหารโครงการ 
               2.1 ลักษณะโครงการที่ด ี 
               2.2 องค์ประกอบของโครงการ  
               2.3 หลักการบริหารโครงการ 
   3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
   3.1 ความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 
   3.2 กระบวนการของการประเมินโครงการ 
   3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 
   3.4 รูปแบบการประเมินโครงการ 
   4. รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
            5. สภาพของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
               5.1 ประวัติความเป็นมา  
               5.2 ขอมูลพ้ืนฐาน  
            6. แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
               6.1 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
               6.2 คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองการพัฒนานักเรียน 
               6.3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
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               6.4 รายละเอียดของกจิกรรมของโครงการ   
               6.5 รายละเอียดกจิกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
            7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม 
   ความหมายของคุณธรรม  

  โคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 5) กลาววา คุณธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี เปน 
กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานของการประพฤติ และปฏิบัติในสังคม และท าใหบุคคลมีการพัฒนาจนกระทั่ง 
มีลักษณะพฤติกรรมเปนของตนเอง มาตรฐานการตัดสินใจของสังคมจะเปนเครือ่งตัดสินวาการแสดง 
ออกซ่ึงพฤติกรรมเชนนั้นเป็นเรื่องผิดหรือถูก  
    พระธรรมปฎก (2540 : 14) กลาววา คุณธรรม เปนสภาพของจิตใจ คือ คุณสมบัติที่เสริม 
สรางจิตใจให้ดีงาม ใหเปนจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ  
    ประภาศรี สีหอ าไพ (2540 : 21 ) กลาววา คุณธรรม คือ หลักธรรมจริยาที่สร้างความ
รับผิดชอบ ชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเต็มเปยมไปดวย
ความสุข ความยินดี 
    ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2546 : 115) กลา่วว่า คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยอมรับวา 
เป็นสิ่งดีงาม มีประโยชนมากและมีโทษนอย สิ่งทีเ่ป็นคุณธรรมในแตละสังคมอาจแตกตางกัน เพราะ 
การเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า เป็นสิ่งดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคน 
ในสังคมนั้น  
    เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักด์ิ (2544 : 402) กลาววา คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณลักษณะ
ของการมีคานิยมทางศีลธรรมอยางสูง ความยอดเยี่ยมทางศีลธรรม ความดี ความถกูต้อง ความสามารถ 
แยกสิ่งถูกสิ่งผิด การมีความรูความเขา้ใจและการปฏิบัติตามหลักการ ทางศีลธรรมและจริยธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการมีความกลาในการชี้ถูก ชี้ผิด ยืนหยัดอยูบนความถูกต้อง และมีสวน
ในการเสนอแนวทางที่ถูกตองและสรางสรรคใหแกสังคม  

  วศิน อิทสระ (2549 : 199) กลาววา ตามหลักจริยศาสตรคุณธรรม คือ อุปนิสัย อันดีงาม  
ซึ่งสะสมอยูในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ ไดมาจากความพยายามและความประพฤติติดตอกัน มาเปน็
เวลานาน คุณธรรมมีความสัมพันธ์กับหน้าที่เป็นอย่างมาก เพราะการท าหน้าที่จนเป็นนิสัยนั่นเอง 
จะกลายมาเปนอุปนิสัยอันดีงามสั่งสมอยูในดวงจิต เป็นบารมี เป็นสันดาน ลักษณะอยางเดียวกนั 
นี่แหละ ถาเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่า อาสวะ คือ กิเลสที่หมักหมมอยู่ในดวงจิต ยอมจิตใหเศราหมองเกรอะ
กรังไปดวยความชั่วนานาประการ กลายเป็นสันดานชั่ว ท าใหแกไขไดยาก สอนไดยาก  
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    จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่บุคคลทั่วไปยอมรับวาดีเปน 
คุณสมบัติ ที่เสริมสรางจิตใจให้ดีงาม หรือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ซึ่งคุณธรรมในแตละสังคมอาจ
แตกต่างกันไปขึ้นอยูกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนั้น  
       ความหมายของจริยธรรม  
    ประภาศรี  สีหอ าไพ (2540 : 17) กลาววา จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติท่ีอบรม
กิริยา และปลูกฝงลักษณะนิสัยให้อยูใ่นครรลองของคุณธรรม คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญ
งอกงามในการด ารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ 
ดีงาม อยูในสภาพแวดลอมทีโ่น้มน าให้บุคคลมุงกระท าความดี ละเว้นความชั่ว มีแนวทางความ
ประพฤติอยู่ในเรื่อง ของความดี ความถกูต้อง ความควรในการปฏิบัติตน เพ่ืออยูในสังคมไดอยางสงบ
เรียบรอย และเปนผลประโยชนตอผูอ่ืน มีคุณธรรม และมโนธรรมทีจ่ะสรางความสัมพันธอันดี โดยมี
จิตส านึกท่ีจะใช้สิทธิหน้าทีข่องตนตามคานิยมอันพึงประสงค  

  กรมวิชาการ (2541 : 7) ไดอธิบายความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม (Ethics)  
มาจากภาษากรีก วา Ethos คือ Habit นั้นคือ นิสัย ดังนั้น จรยิธรรม และจริยศาสตรจึงเปนเรื่องของ 
การฝกนิสัยซึ่งก็มีค าถามวา ฝกอยางไรจึงจะเป็นนิสัย บางก็มีขอสงสัยว่านิสัยฝกกันไดหรือไม Ethos 
หรือนิสัย ตามทฤษฎีของชาวกรีกกลาววา “คนเราเกิดมาเหมือนผาขาวแลวมาฝกกัน โดยตองท า
บ่อยๆ ท าซ้ าๆ จนเปนนิสัยแลวจะกลายเป็นคุณธรรม เปนการเริ่มจากภายนอกเขาไปสูภายใน  
เปนลักษณะนิสัยเปนคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ฉะนั้น การท าดีตองท าบ่อยๆ จนเป็นนิสัย  
    ไพฑูรย สินลารัตน (2542 : 88) กลาววา จริยธรรม แยกออกเปน จริย + ธรรม ค าวา จริย 
หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวนค าวา ธรรม มีความหมายหลายอยาง เชน คุณ
ความดี หลักค าสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็นจริยธรรม จึงได้ความหมาย 
ตามอักษรวา หลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางของการประพฤติ 
    เกียรติคุณ สิทธิชัย (2545 : 11) กลาววา จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักการทาง
ศีลธรรมหรือกฎความประพฤติที่ตัดสินความถูก ความผิดของพฤติกรรม จริยธรรมเปนพื้นฐาน 
ส าคัญยิ่ง ที่ท าให้เกิดวัฒนธรรม หรือคานิยมที่ถูกตอง ซ่ึงเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ หรือก าหนด 
ทิศทางแห่งความประพฤติของบุคคลในการด ารงชีวิต  
    สรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางของการประพฤติตน  
ใหเปนคนดี ปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมได้อย่างสงบเรียบรอย  
    ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
    ส านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2542 : 7) ไดกลาววา คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยม เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติ ที่มีความถูกต้องดีงาม เปนแนวทางแห่งการถือประพฤติ 
ปฏิบัติแตล าพัง ในแนวทางแหงความด ีความถูกตองนั้น ไมเพียงพอทีจ่ะจงใจให้คนปฏิบัติ หรือ 
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ประพฤติตนใหเปนคนดีได เรื่องการสรางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเรื่องท าไดยาก  
    วศิน อินทสระ (2549 : 6 - 9) ไดกลาวถึง ความส าคัญของจริยธรรม ดังนี้   

1. จริยธรรมเปนรากฐานอันส าคัญแห่งความเจริญรุงเรือง ความม่ันคงและความสงบสุข  
ของปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติอย่างยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนใหมีจริยธรรมเป็นอนัดับแรก 
เพ่ือใหเป็นแกนกลางของการพัฒนาดานอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง ฯลฯ  
การพัฒนาทีข่าดจริยธรรมเปนหลักยึด ยอมเกิดผลรายมากกวาดี เพราะผูมีความรูแตขาดคุณธรรม  
ยอมกอความเสื่อมเสียไดมากกว่าผู้ด้อยความรู้ 
    2. การพัฒนาบ้านเมือง ตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออย่างนอยก็ใหพร้อมๆ กันไปกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอื่นๆ เพราะการพัฒนาทีไ่มมีจริยธรรมเปนแกนน านั้น 
จะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปนอนัมาก ท าใหบุคคลลุมหลงในวัตถุ และอบายมุขมากขึ้น การเศรษฐกิจ 
ตองเสื่อมโทรม ประชาชนทุกข์เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยเอาทรัพยสินไวเป็น
ประโยชน์สวนตัวมากเกินไป ขาดความเมตตาปรานี แลงน้ าใจในการด าเนินชีวิตซึ่งกันและกัน 
    3. จริยธรรม มิไดหมายถึง การถือศีลกินเพล เขาวัดฟังธรรม จ าศีลภาวนาโดยไมชวยเหลือ 
ท าประโยชน์ใหแกสังคม แตจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติการกระท า และความคิดที่ถูกตอง
เหมาะสม การท าหน้าที่ของตนอยางถูกตองสมบูรณ เวนสิ่งควรเว้น ท าสิ่งควรท า ความฉลาด
รอบคอบ รูเหตุ รูผล ถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้น จะเหน็ว่า จริยธรรม จึงจ าเป็นมคีุณคา
ส าหรับทกุคนในทุกวิชาชีพที่กลุ่ม สังคมจะอยูรอดไดก็ดวยจริยธรรม  
    4. การทจุริตคดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบต่างๆ อันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม  
มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้นาจะพอเลี้ยงชาวโลก  
ไปไดอีกนาน ถาชาวโลกชวยกันละท้ิงความละโมบ โลภมาก แล้วมามีชีวิตอยูอยางเรียบงาย ชวยกัน 
สรางสรรคสังคม ยึดเอาจริยธรรมเปนทางด าเนินชีวิต ไมใชยึดลาภยศ ความมหีน้ามีตาในสังคมเปน 
จุดหมาย ถาสิ่งนั้นจะเกิดข้ึนก็ใหถือเป็นเพียงผลพลอยได้ และน ามาใชเป็นเครือ่งมือในการประพฤติ-
ธรรม เชน อาศัยลาภผลเปนเครือ่งมือในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาศัยยศและความมีหน้า 
มีเกียรติในสังคมเปนเครื่องมือในการจูงใจคนผูเคารพนับถือเขาหาธรรมะ  
    5. จริยธรรมสอนใหเราเลิกดหูมิ่นกดข่ีคนจน ใหเอาใจใสดูแล เอ้ืออาทรตอผูสูงอาย ุซึ่งเปน 
บุพการีของชาติ สอนใหเราถอมตวัเพ่ือเขากนัได้ดีกับคนทัง้หลาย และไมวางตัวโอหังอวดดี หรือ 
กาวราวผูอ่ืน สอนใหเราลดทิฐิมานะลงใหมากๆ เพ่ือจะไดมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ไมหลง
ส าคัญตัววารูดีกวา มีความสามารถกว่าใคร ผูน าที่มีจริยธรรมสูงย่อมเป็นทีเ่คารพกราบไหว ของผูคน
ทัง้หลายได้อยางสนิทใจ เราจึงควรเลือกผูน าทีส่ามารถน าความสงบสุขทางใจมาสูมวลชนไดดวยเพ่ือ
สันติสุขจะเกิดขึน้ทั้งภายในและภายนอก ความแข็งแกร่งทางก าลังกาย ก าลงัทรัพย์และก าลังอาวุธนั้น 
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ถาปราศจากความแข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแลว บุคคลหรือประเทศชาติจะเจริญมั่นคงอยูนานไมได้ 
สังคมท่ีเจริญมั่นคง ตองมีจริยธรรมเปนเครื่องรองรับหรือเปนแกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึก 
ทีแ่ข็งแรง เขาใชคอนกรีตเสริมเหล็ก แมเหล็กจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอก แตมีความส าคัญ 
อยูภายใน นายช่างยอ่มรดูี ท านองเดียวกบับัณฑิตยอมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า จริยธรรมมี
ความส าคัญในสังคมเพียงใด  

  จากทีก่ลาวมา สรุปไดวา คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญยิ่ง ทัง้ในแงสวนตน และ 
สวนรวม เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรม จรยิธรรมแลว จะสงผลเสียหายอย่างยิง่แกสังคม 
คุณธรรมมีความส าคัญตอบุคคล ท าใหบุคคลมีศักดิศ์รีไดรับการยอมรับ ได้รบัความส าเร็จและมีความ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีความส าคัญตอสวนรวม ท าใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 
ประเทศชาติเจริญกาวหนาและจริยธรรมเปนรากฐานอันส าคัญแหงความเจริญรุงเรือง ความม่ันคง  
และความสงบสุขของปจเจกชน สังคม และประเทศชาติ  

  แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
   ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เปนสิ่งที่ต้องกระท าควบคูกันไประหว่างการศึกษาทาง
จริยธรรมและการใหความรู อบรม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะท าใหผูเรียนมีความรู ความ 
สามารถในวิชาการตางๆ และน าความรูทีไ่ดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และอยูใน สังคม 
ไดอยางมีความสุข นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีเ่ปนประโยชน และ 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
(2542 : 15 - 21) ไดน าเสนอทฤษฎีของนักวิชาการตางๆ ดังรายละเอียด ตอไปนี้  
   1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของฟรอยด์ 
                ซิกมนัตฟรอยด นักจิตวิทยาชาติตะวันตกกลุ่มแรกทีม่ีชื่อเสียงในการน าเสนอทฤษฎี 
พัฒนาการทางดานจริยธรรม ไดอธิบายการเกิดพฤติกรรมต่างๆ วาเนื่องมาจากปจัจัยผลักดันจาก      
จิตใตส านึก ซึ่งประกอบดวยสวนส าคัญ 3 สวน คือ  
       1.1 อิด (Id) เปนพลังงานติดตัวมนุษยมาตั้งแต่เกิด หมายถึง สัญชาติญาณดวยแรงขับ 
ภายในซึ่งเปนตัวกระตุนใหมีการแสดงพฤติกรรมตางๆ ตามความตองการโดยไมค านึงถึงความถูกตอง 
ควรหรือไมควรแตอยางไร ที่เรียกกันวาพลังแสวงหาความสุข เมื่อตองการอยางไรก็จะพยายามหาทาง
ตอบสนองความตองการทางกายของตนอยางนั้น จนไดอาจจะเรียกวา “สันดานดิบของมนุษย์” ก็ได้ 
        1.2 อีโก้ (Ego) เป็นพลังแห่งการรับรู้และความเข้าใจ การรับรูขอเท็จจริง การใชเหตุผล  
การด าเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมาย เปนสวนหนึ่งของการแสวงหา วิธีการเพ่ือตอบสนองพลังอิด เชน  
เมือ่หิว พลังอีโกก้็จะใชเหตุผลตรึกตรองวา จะบ าบัดความหิวนั้นด้วยวิธีการใดตามสภาพแวดลอม  
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เชน หาอาหารจากตูกับขาวในครัว ไปรับประทานอาหารนอกบานหรือตีชิงวิ่งราวเขามากิน พลังอีโก้นี้ 
เป็นพลังของจิตที่คอยยับยั้งการแสดงพฤติกรรมตามความตองการของอิด โดยท าการควบคุมจิตใจ
มิใหแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑของสังคม  
       1.3 ซูเปอรอีโก ้(Super Ego) เปนสวนหนึ่งของจิตที่เก่ียวข้องกับการรับรูทางดาน
คุณธรรม และคอยกระตุนใหมนษุยแ์สดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคม โดยซูเปอรอีโกกระตุน 
ให้อิดละทิ้งความไม่ถูก ไมควรและสนับสนุนอีโก้ให้เปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทางที่ถูกที่ควร 
มีลักษณะเป็นค่านิยมตางๆ เชน ความดี ความชั่ว ความถูกผิด มโนธรรม คุณธรรม ความยุติธรรม 
ซูเปอรอีโกนี้เปนพลังที่ หักห้ามความรุนแรงของพลังอิด โดยเฉพาะพลังจากสัญชาตญาณทางเพศ  
และความกาวราวรุนแรงทั้งหลาย การท างานรวมกันของพลังทั้ง 3 ลักษณะ บุคลิกภาพของมนุษย 
เกิดจากการท างานร่วมกันของพลังทั้ง 3 รวมกนัของพลังนี้ พลังใดใดมอิีทธพลเหนือพลังอ่ืน ย่อมเป็น
ตัวชี้ลักษณะ บุคลิกภาพของบุคคลนั้น เชน ถาพลังอิดมีอ านาจสูงก็มีบุคลิกเปนเด็กไมรจูักโต เอาแตใจ
ตนเอง ถาพลังอีโกม้ีอ านาจสูง ก็จะเปนคนมีเหตุมีผล เปนนักปฏิบัติที่ดี ถาพลังซูเปอรอีโกมีอ านาจสูง 
ก็เป็นนักอุดมการณ์ นักทฤษฎี นักพัฒนาสังคม ฯลฯ 
     จากแนวความคิดเกี่ยวกบัการพฒันาจริยธรรม ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหนั้น เชื่อวาจริยธรรม
ของเด็กจะไดรับการปลูกฝงจากพอแม่และผูใกลชิดเปนส าคัญ โดยอาศัยกระบวนการใหรางวัล และ 
การลงโทษเป็นเครื่องมือในการอบรมจริยธรรม โดยจะไดรับการพัฒนาขึ้นในระบบซูเปอร์อีโก้ เด็กจะ   
มุงกระท าตน ตามกระบวนการถอดแบบจากการอบรมเลี้ยงดูมาแตเยาววัย ท าใหเด็กถอดแบบ
บุคลิกภาพ คานิยม และมาตรฐานจริยธรรมในสังคม จนในที่สุดเด็กจะยอมรับกฎเกณฑตางๆ ในสังคม
มาเปนหลักปฏิบัตขิองตนเอง และเด็กยังยอมรับตอการใหรางวัล และการลงโทษตัวเองอีกดว้ย  
กลาววคือ เมื่อจริยธรรมไดรับการปลูกฝง ในระบบซูเปอรอีโกของเด็กแลว ทุกครั้งทีเ่ขากระท าผิด  
เขาก็จะลงโทษตนเองด้วยการแสดงความรูสึกผิด และเมื่อปฏิบัติไดตามมาตรฐานจริยธรรม ก็จะมี 
การใหรางวัลแกตนเอง ซึ่งแสดงออกดวยการชื่นชมนิยมยกยองตนเอง เปนตน  
   2. ทฤษฎีของเพียเจต  
                การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของมนุษยของ เพียเจต์ (Piaget, Jean) กลาววา 
จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัตตินสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการ
พิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคลซ่ึงวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรู 
จริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามล าดับ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ  
       ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกอนจริยธรรมยังไมเกิดจริยธรรม แตสามารถเรียนรูจากประสาทสัมผัส 
และมีพัฒนาการทางสติปญญาในขั้นตน  
       ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเชื่อฟังค าสั่ง เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอน
ปฏิบัติการตามค าสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไม่ค านึงถึงเหตุผลของค าสั่งนั้น  
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        ขั้นตอนที่ 3 ขั้นยึดหลักแห่งตน เกิดหลักความคิด มีพัฒนาการทางสติปญญาสูงขึน้ 
ตามประสบการณทางสังคม คลายความเกรงกลัวอ านาจภายนอกเริ่มมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน  
   3. ทฤษฎีของลอรเรนซโคลเบิรก  
                โคลเบิรก (Kohlberg) เปนนักการศึกษาด้านจริยธรรมเปนผูน าทฤษฎีจริยศึกษา
สังเคราะห ไดไปน าเอาความรูทางปรัชญาจิตวิทยา สังคมวิทยา และศึกษาศาสตรมาประกอบกันขึ้น 
เปนทฤษฎีบูรณาการ (Integrated Theory) โคลเบิรกไดวิเคราะห์หลักพัฒนาการทางจริยธรรม 
(Moral development) ออกเปน 6 ระดับขั้น ทีม่ีอ านาจในการน าไปใช้ในรูปแบบตางๆ ที่จะเลือก 
ไดในสถานการณของการพิจารณาสิ่งที่เป็นคุณธรรม มีดังตอไปนี้  
       ขั้นที ่1 การเชื่อฟังและการลงโทษ (Obedience and punishment) พิจารณาในดาน 
ประเด็นของการถือเอาอัตตาของตัวเองเป็นใหญ่  
       ขั้นที ่2 การแสวงหารางวัล (Exchange) เปนเป้าหมายตามลักษณะเฉพาะรายบุคคล
และการแลกเปลี่ยนกันอย่างเสมอภาคที่ตกลงกัน เพ่ือจะยอมรับความคิดเห็นของกัน และกันในสังคม
เพ่ือแสวงหารางวัล  
       ขั้นที ่3 การท าตามความเห็นชอบของผู้อ่ืน (Conformity) ความสัมพนัธ์และการท า 
ตามรปูแบบตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบเปนการแลกเปลี่ยนกัน ในความคาดหวังการติดตอประสานงาน และ
ความศรัทธา ยึดมั่นไววางใจตอผูอ่ืน โดยการปฏิบัติที่ดีงามตอกันตามบทบาท และหนาที่ของตน 
         ขั้นที ่4 การท าตามหน้าทีใ่นสังคม (Social system ) ระบบสังคมและความมีสติ
รับผิดชอบที่จะใหมีการด าเนินการตามหนาที่ที่ตนกระท าในสังคมนั้น เพ่ือรักษาระเบียบทางสังคม 
และท าหน้าที่ของสังคม จึงต้องรักษาสถาบันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นโดยสวนรวม  
        ขั้นที ่5 การท าตามกฎเกณฑ์และขอสัญญา (Contract) สิทธิพ้ืนฐาน และพันธสัญญา 
ทางสังคมทีใ่ชกับประชาชนโดยส่วนรวม จะตองยึดถือคา่นิยมซึง่มมีากมายแตกต่างกันไป รวมทั้ง
ความคิดเหน็ซึ่งมอียูเฉพาะกลุม น ามารวมกันเป็นพันธสัญญาของสังคมรวมกัน  
        ขั้นที ่6 การยดึในมโนธรรมตามหลักสากล (Universal) หลักจริยธรรมสากล ถือเปน 
การแนะแนวทางให้มนุษยชาติกระท าตามขอก าหนดของสังคมพ้ืนฐานของแตละแหง โดยภาพกวาง
และลึก การถอืเอาความเคารพนับถือใหบุคคลอ่ืนเปนจุดหมายมิใชเปนวิธีการ ความยุติธรรมไมขึ้นกับ
วัฒนธรรมเฉพาะแห่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้น 
        โคลเบิรก เห็นว่า จริยธรรมเปนลักษณะประสบการณ์ และหน้าที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 
เป็นมาตรฐานความประพฤติในสังคม บุคคลจะพัฒนาความรับผิดชอบชั่วดี ใชเหตุผลจนกระทั่งพัฒนา
พฤติกรรมของตนเอง มีความสัมพันธ์ในสังคมตามสิทธิ และหน้าที่อยางถูกต้องดีงาม  
   4. ทฤษฎีของอิมมานูเอล คานท อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kent)  
                เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน เป็นนกัเหตุผลนิยม เปนผูน าทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rigorism)  
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หมายถงึ สิทธิที่ยึดมัน่ในคุณธรรม ไดริเริ่มจริยธรรม แบบหน้าทีน่ิยม (Deontologism) หรือในเหตุผล 
อยางเครงครัด อาจเรียก Moral purism หรือ Formal Ethics จากแนวความคิดของ คานท์ ถือว่า  
มโนธรรมเป็นเหตุผลภาคปฏิบัตมิันบ่งบอกถึงกฎ ศีลธรรมในตัวเองคือเปนที่รูจักกันไดเอง รูขึ้นในใจ 
ของตนเอง มันเปนสิ่งที่มีมากอน ไมใชมีข้ึน หรือประจักษเพราะประสบการณ (not empirical)  
เปนสิ่งที่มีตน เป็นพยานตามแนวคิดของคานท มีความเห็นว่าดีชั่ว ผิด ถูก ที่เปนศีลธรรมนนั้นเป็น 
สิ่งถาวรตายตัว คาของจริยธรรมเปนสิ่งที่มีจริงตายตัวจะถือเอาผลของการกระท ามาตัดสินไมได 
ทฤษฎีนี้จะยึดถือกฎระเบียบเปนหลักเกณฑมาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณคาจะท าไปตามหน้าที่ 
ที่ระบุไว้เป็นขอก าหนดนั้นจะแปรเปลี่ยน โดยเลี่ยงไปใช้เหตุผลจากผลการกระท ท าไม่ได้ แมวาจะเปน็ 
สิ่งที่มีคุณประโยชนเพียงใดก็ตาม สิ่งที่คานทเชื่อว่าเป็นการกระท าที่ดีนั้น ไมมีอะไรในโลกนี้ ที่คิดวา 
เป็นสิ่งที่ด ีโดยปราศจากเงื่อนไข นอกจากมีเจตนาที่ดี ดังนั้น การท าหน้าทีจ่ึงเปนเจตนาที่ดี ไมใชการ 
กระท าตามแรงกระตุ้นของสัญชาติญาณและความรูสึกตามอารมณปรารถนา แตท าตามเจตนาที่เกิด 
จากส านึกในหน้าที ่การกระท าที่เห็นแกป่ระโยชน์สวนตัวถอืว่าไม่ไดท้ าตามหนาที ่ผูท าตามหนาที่ตอง 
ไม่ค านึงถึงตนเองและคนใกลชิด ชีวิตที่สมบูรณคือชีวิตที่อยูกับศีลธรรม ตองกระท าตามหน้าที่โดยไม่ 
คาดหวังผล ไมวาจะเปนคณุหรือโทษ แตใหท าตามเหตุผลคือกฎศีลธรรม ปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยไมท าตน 
ให้เหนือผูอ่ืน มีอิสระจากกระแสอารมณที่ผลักดนัให้กระท า คนที่เปีนอิสระคือคนที่หลุดพ้นจาก 
กระแสของแรงขับดวยความอยากไดผลประโยชน์ มาข้ึนอยูกับเหตุผลหรือปญญา กฎศีลธรรมเปน 
ความถูกตอง เปนหลักสากล ถาเหตุผลเปนสากลคนก็จะท าตามหลักสากล ด้วยปรัชญาของ คานท  
มีจุดเดนที่สุดคือการสอนใหคนส านึกในหน้าทีส่อนให้คนไม่ยกตัวเองเหนือกฎ ซ่ึงเปน็กฎศีลธรรมที่ 
ไมมีขอยกเว้นส าหรับผูใดแมแตตนเอง ทุกคนมีคาของตนเองเท่ากบัผูอ่ืน จุดหมายในการด ารงชีวิต 
คอนขางเปน็อุดมคติตายตัว ไมใหความส าคัญแกความรูสึกของมนุษย์แตเครงครัดตายตัวในหลัก 
จริยศาสตร จงใจใหเป็นกฎสากลโดยไมถือวาผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าใหมามีสวนในการตัดสิน  
การกระท าวาถูกหรือผิด คานท มองโลกในแงเดียว คือคิดวาคนมิไดมีชีวิตอยูเพ่ือความสุข แตมีชีวิต 
อยูเพ่ือศีลธรรมอันบริสุทธิ์ การใชชีวิตตามเหตุผลหรือการใชชีวิตทางศีลธรรมท าใหคนเปนคนโดย 
สมบูรณ  
   5. ทฤษฎีของแครธโวล บลมู และมาเซีย แครธโวล บลูม และมาเซีย (Krathwohl Bloom  
and Masia) ไดก าหนดทฤษฎี จ าแนกระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจ (Affective domain)  
ที่ครอบคลุมความสนใจ ทัศนคติคานิยม และลักษณะนิสัยโดยจัดล าดับขั้นตอนคุณลักษณะดาน 
ความรูสึกไว้ 5 ประการ ดังนี้    

     5.1 การรับร ู(Receiving) เปนจุดเริ่มตนที่บุคคลจะเรียนรูเรื่องตางๆ และเกิดความรูสึก  
ต่อสถานการณ์ หรอืสิ่งเราทีป่รากฏ การรับรูแบงออกเปน 3 ขั้นยอย โดยถอืปริมาณ การรับรูเปน 
เกณฑ์ ดังนี้ 
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          5.1.1 การส านึก เปนการเริ่มรสูึกหรือส านึกเกี่ยวกับลักษณะ หรือเรื่องราวตางๆ  
ที่มาเรา  

          5.1.2 การตั้งใจรับรู เปนการใสใจสิ่งเร้านานพอสมควร แตยังไมมีความคิดเห็นหรือ
ประเมินตัดสินใดๆ เปนเพียงการสังเกตเุห็น   

          5.1.3 การเลือกรับรู้ เป็นการรับรู้สิ่งเร้า โดยมีการจ าแนกความแตกตาง ยังไมมี 
การประเมินใดๆ  
      5.2 การตอบสนอง (Responding) เมื่อบุคคลรับรูเรื่องราวตางๆ และจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งเราที่รับรู ขั้นตอนการตอบสนองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอย ดังนี้    
                    5.2.1 ยินยอมตอบสนอง เปนการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม  
                    5.2.2 สมัครใจตอบสนอง เปนความรูสึกที่ท ากิจกรรมดวยความสมัครใจ  
                    5.2.3 พอใจตอบสนอง เปนการตอบสนองดวยความรูสึกเต็มใจ พอใจ มีความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน รื่นเริง  
               5.3 การเห็นคุณค่า (Valuing) เปนความรูสึกที่เกิดจากการประเมินสถานการณ หรือ
เรื่องราวต่างๆ วามีประโยชน์หรอืไมอยางไร การเห็นคุณค่าจะเกิดขึ้นช้าๆ โดยมีการสะสมไวเรื่อยๆ 
พฤติกรรมการเห็นคุณค่าดูได้จากความแนน่อน ความคงเส้นคงวา สม่ าเสมอของการกระท าในขั้นนี้ 
แบง่ออกเปน็ 3 ขั้นย่อย ดังนี้   
                    5.3.1 การยอมรับคุณคา เปนการยอมรับดวยความเชื่อที่ยังไมถาวร อาจเปลี่ยนแปลง
ไดในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราว  
                    5.3.2 ชื่นชมในคุณคา เปนการยอมรับในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราวถึงระดับ 
ที่แสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง เชน อยากติดตาม อยากเขาไปรวมผูกพัน  
                    5.3.3 ยึดมัน่ในคณุคา เปนความเชื่อมั่น ความแน่วแน่เกิดศรัทธาในเรื่องราว หรือ
เหตุการณวาควรท าตาม และพยายามหาโอกาสแสดงออก  
      5.4 การจัดระบบ (Organization) เปนความรูสึกที่บุคคลไดรวบรวมเรื่องราวหรือสิ่งมี 
คุณคาไวในจิตใจหลายอย่าง แลวจัดคุณคาเขาเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคุณคา 
ของเรื่องราวของสิ่งตา่งๆ ของจุดเดนและจุดรวมของคุณคาเหลานั้น ในขั้นนี้ แบง่ออกเป็น 2 ขั้นยอย 
ดังนี้   
                    5.4.1 การสรางแบบคุณคา เปนการสรุปรวบยอดระหว่างคณุค่าของเรื่องราวตางๆ  
ที่บุคคลยึดมัน่เข้าด้วยกัน   
                    5.4.2 การจดัระบบคุณคา เปนการเรียงล าดับความส าคญของสิ่งที่มีคุณคา และจัด
คุณคาตางๆ ใหผสมกลมกลืนเขา้ด้วยกนั  
             5.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เปนการพัฒนาเป็นอุดมคติทีฝ่งลึกถึงจิต 
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วิญญาณ ยึดถือ เทิดทูน โดยจิตในมิติสังเคราะห์เป็นแบบแผนกฎเกณฑขึ้นใหมใ่ห้ตนเอง มีการกระท า 
ทีค่งเสน้คงวา โดยมีการจัดระบบของตนเองและยึดถือจนเปนการกระท าอัตโนมัติคือ ไมวาจะอยูใน
สถานการณใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิม ซ่ึงเป็นลักษณะของตนเองแลวรณรงคใหผูอ่ืนรวม 
ยึดถือและปฏิบัติดวย ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 ขั้นยอย ดังนี้   
                   5.5.1 สรางขอสรุป เปนการที่บุคคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองใหสมบูรณ ตาม
แนวทีต่นเองตองการ  
                   5.5.2 กิจนิสัย เปนการที่บุคคลแสดงออกตามแนวที่ตนเองตองการอยางสม่ าเสมอ 
จนเปนลักษณะของตนเอง  
   6. ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน  
                ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ พฤติกรรมของคนดีและคนเกง  
โดยไดท าการประมวลผลการวิจัยที่เกีย่วขอ้งกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตางๆ ของคนไทย  
ทั้งเด็กและผูใหญอายุตั้งแต 6 - 60 ปวา พฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง และไดน ามา
ประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจรยิธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยไดแบงตนไมจ้รยิธรรม ออกเปน 3 สวน ดังนี้   
                สวนที่ 1 ไดแก ดอกและผลไม้ บนตนที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดี ละเวนชั่ว และ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
                สวนที่ 2 ไดแก ล าต้น ของต้นไมแสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพ อยางขยนัขนัแข็ง  
ซ่ึงประกอบดว้ยจิตลักษณะ 5 ดานคือ ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานมุง่อนาคตและการควบคุมตนเอง  
ดานความเชื่ออ านาจในตน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และดานทัศนคติ คุณธรรมและคานิยม  
                สวนที่ 3 ไดแก ราก ของตนไมที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง  
ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานประสบการณทางสังคม และดานสุขภาพ
จิต จิตลักษณะทั้ง 3 นี้ อาจใชเป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้ 
ก็ได้ กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดาน ในปริมาณท่ีสูง พอเหมาะกับอายุ 
จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ล าตนของตนไม โดยมีจิตลักษณะ 
ทั้ง 5 นี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดาน ดังกลาว และอยูใน
สภาพแวดลอมทางบ้าน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอม 
ทีจ่ะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้ โดยวิธีการอ่ืนๆ ดวย ฉะนั้น จิตลักษณะพ้ืนฐาน 
3 ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกงนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 
ประการที่กล่าวนี้ อาจเป็นสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ล าตน เพ่ือใชอธิบาย ท านายและ
พัฒนาพฤตกิรรมดงักลาวมาแลวด้วย 
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   7. ทฤษฏีทางพุทธศาสตร  
                พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยม เกิดขึ้นสมัยพุทธกาล เมื่อกอน พ.ศ 2500  
ในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) โดยมีพระสมณโคดมเปนศาสดา ผูประกาศปรัชญาในแนวคิดนี้เน้น  
หลักธรรมทีเ่ป็นสัจธรรม วิธีการสอน การเผยแพร่ การสืบทอดหลักธรรมสูการปฏิบัติเน้นคณุธรรม 
ในการใชปญญาพิจารณาเหตุผล หลักธรรมที่เปนหัวใจพุทธศาสนาน ามาสั่งสอน มี 3 ประการ คือ  
ใหเว้นความชั่วทัง้ปวง ใหท าความดี และใหช าระจิตใจใหบริสุทธิ์ สะอาด ในหลักธรรมที่พระพุทธ 
ศาสนา ไดน้ ามาประกาศเปนคุณธรรมที่มีความสอดคลอง เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติ 
ตามขอธรรมขอใดขอหนึ่ง ยอมเก่ียวของไดขอธรรมอ่ืนตามมา เป็นแนวคิดทางจริยศาสตรที่ก าหนดขอ 
ประพฤติปฏิบัติทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มตั้งแตสิ่งที่เปนขอประพฤติปฏิบัติพื้นฐานทางการกระท า 
ทางกายไปสูขั้นสูงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางความคิดที่มุงสูความบริสุทธิ์ หลุดพนทางจิตใจ ในหลัก 
จริยศาสตรของศาสนาพุทธมี 3 ขั้น คือขั้นมูลฐาน ขั้นกลาง และข้ันสูง ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 
                1. จริยศาสตรขั้นมูลฐาน ประกอบดวยศีล 5 ธรรม ดังตอไปนี้  
                   1.1 เวนจากการเบียดเบียนท ารายชีวิตสัตวหรือมนุษยเปนศีล มีเมตตากรุณา ตอสัตว
และมนุษย์เปนธรรม  
                   1.2 เวนจากการลักฉอทรัพยเปนศีล เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอาชีพสุจริตเปนธรรม  
                   1.3 เวนจากการประพฤติผิดในกามเปนศีล ส ารวมในกามเป็นธรรม  
                   1.4 เวนจากการพูดปดเปนศีล พูดจริงเป็นธรรม  
                   1.5 เวนจากการเสพดื่มสุราเมรัยเปนศีล มีสติส ารวมระวังเป็นธรรม 
                2. จริยศาสตรขั้นกลาง ประกอบดวยกุศลกรรมบท 10 ประการ ดังตอไปนี้  
                   2.1 กาย 3 ขอ คือเวนจากการฆา่สัตว์หรือมนุษย ์หรือเบียดเบียนท ารายชีวิต เวนจาก 
การลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
                   2.2 วาจา 4 ขอ คือเวนจากพูดปด เว้นจากพูดยุยงให้แตกร้าวกัน เวนจากพูดค าหยาบ  
เวนจากพูดเหลวไหล เพอเจอ  
                   2.3 ทางใจ 3 ขอคือไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมคิดปองรายผูอ่ืน หรือคิด
ใหเขาถึงความพินาศ ไมเห็นผิดจากท านองคลองธรรมโดยมีความเห็นถูกต้อง (วาท าดีไดดี ท าชั่วได้ชั่ว 
มารดา บิดามีคุณ เปนตน)  
                3. จริยศาสตรขั้นสูง ประกอบดวยอริยมรรค แปลวา “ทางอันประเสริฐ” หรือ ทาง 
สายกลาง มี 8 ประการ ดังนี้   
       3.1 ความเห็นชอบ คือมีปญญาเห็นอริยัจสัจ 4 ประการ  
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       3.2 ความด าริชอบ คือด าริในการออกจากกาม ด าริในการไมปองราย ด าริในการ 
ไมเบียดเบียน           
       3.3 การเจรจาชอบ คือไมพูดปด ไมพูดสอเสียด ไดแกยุใหแตกราวไมพูด ค าหยาบ  
ไมพูดเพอเจอ  
       3.4 การกระท าชอบ คือไมฆาสัตวหรือมนุษย ์ไมลักฉอทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม  
       3.5 การเลี้ยงชีพชอบ คือไมหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด ที่มีโทษ ประกอบอาชีพ ชอบธรรม  
       3.6 ความเพียรชอบ คือเพียรระวังไมให้บาปเกดิขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว เพียร
ท าความด ีใหเกิดข้ึน เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแลว  
       3.7 การตั้งสติชอบ คือตั้งสติพิจารณาร่างกายเวทนาหรือความรูสึกสุข ทุกข ตลอดจน 
ไมทุกข์ไมสุขจิตและธรรม รวม 4 ประการ ใหรเูทาทันเห็นทัง้ความเกิดความดับ  
       3.8 การตั้งใจมั่นชอบ คือการท าจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่ที่เรียกไดวา ฌาน 4 เปนที่ 
ยอมรับกันว่า ในเรื่องวิธีการสอนของพุทธศาสนา เนนการสอนแบบอริยสัจ ที่ถือไดวาเปนตนแบบของ 
การพัฒนาการทางจริยธรรม พระพุทธเจ้าทรงน าเอาสัจธรรมมาแสดงแกมนุษยในรูปที่เรียกวาอริยสัจ 4 
แตที่จริงสาระส าคัญท่ีพระองคตองการคือเรื่อง อิทัปปจจยา ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่เอง พอมา
สอนกับประชาชนใชอริยสัจ 4 เพ่ือใหเป็นสิ่งทีป่ฏิบัติได การสอนนั้นต้องเริ่มจากสิง่ที่มองเห็นสิ่งที่
ปรากฏ หรือสิ่งที่งายไปหาสิ่งทีย่าก จึงเริ่มดวยปัญหาทั้งที่หลังอริยสัจนั้นสอนย้อนจากผลมาหาเหตุ 
ธรรมดาวา สิ่งทัง้หลายเหตุเกิดกอนแลวจึงมีผลแตในอริยสัจนี้พูดถึงผลกอนแลว จงึสาวไปหาเหตุทุกข์ 
เป็นผล สมุทัยเปนเหตุ คูที่หนึ่ง คทูี่สอง นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตุ ยกผลมาพูดกอ่นเหตุทั้งสองชุด  
การทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสอยางนี้ จะตองมีเหตุผลในการตรัส การแสดงธรรมของพระพุทธเจามีความ 
ประเสริฐในลักษณะตางๆ ในความเปนพระศาสดานั้น นอกจากตรัสรูธรรมความจริงแลวจะตอง 
สามารถในวิธีการสั่งสอนดวยความส าเร็จของพระพุทธเจ้าอยูที่ความสามารถทั้งสองดานนี้ จึงเรียก 
พระองควาเป็นสัมมาสัมพุทธะ พระพุทธองค ์ทรงตรัสวา ใหมองดูความจริงของกฎธรรมชาติวา  
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปจจัยของมัน ไมใชเปนไปตามการดลบันดาลของสิ่งภายนอก ฉะนั้นจึงให้ 
เราศึกษาให้รู้เหตุปจจัยแลวท าตามเหตุปจจัยดวยความเพียรพยายามของเรา เมือ่เราตองการผลก็ตอง 
ท าเหตุ นี่คือการประกาศหลักธรรม และหลักกรรม ซึ่งก็คือการที่พระพุทธเจ้าเป็นผูประกาศอิสรภาพ 
ใหแก่มนุษย หลักค าสอนที่ส าคัญในพุทธศาสนา คือ หลักศีล สมาธิ ปญญา เปนวิธีการปฏิบัติเพื่อ 
บรรลุสูความมีจริยธรรม แตเนื้อหาสาระท่ีเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเม่ือถึงขัน้ปญัญา ก็คือ
หลักธรรมตางๆ ในพุทธศาสนา มีหลักธรรมหรือค าสอนที่ส าคัญพอน ามากล่าวได้ คือ  
                1. หลักธรรม ทรงสอนเปนใจความวา “สุขทุกขเปนผลเกิดมาจากเหตุของมันเอง  
ไดแกการกระท าของผูนั้น ผลเกิดจากการกระท าของผู้ใด ผูนั้นตองไดรับอยางแน่นอนยุติธรรม”  
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                       2. หลักอนัตตา ทรงสอนวา “ไมมีพระเจาผูสราง ไมมีสิ่งที่อันเรียกไดวาตัวตน  
สรรพสิ่งไมมีผูใดสราง เกิดขึ้นแปลกๆ ก็เพราะปจจยัตามธรรมชาติที่จะตองคอยๆ แปรไป หมุนไป 
ตามล าดับตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ โดยไมอยูในอ านาจของโลกเรียกว่าอนัตตา”  
                     3. หลักอริยสัจ อันประกอบดวยสภาพอันเป็นทุกข สาเหตุที่ท าใหเกิดทุกข์  
สภาพความดับของทุกข วิธีใหถึงซ่ึงความดับทุกข ดังนั้น ทฤษฎีที่ยึดค าสอนของพุทธศาสนาเปน 
พ้ืนฐานความคิดอธิบายการพัฒนา จริยธรรมวาเป็นการพัฒนาบุคคลใหมีพฤติกรรมละเว้นชั่ว มีจิตใจ 
สะอาดบริสุทธิ์รแูจงในภาวะ อันแทจริง ดับไมเหลือเชื้ออีกต่อไป (นิพพาน) ซึ่งวิธีการพัฒนาที่ไดโดย 
การสอนหรือชี้แนะจากผูร ูและโดยการคิดพิจารณาโดยตนเองแลวท าใหเกิดปญญาพิจารณาจนเห็นว่า 
ความทกุข ์หรอืปญหานั่น เกิดขึน้อยางไร ความทุกข์หรือปญหาเหล่านั้นดับลงได้อย่างไร ซึ่งมีลักษณะ 
เป็นลูกโซตอเนื่องกันไป และหมุนมาบรรจบกนั เรียกวาเป็นวงลอชีวิต หลักธรรมนี้มีชื่อเรียกวา  
ปฏิจจสมปุบาท ทฤษฎีนี้เปน ทฤษฎีที่เกิดจากการพัฒนาของนักวิชาการไทย เนนการพัฒนาจริยธรรม 
ดวยการชี้แนะจากผูรูและการคิดพิจารณาโดยตนเองจริยธรรมที่ระบุตามทฤษฎีนี้ ก็คือการมีความ 
ประพฤติดีและละเว้นชั่ว มีจิตใจสะอาดรูแจงในสัจจะซึ่งเปนสภาวะอันแทจริงของชีวิต จากแนวคิด  
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนทฤษฎีใดก็ตามเนนการสอน  
หรือกระตุ้นให้ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานจริยธรรมเปนไปในทางที่ดีและเหมาะสม มุงคนหาสาเหตุ 
ของการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนการสอนให้คนส านึกในหนาทีส่อนใหคนไมยกตัวเองเหนือกฎ 
ซ่ึงเปนกฎศีลธรรม ทุกคนมีคาของตนเองเท่ากบัผูอ่ืน เนนการอยรูวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

   แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
    สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ไอเอฟดี) (2549 : 26 - 46) สรุปแนวทางพัฒนา
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมจากการประชุมแบบ 
เนนกลุมเปาหมาย การสัมภาษณเชิงลึกและเดลฟายเทคนิคกลุม ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวาการ 
พัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนคุณธรรม จริยธรรมมีหลายปจจัยเขามาเก่ียวของ  
มิไดมีเพียงปจจยัดานการสอนในชั้นเรียนเทานั้น แตยังเกีย่วของกับดานการบริหารจัดการของ 
สถานศึกษาท่ีจะมีบทบาทคอนขางมาก รวมถึงปจจัยภายนอกสถานศึกษาท่ีจะต้อง มีสวนส่งเสริม 
และสนับสนุนสถานศึกษาในการพฒันารูปแบบการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม เชน บทบาทและ 
แนวทางด าเนนิงานของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา กระทรวงศึกษาและรัฐบาล โดยจะด าเนินการตามบทบาท 
หนา้ทีแ่ละศักยภาพของแตละหนวยงาน ท างานสนับสนุนเกื้อกลูกนั ไมซ่้ าซ้อน และด าเนินการอย่าง 
ตอเนื่อง จึงจะมีส่วนเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมไดอยางเกิดผล 
โดยสรุปได ้ดังนี้ 
   1. แนวทางระดับสถานศึกษา สถานศกึษาเป็นองคกรที่มีบทบาทส าคญัทีสุ่ดในการพัฒนา 
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะมีความใกลชิด 
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มีอ านาจบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรงตอการพัฒนารูปแบบการสอน 
คุณธรรม จริยธรรมของครู โดยสถานศึกษาควรด าเนินงานดานต่างๆ อยางสอดรับกัน ดังนี้ 
         1.1 ดานผูบริหารสถานศึกษา  
                    - การใหความส าคัญและมีสวนรวมด าเนินการจริงจังในการพัฒนา ดานคุณธรรม 
จริยธรรมควบคูกับการพัฒนาด้านวิชาการ  
                     - การมีความรูความสามารถและทักษะดานบริหารจัดการสมัยใหม ที่จะมีสวนเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
                    - การมีความรูทักษะและความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในชวง 
แรกของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  
                    - การมีความรูทักษะและศิลปะในการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ แกผูเกีย่วของ 
ในการรวมกันพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
                    - การมีความสามารถสร้างสัมพันธสรางเครือขาย ประสานประโยชนและ ระดม 
ทรัพยากรจากองคกรอ่ืนในพ้ืนที่ เชน ชุมชน องคกรศาสนา ปราชญชาวบาน หน่วยงานรัฐ เอกชน  
สถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มหาวิทยาลัย ฯลฯ  
                    - การเปนแบบอยางของการเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมี 
ความสามารถในการประยุกตใชทรพัยากรทีม่ีอย่างคุ้มคา 
      1.2 ดานบริหารจัดการสถานศึกษา  
                    - การสรางความเขาใจที ่ตรงกัน ชัดเจนและถูกตองเกีย่วกับเปาหมายการพัฒนา  
คุณธรรม จริยธรรมในผูเรียนแตละชวงวัยแกคร ูและผูเกีย่วของในการจัดการสอนคุณธรรม จรยิธรรม  
                    - การทบทวนและก าหนดนโยบายกลยุทธและมาตรการพัฒนาการสอน คุณธรรม 
จริยธรรม โดยอยู่บนฐานการประยุกตใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพ้ืนที่ ชุมชนอย่าง 
คุม้คา  
                    - การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส และความเสี่ยงของสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
                    - การก าหนดปฏิทินเวลาการปฏิบัติงานช่วงเวลาต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให ผูบริหาร ครู 
และผูเกีย่วของ สามารถบริหารจัดการตนทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวไดสมดุล  
                    - การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมการท างานของสถานศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา 
รูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เชน การมีจุดเน้นที่ใหความส าคัญพัฒนา 
คุณธรรม การเนน้วัดผลมากกวาวัดกิจกรรม เปนพลวัตรสูง ยืดหยุนปรับตัวเขากับ การเปลี่ยนแปลง  
เน้นการท างานทีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ฯลฯ  
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                    - การพัฒนาความสัมพันธเชิงสถาบันระหวางองคกรในพ้ืนที ่ชุมชน เพื่อระดม  
ทรัพยากร และความรวมมือในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม และ 
สอดคลองตามความตองการและสภาพปญหาของชุมชน       
                    - การระดมทรัพยากรจากองคกรในพ้ืนทีเ่พ่ือเขารวมจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
เชน วัด แหลงเรียนรูในชุมชน อาสาสมัครชุมชน ปราชญชาวบาน สถานประกอบการ เอกชน  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ฯลฯ  
                    - การสรางความรูความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือมีสวนในการ  
พิจารณาการใชและจัดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และระดมทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรม  
จริยธรรม  
                    - การพัฒนากลุมผูปกครองเครือขายหรือกลุมสมาคมผูปกครองที่เข้มแข็ง เพ่ือมี 
สวนรวม เสนอความเห็น ผลักดัน ระดมทรัพยากรและใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในผูเรียน  
                    - การมีแผนงาน มาตรการและการสนับสนุนที่เพียงพอในการติดตาม กลุมผูเรียน 
ทีเ่ปนกลุมเสี่ยงในการท าผิดคุณธรรม จรยิธรรมเปนกรณีพิเศษอยางใกลชิด  
                    - การสนับสนุนส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกบัการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม 
จริยธรรมที่ใช้ทรพัยากรสถานศึกษาและองคกรในพ้ืนที่ได้อย่างคุมค่าเชิงสร้างสรรค  
     1.3 ดานบริหารบุคลากร  
                    - การพัฒนาผู้บริหารและครูใหมีความรูรับรูและมีทัศนะที่ถูกตองเกีย่วกับความ 
สูญเปล่า (waste) ความดอยประสิทธิภาพ (inefficiency) และการเสียโอกาสเกี่ยวกับการจัดการสอน 
ดวยรูปแบบการสอนและทรัพยากรที่ใช้ในการจดัการสอนที่แตกตางกัน  
           - การสนับสนุนการจัดกจิกรรมและโครงงานในการพัฒนาครู และผูบริหาร
สถานศกึษาให้มีความรู้ ความเขาใจ ทัศนคติท่ีดีและทักษะดานการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม 
จริยธรรมที่มีการใชทรัพยากรที่มีอยูให้เกดิประโยชนอยางคุมคาและสอดคลองกับความตองการของ 
ทองถิ่น  
                    - การกระจายอ านาจและบทบาทการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอนดาน 
คุณธรรม จริยธรรมใหกลมุครูประจ าการตามหมวดวิชาใหเปนผูคิดริเริ่ม ด าเนินการ ประเมินผลและ 
พัฒนาไดตอเนื่อง แมจะเปลี่ยนแปลงผูบริหาร  
                    - การสรางความสัมพันธที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา อันกอ 
ใหเกิดเอกภาพและความรวมมือพัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นปจัจัยส าคัญในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
      - การสรางแรงจูงใจและขวัญก าลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มคีวาม 
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สามารถในการพฒันาการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่ใชทรพัยากรทีม่ีอยูได้อย่างคมุคา และสอดคลอง 
กับปญหาและความตองการของชุมชน  
                    - การใหความส าคัญและเอาจริงเอาจังในการประเมนิคุณธรรม จริยธรรมของครู 
และผูบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะผูบริหารและครูเป็นตัวแบบส าคัญทีม่ีผลตอการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนโดยตรง ดวยการประเมินจากคนหลากหลายกลุม เชน ผูบริหาร ครู 
นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ  
     - การจัดท าดัชนีชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพการใช  
ทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรม จรยิธรรมของครูผูสอน  
   1.4 ดานระบบสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธภาพงานสอน  
                    - การสนับสนุนด้านสถานทีด่านอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยจัด 
ล าดับความส าคัญ ความเรงด่วนโดยบริหารงานด้วยการใช้และจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้ 
มากที่สุด  
                    - การจัดท าฐานขอมูลวิเคราะหและประเมินสภาพทรัพยากรของสถานศึกษา และ 
องคกรในพ้ืนทีชุ่มชนเปนระยะๆ และอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมลูพ้ืนฐานใหครูน าไปใชออกแบบ 
และจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
                    - การจัดท าฐานขอมูลวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบ 
การสอนคุณธรรม ซึ่งขอมูลทีเ่ก็บจะเกีย่วกับลักษณะนิสัย พฤติกรรม สภาพปญหา ครอบครัว  
ปญหาชีวิต ฯลฯ โดยหน้าทีห่ลักควรเปนครูประจ าชั้นในการเปนผูวิเคราะห มีระบบการบันทึก  
และการกระจายขอมูลสูครูที่สอนในรายวิชาอ่ืน และสงตอขอมูลไปสูระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึง 
ส่งตอไปยังสถานศึกษาอ่ืนทีผู่เรียนเขาไปศึกษาตอ  
      - การสนับสนุนด้านการวิเคราะหประเด็นทาทายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหน่วย 
วิเคราะห์ปญหาคุณธรรมทีเ่ปนกระแสในสังคม ชุมชน เชน พนันบอล ยกพวกตีกัน ยาเสพติด การลอ 
ลวงทางอินเทอรเนต ฯลฯ โดยวิเคราะหสถานการณกระจายขอมูลใหครูเพ่ือใชสอนและหาแนวทาง 
แกไขปองกันไดทันทวงที อันเปนการตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม  
      - การสนับสนุนด้านขอมูล องคความรูงานวิจัยเอกสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ เกีย่วกับ 
การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในผูเรียนซึ่งการสนับสนุน 
ฐานขอมูลนี้อาจด าเนินการโดยสถานศึกษาเอง หรือเปนการใชรวมกับหน่วยงานอืน่ที่มีการจัดท าขึ้น 
แลวแบงกันใช เชน สถานศึกษาอ่ืนใกลเคียง เขตพ้ืนที่การศกึษา หรือ กระทรวงศึกษาธิการใหการ 
สนับสนุน ฯลฯ  
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                    - การบริหารจัดการความรู้ (knowledge management) เพ่ือสนับสนุนงานขอมูล 
และองคค์วามรูดานการสอนดานคณุธรรม จรยิธรรมแกครูและผู้เกีย่วข้อง ทั้งดานการรวบรวม ดาน 
ระบบการจัดเก็บ ดานการแลกเปลี่ยนและดา้นกระจายองคความรู้โดยสร้างช่องทางและเงื่อนไขท่ีท า 
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูและความรูระหว่างกนัเกีย่วกับการพัฒนางานสอนคุณธรรม จริยธรรม  
อันเปนการกระจายและตอยอดองคความรูรวมกันภายในสถานศึกษา  
      - การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อใหค าปรึกษาแกครูในการแกปญหาและพัฒนา 
กลมุเด็กที่เสี่ยงในการท าผิด โดยอาจเปนการพัฒนาครูบางคน ใหมีความรูและทักษะในการเปนที่ 
ปรึกษาส าหรับผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในการท าผิดคุณธรรม จริยธรรม  
    1.5 ดานบริหารกิจกรรมส าหรับผูเรียน  
      - การวิเคราะหความตองการกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับผูเรียน  
โดยวิเคราะหจากกลุมผูเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมไดสอดคลอง ตามความ 
สนใจ ความตองการและสภาพปญหาคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดข้ึน  
      - การจัดกิจกรรม/โครงงาน ที่มีสวนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางตรงและ 
ทางออมอยางหลากหลายเพื่อผูเรียนจะไดรับการพัฒนาไดตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ 
เพ่ือใชเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเป็นกจิกรรมที่มุงใช้ทรพัยากรที่มีในสถานศึกษาหรือ 
ชุมชนอยางคุมคา  
       - การจัดกิจกรรมเสริมชวงปดภาคเรียน เชน คายอาสาสมัครตางๆ คายคุณธรรม  
กิจกรรมสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพ่ือใชเวลาวางในการพัฒนาตนเองและเกิดประโยชน์ 
โดยใช้ทรัพยากรในสถานศึกษา และชุมชนที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคมุคา  
    1.6 ดานการพัฒนางานสอนคุณธรรม จริยธรรมรวมกันของกลุ่มครู  
        - การรวมก าหนดแผนการสอน กระจายความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือรวมกนั 
ของกลุม่ครูที่อยูตามชวงชั้นในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเนื่องและไม่ซ้ าซ้อน  
        - การรวมก าหนดแผนการสอนและกระจายความรับผิดชอบและปรึกษาหารือ 
รวมกันของกลุมครูในชวงชั้นเดียวกันทีส่อนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการจัดการสอนคุณธรรม  
จริยธรรม  
        - การร่วมคิดและพัฒนาหลักสตูรทองถิ่น โดยบูรณาการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
เขาไปเพ่ือเรียนรูจากประสบการณจริง เรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพปญหา และความตองการของ 
ชุมชน/ทองถิ่น   
      - การรวมพัฒนาและปรับกจิกรรมที่มีอยู่แล้วและท่ีมีหลักปรัชญาการพัฒนาคุณธรรม 
เป็นแกน เชน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ฯลฯ โดยพฒันาต่อยอดกิจกรรมเหล่านี้ใหมีสวน 
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พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไดอยางน่าสนใจ มีความรวมสมัยสอดคลองตามสภาพปญหาและบริบท 
ของชุมชนและสังคม  
   1.7 ดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน  
     - การวิเคราะหผูเรียน เชน อายุระดับสติปญญา ความสามารถในการเรียนรู
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคสภาพพ้ืนฐานครอบครัว ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพืน้ฐานประกอบการจัดการ 
สอนคุณธรรม จรยิธรรม (ซึ่งจะส าคัญมากข้ึนส าหรบักลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยงกระท าผิดคุณธรรม  
จริยธรรม) เพือ่จัดการสอนไดอยางเฉพาะเจาะจงและสอดคลองกับสภาพผูเรียน โดยอาจพิจารณา 
จากฐานขอมลูวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นอยางเปนระบบดังที่น าเสนอไว ขางตน  
     - การวิเคราะหทรพัยากรสถานศึกษาและองค์กรในพ้ืนที ่ชุมชนวา มีจุดแข็ง จุดออน 
ดานใด เพื่อน าทรัพยากรที่มีมาใชจัดการสอนได้เตม็ที่ โดยอาจพิจารณาจากฐานขอมูล การวิเคราะห์ 
และประเมินสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพ้ืนที ่ชุมชนที่จัดท าขึน้ อยางเปนระบบ 
ดังที่น าเสนอไวขางตน  
     - การวิเคราะหรายวิชาวาแตละรายวิชาเหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เรื่องใดไดบางและแมจะเปนรายวิชาเดียวกัน แตจะแตกตางกันไปตามแตล่ะชวงชั้น  
     - การพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นมาหลากหลายทางเลือกโดยแตละทางเลือก มีการ 
ระบุเงือ่นไขความส าเร็จตางๆ และมีการประเมนิผลที่ได้เปรียบเทียบกับ “ทรัพยากรที่ใชไป” รวมถึง 
ประเมินความเปนไปไดที่จะท าให้เกิดข้ึน  
     - แนวทางพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ที่ผูเชี่ยวชาญ 
เสนอไววา ควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้  
     1) การเลือกใชรูปแบบการสอนใหเหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละชวงวัย เชน  
ผูเรียนในวัยเด็กเล็กเน้นการสอนโดยใช้ตัวแบบหรือการใหรางวัล ฯลฯ ในขณะที่ผูเรียนระดับมัธยม 
เน้นการสอนที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนตน เพ่ือใหเกิดผลสูงสุดตอผูเรียน  
     2) การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตสอน อันเปนการปลูกฝงรากฐาน 
การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมในการด าเนนชีวิตจริง และมีสวนประยุกตใช้ทรัพยากรที่มีในทองถิน่ 
มาใช้ในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
     3) การประยุกตใ์ชทรัพยากรที่มีในสถานศึกษาหรือชุมชนใหเกิดประโยชนอยาง 
คุมค่าในการจัดการสอน เชน ปราชญชาวบ้าน กลุ่มพ่อแม ่ผูปกครองที่มีความรู้ พระสงฆ์มาชวยสอน 
หรือแบงปนประสบการณที่นาสนใจและใหขอคิด หรือการน าเอาโครงการในชุมชนมาใชสอน เชน  
ชุมชนมีโครงการรักบา้นเกดิ ควรจะน ามาประยุกต์ใหผูเรียนไดมีสวนรวมและใชสอนเชิงคุณธรรม  
จริยธรรมรวมดวย เปนตน  
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     4) การจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ 
จริงที่เป็นประโยชน์ต่อการสาธารณะ เพื่อรับรูถึงสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม  
การใหผูเรียนไดเรียนรูเกีย่วกับคุณธรรม จรยิธรรม ผานการไปงานศพบางงาน การดูแลชวยเหลือสัตว 
ปวย การมีสวนช่วยอ่านหนังสือใหคนตาบอด การมีสวนช่วยเหลือหรือดูแลผูสูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ  
       - การคัดเลือกรูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะ 
ด าเนินการใหเ้กิดข้ึนจริง และมีการใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพ้ืนที่ชุมชนอย่างคุมคา 
โดยเปรียบเทียบกบัผลที่ไดตามเป้าหมายการพฒันาคุณธรรมในผูเรียนและความตองการของชุมชน   
       - การแกปญหาและดูแลกลุมผูเรียนที่มีปญหาทางพฤติกรรมเฉพาะรายเปนกรณี 
พิเศษ โดยจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติม ใหค าปรึกษาและติดตามผลถึงบ้านอย่างใกลชิด (เนื่องดวย 
ทรพัยากรด้านผู้สอนจ ากัด/ครูมีภารกิจมากอีกทั้งตองใชทรัพยากรมากในการติดตาม และแกไข 
พฤติกรรมกลุมผูเรียนที่มีปญหาจึงตองด าเนินการเฉพาะราย สวนกลุมผูเรียนปกติก็ใช ระบบการสอน 
ในชั้นเรียนที่จัดให้)   
       - การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรมวา  
ผลทีไ่ดเปนไปตามเปาหมายหรือไม่ เปรียบเทียบกับทรัพยากรทีใ่ชในกระบวนการจัดการสอน อาท ิ 
ทรัพยากรในรูปของเวลา ตนทนุ ค่าสื่อการสอน หรือคาใชจายต่างๆ ปริมาณบุคลากรที่ใช ฯลฯ  
       - การปรับปรุงรูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพอยางต่อเนื่อง  
โดยพัฒนาและประยุกตตามสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพ้ืนทีชุ่มชน 
   2. แนวทางระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                เขตพ้ืนที่การศึกษา นับเปน็องคก์รส าคัญในการมีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนาและเสริม 
สรางการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เนื่องด้วยมีความ 
ใกลชิด และเปนหน่วยงานระดับพืน้ที่ที่ดูแล และสนับสนุนจัดการศึกษาในภาพรวม ของเขต อีกทั้ง 
มีศักยภาพในการจัดสรรและระดมทรัพยากรสนับสนุนสถานศึกษาจากองคกรในพ้ืนที่ชุมชน โดยเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้  
       - การก าหนดเปาหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของแตละเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ในการพัฒนางานสอนคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในพืน้ทีค่วามรับผิดชอบ โดยด าเนินงาน 
อย่างตอเนื่อง ไมเปลี่ยนแผนงานบอย ซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันไปในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามสภาพบริบททองถิ่นทีแ่ตกต่างกัน  
    - การส ารวจประเด็นและระดับความรุนแรงของปัญหาคุณธรรม จริยธรรมในพื้นท่ี  
โดยอาจรวมมือกบัหนวยอื่น เชน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวดั องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ  
เพ่ือเปนฐานขอมูลใหสถานศึกษาใช้ประกอบการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรมไดสอดคลอง  
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของทองถิ่น  
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    - การสนับสนุนองคค์วามรูและศึกษานิเทศกที่เชี่ยวชาญดานการจัดการสอนคุณธรรม 
จริยธรรม ที่มีคุณภาพและสามารถประยุกตใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาและทองถิน่ไดเกิดประโยชน์ 
อย่างคุ้มค่าให้ไปมีสวนพัฒนาและแนะน าการสอนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
    - การระดมทรัพยากรและสรางความรวมมือกับองคกรในพ้ืนทีชุ่มชนที่มีศักยภาพ  
ในการมีสวนจัดการสอนกิจกรรม หรือโครงงานเกี่ยวกับพฒันาคุณธรรม จริยธรรมรวมกับสถานศึกษา  
เชน การไปเจรจากับส านักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ส านักงานการค้าภายใน 
สถานพินิจและคมุครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ (เนื่องด้วย สพท. มีพลังเจรจาต่อรองและชักชวน  
ไดมากกว่าสถานศกึษา)  
    - การมีหนวยงานเฉพาะกิจในการใหค าปรึกษาส าหรับผูบริหารและครู ในกรณีที่มี 
ปญหาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ปญหาการสอนคุณธรรม จริยธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งหนวยงานนี้ควรมีผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มนักจิตวิทยาหลากหลาย 
สาขาและมีระบบการให้บริการทีท่ั่วถึงและมีคุณภาพ  
    - การสนับสนุนการฝึกอบรม กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง ใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูเรียนจากสถานศึกษาตางๆ ที่อยูในเขตพ้ืนที่นั้น ไดมีสวน 
เขาร่วมไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จรยิธรรม  
    - การสรางแรงจูงใจใหสถานศึกษาที่อยูในเขตพ้ืนที ่ใหแขงขันกันพัฒนารูปแบบการสอน 
คุณธรรม จริยธรรมที่ประยุกตใช้ทรพัยากรในสถานศึกษาหรือท้องถิ่น โดยการจัดประกวด การให
รางวัลรวมถึงการยกยองครูหรือสถานศึกษาที่ปฏิรูปการสอนคุณธรรม จรยิธรรมไดโดดเดน โดยมี 
กฎเกณฑการประกวด/ใหรางวัลที่ชัดเจนนาเชื่อถือและวัดไดจริง  
   3. แนวทางระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
                ความชัดเจนด้านทศิทาง นโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ เปนสิ่ง 
จ าเปนยิ่งส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 
สถานศึกษา โดยเฉพาะในระยะแรกที่มีการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ประสิทธิภาพโดยกระทรวงศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 การก าหนดทิศทางและนโยบาย  
      - การใหความส าคัญ การก าหนดนโยบายแผนงาน และมาตรการที่ชัดเจนในการ 
ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมทั้งระบบ และน าสู่การปฏิบัติ โดยด าเนินการ 
อย่างตอเนื่อง  
      - การก าหนดนโยบายและมอบหมายให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ตองมีแผนงาน 
และโครงงานชัดเจนในการพัฒนางานสอนคุณธรรม จริยธรรม โดยแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมี 
แผนงานหรือโครงการที่ตางกันตามสภาพปญหา ความตองการและทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่  
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    3.2 การก าหนดเปาหมาย หลักสูตรและสาระการเรียนรู  
      - การก าหนดเป้าหมายการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในแตละชวงชั้น  
ที่ชัดเจน โดยสอดคลองตามพัฒนาการในแตละชวงวัยและตอเนื่องเชื่อมโยงสูชวงชั้นที่สูงขึ้น  
      - การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ก าหนดสาระการเรียนรูจากเดิมท่ีมุงเนนเรียนสาระ 
เนื้อหาความรูทางวิชาการท่ีอัดแนน ดวยการลดเนื้อหาวิชาการลงและมุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรมมากขึ้น 
      - การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลาง โดยแยกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ออกมาเปน 1 กลมุสาระการเรียนรูอยางชัดเจนเพ่ือให้การจัดการสอน และการประเมินผล มีความ 
เปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน   
     - การบังคับใหทุกกลุมสาระการเรียนรูตองสอดแทรกการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
รวมดวย โดยก าหนดสัดสวนที่ชัดเจน เชน จะตองสอดแทรกการสอนคุณธรรม จริยธรรม 10 หรือ  
20 % ของเนื้อหาทั้งหมด เปนตน  
     - การปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระการเรียนรูศาสนาและคุณธรรม จริยธรรม ใหมุงสอน 
ศาสนาทีเ่ชื่อมโยงกับการใชชีวิตประจ าวัน และมีความยึดหยุ่นทีจ่ะประยุกตเอาประเด็นปญหาและ 
ความตองการของชุมชนดานคุณธรรม จริยธรรมเขามาใชสอน  
   3.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
     - การสนับสนุนการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นจากนักวิชาการหลากหลาย 
สาขา เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทั้งจากกลุ่ม 
นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักพัฒนาพฤติกรรม นักการศาสนา นักปรัชญาดานจริยศาสตร์ นักสังคม
มนุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ  
     - การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงตามสภาพความจ ากัดทางทรัพยากรของ 
พ้ืนที่ตางๆ  
     - การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมเฉพาะ 
เจาะจงส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่เสี่ยงตอการประพฤติผิดคุณธรรม จริยธรรมอยางเรงดวน โดยแยกตาม 
สภาพปญหาความเสี่ยงทางคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นตัวแบบใหสถานศึกษาน าไปตอยอดและ 
ประยุกตใช   
      - การจัดโครงการประกวดและโครงการสถานศึกษาน าร่องดานการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียน ที่มงุประยุกตใ์ช้ทรัพยากรสถานศึกษาและชุมชนอยางคมุคา/เกิดประโยชนสูงสุด 
ในทางสรางสรรค  
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     - การจัดท าคูมือพ้ืนฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะหปจจัยทีเ่กีย่วของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน รูปแบบ 
การสอนแบบตางๆ โดยวิเคราะห์ทรพัยากรที่ตองใชในแตละรูปแบบ แนวทางประยุกต๋ใช้ทรัพยากร 
ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน แนวทางคัดเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ตามสภาพทรัพยากร 
และวิธีประเมินผลรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสภาพบริบททองถิ่น เปนตน  
     - การจัดท ากรณีศึกษาตัวอย่าง การสอนประเด็นท้าทายคุณธรรม จริยธรรมใหม่ๆ  
เพ่ือเปนแนวทางใหครูใชสอน เชน ประเด็นการรูเทาทันสื่อ การเลนเกมอยางชาญฉลาด ฯลฯ และ  
รวมถึงประเด็นที่สังคมยังไมชัดเจนว่าผิดหรือถูก โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างตอเนื่อง ใหเทาทัน  
การเปลี่ยนแปลง  
     - การใหรางวัลและยกยองสถานศกึษาดีเดน่ดานการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
ทีใ่ช้ทรพัยากรในสถานศึกษาหรือชุมชนอย่างคุม้คา/เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเกณฑ์ใหรางวัลที่ชัดเจน  
และสามารถวัดไดใกลเคียงสภาพจริง มิใชวัดแตเพียงภายนอก  
   3.4 การพัฒนาระบบการประเมินผล  
     - การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนดานจิตพิสัยที่ชัดเจน แมนย าและ 
ถูกตอง โดยอยบูนกรอบมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ เพ่ือใหสถานศึกษาใชประเมิน ความก้าวหน้า 
ของผูเรียน  
     - การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลด้านประสิทธิภาพการใชทรพัยากร 
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหสถานศึกษาน าไปใชประเมินความก้าวหน้าในการจัดการสอน 
คุณธรรม จรยิธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
        - การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาดานจัดการเรียนการสอน 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถประเมินสภาพความกาวหนาในการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา  
     - การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณธรรม จริยธรรมครู ที่ชัดเจนตรงกับ 
สภาพความเปนจริง โดยประเมินจากหลายฝายเปนการประเมินเปนระยะอยางตอเนื่องและเอาจริง 
เอาจัง เพื่อให้สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาใช้ประเมินคณุธรรม จริยธรรมของครู ซึ่งเป็นตัวแบบ  
ส าคัญในการพัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน  
     - การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณธรรม จรยิธรรมผูบริหารสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยประเมินจากหลายฝาย ประเมินเป็นระยะอยางตอเนื่อง 
และเอาจริงเอาจัง เพ่ือใหสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาใชประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร 
ซึ่งจะตองเปนผูน าทีเ่ปีนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม  
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   3.5 การพัฒนาผูบริหารและครู  
     - การพัฒนาหลักเกณฑวิทยฐานะดานวินัยและจรรยาบรรณของครูและผูบริหาร 
สถานศึกษาท่ีเขมงวด โดยมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและเอาจริงเอาจัง  
     - การก าหนดคุณสมบัติของครูสอนวิชาคุณธรรม จรยิธรรมใหชัดเจนว่าต้องเปน 
ครูสายจริยธรรมโดยตรง หรอืตองผ่านหลักสูตรการศึกษา/อบรมสอนคุณธรรม จริยธรรมเขมขน 
ไดมาตรฐาน มิใช่ใหครูคนใดก็ไดมาสอนวิชาดานคุณธรรม จริยธรรม  
     - การพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูกอนประจ าการและระหว่างประจ าการ  
ใหสามารถพัฒนาครูที่มีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการสอนคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง 
การใช้และการประเมินการใชทรัพยากรของสถานศึกษาหรือชุมชนได้อยางคุ้มค่าเกิดประโยชนสูงสุด  
     - การใหรางวัลและยกย่องครูดีเดนดานการเปนแบบอย่างและดา้นการจัดการสอน 
คุณธรรม จรยิธรรม ที่สามารถประยุกตใชทรพัยากรที่มีในสถานศกึษา ชุมชนให้เกดิประโยชนอยาง 
คุมคาอันเป็นการสรางแรงจูงใจและขวัญก าลังใจ  
     - การพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติ 
และพฤติกรรมทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม  
       - การพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรูความสามารถ และ 
ทักษะในการบริหาร รวมถึงการจัดสรรและระดมทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
     - การใหรางวัลและยกย่องผูบริหารสถานศึกษาดีเดนด้านการเป็นแบบอย่าง และ 
การบริหารสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรมที่มีการประยุกต์ใช้ 
ทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพ้ืนทีชุ่มชนไดเกดิประโยชน์สูงสุด  
   3.6 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
     - การระดมทรัพยากรสนับสนุนจากภาคีอ่ืนมาเผยแพร่ และใช้ในสถานศึกษาอยาง 
กว้างขวาง เชน ส านักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท าการตูนสงเสริมคุณธรรม  
เป็นต้น 
     - การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาการเรียนรู้ เชน ต ารา หนงัสือเรียน  
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ใหมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอยางร่วมสมัย เหมาะสมตาม  
ช่วงวัย และลดเนื้อหาทางวิชาการลงอย่างเหมาะสม   
     - การรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นทาทายคุณธรรม จริยธรรมใหมๆ  
ตอเนื่อง โดยอาจประสานงานรวมกับหน่วยงานอืน่ เพ่ือเป็นแนวทางใหส้ถานศึกษาเฝ้าระวัง และ
พัฒนาผูเรียนใหรเูทาทันไม่ตกเปนเหยื่อ  
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     - การสรางระบบฐานขอมูลองคความรูเกีย่วกบัรูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรม 
ที่มคีวามหลากหลาย มีคุณภาพทันสมัยโดยมีการวิเคราะหและประเมินการใช้ทรัพยากรในแตละ 
รูปแบบการสอนตางๆ รวมดวย  
      - การวิเคราะหแตละกลุมสาระการเรียนรู้ในแต่ละชวงชั้นอยา่งชัดเจนวาเหมาะสมที่ 
จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องใดไดบาง เพื่อเปนกรอบแนวทางใหครูในแตละกลุมสาระการ 
เรียนรูน าไปสอดแทรกและประยุกตสอนได  
        - การพัฒนาระบบประชาสัมพันธและกระจายขอมูล 
      - องคความรูที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
สูสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายตางๆ เชน กลุมพ่อแม่ ผูปกครอง เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ฯลฯ  
      3.7 แนวทางเสริมอ่ืนเพื่อพัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรม  
        - การออกระเบียบและกฎเกณฑหามน าสิ่งอบายมุขเขามาในสถานศึกษา โดยบังคับ 
ใช้ทั้งกับผู้บริหาร คร ูบุคลากร ผูเรียน และผูที่เขามาในสถานศึกษา เชน การจัดเลี้ยงในสถานศึกษา 
ไมควรมีสิ่งมนึเมา การสูบบุหรี่ การจัดเวทีแสดงที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ และมีกระบวนการควบคุมและ
ด าเนินการเอาผิดทีจ่ริงจัง เพ่ือสรางบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในผูเรียน 
        - การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจนและมีคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงวัย 3 - 6 ป ซ่ึงเปนช่วงวัยส าคัญท่ีเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
        - การก าหนดเกณฑคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยควรพิจารณาสัดสวน
คะแนนคุณธรรม จริยธรรมของผูสมัครสอบรวมดวย เชน ประสบการณเขาร่วมกิจกรรม เพ่ือการ 
สาธารณะการเคยท าประโยชนตอผูอ่ืนหรือชุมชน เปนตน 
   4. แนวทางระดับรัฐบาล  
       เนื่องดว้ยการด าเนินงานในหลายประการเป็นอ านาจและบทบาทของระดับรัฐเพ่ือก าหนด 
ทิศทางและนโยบายรวมถึงมสีวนส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึน้ และประสบความส าเร็จไดมากขึ้นโดยแนวทางระดับรัฐบาล  
มีดังนี ้ 
   - การก าหนดทิศทาง นโยบายแผนงาน กลยุทธและการสนับสนุนทรัพยากรอยางชัดเจน 
ในการมุง่แก้ปญหาและพัฒนาการสอนคุณธรรม จรยิธรรมใหผูเรียนทกุช่วงวัย  
    - การพัฒนากฎหมายตางๆ ที่มีสวนสกัดก้ันความเสี่ยงในการกระท าผิดคุณธรรม  
จริยธรรมของเด็กเยาวชน เชน การจัดระเบียบสังคม การพนัน การคุมสถานบันเทิงการจัดโซนนิ่ง  
สถานบันเทิงไมใหตั้งใกลสถานศึกษา ฯลฯ และกฎหมายตองบังคับใชไดจริง ด าเนินการอยางเอาจริง 
เอาจัง และมีบทลงโทษหนัก  
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   - การพัฒนาดัชนีชี้วัด/ระบบวัดระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคม เพื่อสงสัญญาณเตือน 
สูระบบการศึกษาว่ามี ประเด็นสังคมใดทีส่อ/เปนวิกฤตคุณธรรม เพ่ือสถานศึกษาจะไดแกปญหาและ 
ป้องกันได้ทันทวงท ีโดยอาจด าเนินรวมกับหนวยงานอื่น  
   - การสนับสนุนการขยายผลการปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ 
สู่การพัฒนาการสอนคุณธรรม จริยธรรมในกลุมผูเรียน  
   - การพัฒนาโครงงานตางๆ ของรัฐใหมีสวนรวมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ 
เยาวชนไทย เชน เปดโอกาสและส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ของรัฐหรือเอกชน     
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การพัฒนากลุมแมบาน หรือสหกรณที่มีสวนใหเด็กและเยาวชนเขารวม 
การพัฒนาการทองเที่ยว ที่มุงสรางจิตส านึกรกัชุมชน/ทองถิ่น ฯลฯ  
   - การสนับสนุนองคก์รทางศาสนาต่างๆ ใหมีบทบาทชัดเจนในการจัดท าโครงงานที่ 
เกีย่วกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจเป็นการร่วมมือกับสถานศึกษา 
หรือเปนการด าเนินการเอง เชน การพัฒนาค าเทศน ที่รวมสมัยเพื่อสถานศึกษาน าไปประยุกตใช 
การพัฒนาศาสนสถานใหนาดึงดูดน่าสนใจเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  
   - การก าหนดกฎหมาย มาตรการและด าเนินการจริงจังในการน าเสนอ สื่อสารมวลชน 
ตางๆ ทางสรางสรรครวมถึงการสกัดกั้นสื่อและลงโทษสื่อไมพึงประสงค  
   - การสนับสนุนสื่อสารมวลชนที่มุงพัฒนาปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรมให้คนในสังคม  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  
   - การพัฒนาระบบกระตุ้นสังคมดานคุณธรรม จรยิธรรมเป็นระยะต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง  
จิตส านึก เห็นคุณคาและความส าคัญ เชน จัดโครงการกิจกรรมสรางสรรคพัฒนาสื่อเลิกเหลา บุหรี่  
ไมซื้อขายเสียง รับผิดชอบในหนาทีอ่าสาสมัคร ฯลฯ จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นว่าการพัฒนา 
รูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรม จะตองค านึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมดว้ย 
โดยจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมทั้งระบบการศึกษา ตั้งแตครูผูสอน  
สถานศกึษา เขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจนถึงรัฐบาล โดยใหมีการจัดสรร และใช 
ทรัพยากรขององคกรหรือหนวยงาน ทุกระดับทีเ่กีย่วของ มีการต่อยอดและพัฒนาจากทรัพยากร 
ที่มีอยูใหเกดิประโยชนอยางคุมคา อันจะท าให้การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมเปนไป 
อย่างมีคุณภาพ มีโอกาสส าเร็จ และสอดคลองตามสภาพปัญหาและความตองการของชุมชนและ 
สังคมไทย 
   คุณธรรม จริยธรรมที่สังคมคาดหวัง  

   คุณธรรม จริยธรรมเปนสิ่งส าคัญตอการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย ์หากสังคมใดที่ 
คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมโทรม ยอมกอใหเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ในแตละสังคมย่อมมีความคาดหวัง 
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ต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งจะตองเป็นเครื่องเตือนสติในการท าความดี ผูรายงานจะไดน าเสนอ 
คุณธรรม จริยธรรมที่สังคมคาดหวัง ดังตอไปนี้  
   1. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ การปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรูสรางความ 
ตระหนักและปลูกจิตส านึกในคณุคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถ ี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรม เปนพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรทูีเ่ชื่อมโยงความรวมมือ 
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเป็นคนดี  
มีความรูและอยูดีมีสุขเพ่ือใหการด าเนินงานประสบความส าเร็จสามารถน าไปสูการปฏิบัติไดอยาง 
เปนรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก าหนดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ (อรศญา จวนทองรักษ.  
2551 : 25) ดังนี้          
   1.1 ความขยัน ขยัน คือความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที ่การงานอย่างต่อเนื่อง  
สม่ าเสมอ อดทน ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลส าเร็จ ผูที่ม ี
ความขยัน คือผูที่ตั้งใจท าอยางจริงจังตอ่เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เปนคนสูงาน มีความพยายาม  
ไมทอถอย กลา้เผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าทีอ่ยางแทจริง  
   1.2 ความประหยัด ประหยัด คือการรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของแต่พอควร 
พอประมาณ ใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ ผูที่มีความประหยัด คือผูด าเนินชีวิตความ 
เปนอยเูรียบง่าย รจูักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพย์สิน สิ่งของ 
อย่างคุมคา รูจักท าบัญชีรายรับ รายจายของตนเองอยูเสมอ  
   1.3 ความซื่อสัตย ซื่อสัตย์ คือประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ  
ปลอดจากความรูสึกล าเอียงหรืออคติ ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรง ทัง้ตอหนาที ่ 
ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรูหนาทีข่องตนเองปฏิบัติ 
อยางเต็มทีถู่กตอง  

1.4 ความมีวินัย มีวินัย คือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติซึ่งมีทั้ง 
วินัยในตนเอง และวินัยตอสังคม ผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา  
สถาบัน องคกร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 

1.5 ความสุภาพ สุภาพ คือเรียบรอยออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม  
มีสัมมาคารวะ ผูที่มีความสุภาพ คือผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ  
ไมกาวราวรุนแรง หรือวางอ านาจขมผูอ่ืน ทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความ 
มั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรม 

1.6 ความสะอาด สะอาดคือปราศจากความมัวหมองทั้งทางกายใจและสภาพแวดลอม 
มีความผองใส เปนทีเ่จริญตา ท าใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น ผูที่มีความสะอาด คือ ผูที่รักษา 
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รางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมวั มีความแจมใส 
อยูเสมอ  

1.7 ความสามัคคี สามัคค ีคือความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกนั ความ 
ปรองดองกัน รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ เกิดงานการอยางสรางสรรคปราศจาก 
การทะเลาะ วิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายทาง 
ความคิดความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวในลักษณะเชนนี้ เรียกอีกอยางวา  
ความสมานฉันท ผูที่มีความสามัคคี คือผูที่เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน 
ทั้งในฐานะผูน าและผูตามที่ด ีมีความมุ่งมัน่ตอการรวมพลังชวยเหลือเกื้อกุลกัน เพ่ือให้การงานส าเร็จ 
ลุลวง สามารถแกป้ัญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูที่มีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมทีจ่ะปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยา่งสันติ  
  1.8 ความมนี้ าใจ มีน้ าใจ คือความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตนเอง หรือเรื่องของตัวเอง 
แตเห็นอก เห็นใจ เห็นคุณคา่ในเพื่อนมนุษย มีความเอ้ืออาทรเอาใจใสในความตองการ ความจ าเปน  
ความทุกขสุขของคนอ่ืน และพรอมที่จะให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกนัและกนั ผูที่มีน้ าใจ คือผูใหและ 
ผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เขาใจ 
เห็นใจผู้ที่มีความเดือดรอน อาสาช่วยเหลือสังคม ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อ 
บรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน  
   2. คุณลักษณะที่ดีของคนไทยที่พึงประสงค์  
   คุณลักษณะที่พึงประสงคส าหรับคนไทยในงานวิจัยของ สุวิมล วองวาณิช และคณะ  
เรื่อง โครงการเรงสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย กลา่วว่า คุณลักษณะที่ดีของคนไทย 
ที่พึงประสงค์ซึ่งก าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติ คือคุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก โดยคนไทยตองมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจรติ วจีสุจริต และมโนสุจริต และหากยึด 
ชุดคุณธรรมระดับบุคคลเพ่ือมุ่งความส าเร็จของส่วนรวม ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หัว จากการวิเคราะหของ ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ ซึ่งใชเป็นกรอบในงานวิจัยของ สุวิมล  
วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย พบวา คุณธรรมระดับบุคคล ซึ่งหมายรวมถึง เด็กและเยาวชนไทย
เพ่ือความส าเร็จในการด าเนินชีวิตม ี3 ดาน ดังตอไปนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 
3 - 4)  
   2.1 คุณลักษณะดานคณุธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เปีนสภาพความดีงามในดานตางๆ  
ประกอบดวย 4 ชุด ไดแก  
     2.1.1 คุณธรรมที่เป็นปจัจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวยเรงรัดให้ 
การกระท าใดๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว เชน ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถใน 
การพ่ึงตนเอง และความมีวินัย  
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     2.1.2 คุณธรรมที่เป็นปจจัยหลอเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวยเรงรัดให 
ท าการใดๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เชน ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบ ความส านึก 
ในหน้าทีแ่ละความกตัญ  ู  
     2.1.3 คุณธรรมที่เป็นปจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวยยึดประวิงหรือ 
ตักเตือนใหกระท าการให้บรรลุจุดมงุหมายที่ตั้งไว เชน ความมีสติและรอบคอบ และความตั้งจิตใหดี  
     2.1.4 คุณธรรมที่เปนปจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวยสงเสริมให้ 
กระท าการใดๆ ใหบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว เชน ความเมตตา ความปรารถนาดีตอกัน ความเอ้ือเฟอ 
ตอกัน ความไมเห็นแก่ตัว ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความอะลุมอลวยถอยทีถอยอาศัย  
   2.2 คุณลักษณดานสังคม หมายถึง คุณลักษณะที่เกีย่วของกับการเขาสังคม และการ 
มีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ืน เชน ความมีกิรยิามารยาท การปรับตัว ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมี 
สัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ ความออนนอมถอมตน   
   2.3 คุณลักษณดานการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หาความรู้ 
การท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เชน ความใฝร ูใฝเรียน ความรักโรงเรยีนและความรักการอาน  
   3. พฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุมบุคคล  
    พรนิภา ค าปองกันภัย (2548 : 5) ไดสรุปแนวคิดของหน่วยงาน นักวิชาการต่างๆ  
แบ่งพฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุ่มบคุคล สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะพฤติกรรม คือพฤติกรรม 
ตอตนเอง พฤติกรรมต่อผูอ่ืน และพฤติกรรมตอสังคม ดังนี้ 
    3.1 พฤติกรรมตอตนเอง  
      3.1.1 มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมอยางมีเหตุผล และเขาใจ 
กฎเกณฑตางๆ ที่ขยายขอบเขตกวางไปสูระดับสังคม  
      3.1.2 ปฏิบัติในกรอบมาตรฐานของศีลธรรมที่สังคมนั้นยอมรับไดอยางสม่ าเสมอ  
ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักเบื้องตนของแตละศาสนา ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหอยูใน 
ขอบเขตท่ีดีงาม  
      3.1.3 กลายอมรับความคิดและต้ังใจแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น  
      3.1.4 มีความม่ันคงในจิตใจและภูมิใจในตนเอง  
      3.1.5 รจูักจุดออน จุดแข็งเกีย่วกบัอารมณ์ของตนเองเป็นอย่างดี    
      3.1.6 มีความสามารถในการปรับตัวและรูจักวิธีผอนคลายตนเอง  
      3.1.7 มีความสุขในทางที่เหมาะสมได  
      3.1.8 มีความมุงมั่น ขยันและอดทนทุมเทในการท าสิ่งที่ยาก มีอุปสรรค หรือตองใช้ 
ระยะเวลานานใหส าเร็จไดดวยตนเอง แมไมมีใครควบคุม  
      3.1.9 ซื่อสัตยและรักความถูกต้อง  
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      3.1.10 เก็บรวบรวมความรู้ จ าแนกข้อมูลเพ่ือใชตัดสินและประเมินค่าของสิ่งที่ 
เรียนรูตามกฎเกณฑและมาตรฐานที่ก าหนด  
     3.1.11 สามารถเลือกและยอมรับคานิยมทีเ่หมาะสม ตัดสินความดี ความชั่ว  
การยอมรับปฏิบัติตามพฤติกรรมต่างๆ โดยอาศัยเหตุผลของตนเอง  
      3.1.12 สามารถพ่ึงตนเองได้ รู้จักแก้ปัญหาของตัวเองได้ดวยสติปญญา และความ 
เชื่อมัน่ในตัวเอง  
     3.1.13 พัฒนาความสามารถของตน  
     3.1.14 มีคุณลักษณะในด้านความประหยัด มีวินัย มีน้ าใจเป็นนกักีฬา มีเหตุผล  
มีลักษณะมุ่งอนาคต มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ ไมกังวลใจ มีความเชื่อมั่นในอ านาจภายใน 
ของตนเอง  
   3.2 พฤติกรรมตอผูอ่ืน  
     3.2.1 มีความเขาใจในการแสดงออกทางอารมณของผูอ่ืนได  
     3.2.2 มีความเห็นใจไมเกรงใจโดยปราศจากเหตุผล  
     3.2.3 มีความเมตตากรุณารวมถึงการอยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศัย  
     3.2.4 ใหความรวมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างไม่เห็นแก่ตัว 
     3.2.5 เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  
     3.2.6 ควบคุมอารมณทั้งทางสีหน้าและวาจา  
     3.2.7 แสดงมารยาท และวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  
     3.2.8 มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผและเสียสละ  
   3.3 พฤติกรรมตอสังคม  
     3.3.1 จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม   
     3.3.2 รบัผิดชอบตอผูอ่ืน สังคมและมนุษยชาติ ไมประพฤติไปในทางที่จะกอใหเกิด 
ผลเสียตอสังคมภาพรวม ทั้งในทางตรงและทางอ้อม   
     3.3.3 มีความพรอมและเต็มใจที่จะเสียสละเวลาและผลประโยชน์สวนตน เพ่ือท า 
ประโยชนแกสังคมสวนรวม  
     3.3.4 มีความยุติธรรมและรักความถูกตอง  
     3.3.5 มุงมัน่ทีจ่ะพัฒนาและมีความพรอมในการสรางสรรคสังคมใหมีสันติสุข  
     3.3.6 ใชเวลาวางใหเป็นประโยชน์ในการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม  
     3.3.7 ชวยเหลือผูดอยโอกาส  
     3.3.8 ชวยสร้าง ปองกันสาธารณสมบัติของชาติและเสียสละในการช่วยพฒันา 
ประเทศชาติได  
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     3.3.9 เสียสละเพ่ือสวนรวม และใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางเทา่เทยีม  
     3.3.10 ประหยัด ใชสิ่งของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม ตลอดจน  
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและมีคา  
     3.3.11 มีสวนรวมในการน าความรูแนวทางหรือวิธีการใหมๆ เขาไปใชในการพัฒนา 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
     3.3.12 รวมสรางสรรคและพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชนตอสังคม  
     3.3.13 รวมกลุมที่มีอุดมการณเดียวกันทีย่อมทุ่มเทเสยีสละเพ่ือสรางสิ่งที่ดีขึ้น 
ในสังคม  
    จากพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมดังกลาวขา้งต้น เปนพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให  
บุคคลแสดงตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสังคมเพ่ือใหอยู่ในสังคมไดอย่างมคีวามสุข  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัโครงการและการบริหารโครงการ  

   หลักการจัดท าโครงการ “โครงการ” ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
หรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางต าราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า Program  
ซึ่งหมายถึง แผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
โครงการคือ “Project” หรือ “Program” ในภาษาอังกฤษนั่นเอง โครงการเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีนักวิชาการ/หน่วยงานได้ให้ 
แนวคิดไว้หลายลักษณะ ดังนี้  
    นิศา ชูโต (2541 : 39) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า โครงการ หมายถึง ความคิด  
แนวทางกิจกรรม หรือผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ในกิจกรรมนั้นๆ แนวคิดการจัดกิจกรรม 
หรือกลุ่มของกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   ประชุม รอดประเสริฐ (2542 : 5) ได้สรุปความหมายของโครงการว่า โครงการเป็น 
แผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร 
ในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการ 
ด าเนินงานจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน และต้องมีพ้ืนที่ในการด าเนินงาน เพ่ือการ 
ให้บริการและสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่นั้น และจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงาน 
รับผิดชอบในการด าเนินงาน  
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 45) กล่าวถึงโครงการไว้ว่า โดยทั่วไปแล้วงานโครงการ 
มักจะเริ่มต้นจากปัญหาหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น 
โครงการแล้ว สภาพปัญหาน่าจะหมดสิ้นไป หรือเบาบางลงไปตามเป้าหมายของโครงการที่ระบุไว้  
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ความส าคัญของโครงการแต่ละโครงการน่าจะขึ้นอยู่กับความส าคัญของปัญหาที่โครงการแต่ละอัน  
มุ่งหวังจะขจัดให้สิ้นไป ปัญหาแต่ละอย่างไม่ควรมีข้อจ ากัดว่า จะแก้ไขได้ด้วยโครงการเพียงโครงการ 
เดียว และวิถีทางในการแก้ปัญหาก็ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดให้มีเพียงอย่างเดียว  
   พิสณุ ฟองศรี (2551 : 24) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ค าว่าโครงการมีลักษณะและระยะเวลา 
ที่สิ้นสุดแน่นอน และจะไม่ท าซ้ าอีก ซึ่งอาจยกเว้นถ้ามีการปรับให้ต่างจากเดิม  
    จึงสรุปได้ว่า โครงการไม่ใช่งานประจ าตามปกติท่ีมีลักษณะเป็นโปรแกรมที่ก าหนดไว้ตลอด 
แต่จะช่วยเสริมงานปกติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจดัท าโครงการที่นักวิชาการ 
ได้กล่าวไว้นั้น สรุปได้ว่าการจัดท าโครงการเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้าน โครงการเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหาร 
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดท า 
ขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเริ่มต้นและด าเนินการจนสิ้นสุดโครงการ มีวัตถุประสงค์ 
ที่ชัดเจน มีวิธีการด าเนินงาน โดยต้องมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งความส าคัญของโครงการ 
ขึ้นอยู่กับความส าคัญของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่มีหลายวิธี  

   ลักษณะของโครงการที่ดี  
   โครงการเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุถึง  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ดีย่อม หมายถึง ประสิทธิภาพของการ 
ด าเนินงานและผลตอบแทนที่คุ้มค่า และน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานในที่สุด  
   ประชุม รอดประเสริฐ (2542 : 10) กล่าวถึงโครงการที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
   1. สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้  
   2. มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้หรือมีความเป็น 
ไปได้สูง  
   3. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน กล่าวคือวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้อง 
กับปัญหาหรือหลักการและเหตุผลวิธีด าเนินการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น  
   4. สามารถสนองความต้องการของสังคมของกลุ่มชนส่วนใหญ่และหน่วยงานของ 
ประเทศชาติ  
   5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ  
   6. โครงการที่ดีต้องยืดหยุ่นได้คือ สามารถเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ต่อโครงการ 
นั้นอยู่เสมอ  
   7. โครงการที่ดีจะต้องมีการประเมินผลได้  
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   8. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์  
อย่างรอบคอบ  
   9. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสมและทางด้านบริหาร 
อย่างแท้จริง  
   10. โครงการจะต้องมีระยะเวลาด าเนินงาน กล่าวคือ จะต้องระบุถึงวัน เวลาที่เริ่มต้นและ 
วันเวลาที่แล้วเสร็จอย่างแน่ชัด จากลักษณะของโครงการที่ดีที่นักวิชาการได้กล่าวไว้นั้น  
   สรุปได้ว่า ลักษณะของโครงการที่ดี จะต้องแก้ปัญหาของหน่วยงานได้องค์ประกอบของ 
โครงการ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
สังคม มีเป้าหมายการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน ยืดหยุ่นและประเมินผลได้  
โดยก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริง ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี 
คุณภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 

   องค์ประกอบของโครงการ  
   องค์ประกอบของโครงการโดยทั่วไปจะครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้มีอ านาจ 
ตัดสินใจพิจารณาโครงการได้โดยสะดวก และช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นทิศทางในการ 
ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการตามโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเขียน 
โครงการ รูปแบบอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของโครงการ และข้อก าหนดแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมี 
นักวิชาการได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของโครงการไว้ ดังนี้  
   อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 9 - 10) กล่าวว่า องค์ประกอบของโครงการ หรือโครงสร้าง 
ของโครงการนั้น แท้ที่จริงแล้วมาจากความพยายามตอบค าถามของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการ 
พิจารณาและตัดสินใจอนุมัติโครงการ  
   เทศ แกล้วกสิกรรม (2543 : 6 - 9) ได้ก าหนดองค์ประกอบของโครงการไว้ ดังนี้  
   1. ชื่อโครงการเป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรและหวังผล 
ตอบแทนในรูปใดจะต้องชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของโครงการนั้น  
   2. ความส าคัญของที่มาของโครงการ หน่วยงานบางแห่งจะใช้หลักการและเหตุผลแทน  
ความส าคัญและที่มาของโครงการ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการจัดท า 
โครงการขึ้นมาอย่างชัดเจน  
   3. การก าหนดวัตถุประสงค์ จะต้องมีความเป็นไปได้ วัดได้ ระบุสิ่งที่ต้องการได้ มีเหตุผล 
และมีขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน และควรก าหนดวัตถุประสงค์หลังจากท่ีได้ด าเนินการ 
วิเคราะห์ปัญหา เนื้อหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา  
   4. การก าหนดเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากเป้าหมายเป็นการแสดงถึงความต้องการ 
ที่ระบุในเชิงปริมาณ คุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะและมักจะมีเวลาก ากับด้วย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น 
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ถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา  
   5. การก าหนดกิจกรรม กิจกรรมเป็นขั้นตอนที่จะเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานให้บรรลุ  
เป้าหมายของโครงการ ที่ก าหนดไว้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมที่ดีจะต้องครอบคลุมหน้าที่ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน และขอบเขตหรือพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงาน  
   6. การก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินโครงการ ควรจะก าหนดให้ชัดเจนว่าจะ  
ด าเนินการกี่ป ีมีระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด ส่วนการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานนั้นประกอบ 
ด้วยสาระส าคัญของกิจกรรมซึ่งจะเขียนเรื่องเป็นข้อๆ แผนด าเนินงานซึ่งระบุกิจกรรมการด าเนินงาน 
กับช่วงระยะเวลาที่จะปฏิบัติกิจกรรม ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ โดยระบุถึงต าแหน่งหรือชื่อของ
ผู้รับผิดชอบ  
   7. การก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะ  
น าไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคน  
เครื่องจักร เครื่องมือวัสดุหรืออุปกรณ์ การใช้ทรัพยากรจะต้องประหยัดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด  
   8. ค่าใช้จ่ายโครงการเป็นส่วนส าคัญของโครงการ สามารถพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ได้รับ 
ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพียงใด และจะต้องมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงการที่นักวิชาการได้กล่าวไว้นั้น  
   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของโครงการจะครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้มีอ านาจ 
ตัดสินใจ พิจารณาโครงการได้โดยสะดวกและช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นทิศทางในการ 
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบส าคัญของโครงการได้แก่ ชื่อโครงการ ความส าคัญและท่ีมาของโครงการ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนิน 
โครงการและ ค่าใช้จ่ายในโครงการ  

   หลักการบริหารโครงการ  
   การบริหารโครงการเป็นกระบวนการที่จะท าให้คนท างานในกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการถ้าบริหารโครงการโดยใช้หลักการที่ถูกต้องเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ การบริหารโครงการ  
จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักการ 
บริหารโครงการไว้ดังนี้  
   ธงชัย สันติวงษ์ (2535 : 48) กล่าวว่าการบริหารโครงการ หมายถึง รูปแบบของการท างาน 
ของมนุษย์ที่มีลักษณะการท างานเป็นกลุ่ม ที่มีการประสานกันตลอดเวลา ตลอดจนต้องมีการก าหนด 
ทิศทาง มีการจัดระเบียบวิธีการท างาน และการติดตามวัดผลส าเร็จของงานที่ท าอยู่เสมอด้วย 
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   อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 5) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารโครงการ คือการด าเนิน  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งที่องค์การ 
ก าหนดไว้  
   ประชุม รอดประเสริฐ (2542 : 48) กล่าวว่าการบริหารโครงการ เป็นงานชนิดหนึ่งที่มีผู้มี 
ความเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุถึงความส าเร็จหรือตามเป้าหมาย 
ที่บุคคลเหล่านั้นต้องการ  
   จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารโครงการที่นักวิชาการได้กล่าวไว้นั้น สรุปได้ว่า หลักการ 
บริหารโครงการเป็นกระบวนการที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอน การท างาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการประเมินผลโครงการ  

   ความหมายของการประเมินโครงการ  
   สุวิมล ติรกานันท์ (2545 : 67) ได้อธิบายถึงการประเมินว่าการประเมิน มีความหมาย 2 นัย  
คือหากเป็นการประเมินในความหมายของการวัดผลจะเป็นการประเมินที่ได้พัฒนาขึ้นตามหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของการวัด โดยเน้นความเป็นปรนัยในเชิงประจักษ์ ความเที่ยงตรงของการวัดความ 
เป็นมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัด และการตีความหมายจากคะแนนที่วัดได้แต่ถ้าเป็นการประเมิน 
ในความหมายของการวิจัยเป็นการประเมินที่ได้น าระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือตัดสินและพัฒนา 
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546 : 41) ได้ให้ความหมายของโครงการว่า โครงการ  
หมายถึง แผนงานที่ก าหนดไว้ในลักษณะที่มิใช่เป็นงานประจ าแต่เป็นงานพิเศษที่มีความส าคัญซึ่งจะ 
ต้องรีบด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในก าหนดเวลาที่แน่นอน และภายในวงเงิน 
งบประมาณท่ีจ ากัดอย่างไรก็ตาม โครงการบางอย่าง ซึ่งต้องด าเนินการในลักษณะที่ต่อเนื่องและเป็น 
ระยะเวลาที่ยาวนานจนอาจจะกลายเป็นงานประจ าไปจนกว่าจะมีการยุติ/ยกเลิก หรือปรับรื้อระบบ 
ไปในทิศทางใหม่ในท่ีสุด ทั้งนี้แล้วแต่การให้ความส าคัญและความจ าเป็นของโครงการนั้นๆ เป็นหลัก  
   สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2554 : 24) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า  
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 
ใดโครงการหนึ่ง เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
   สุวิมล ติรกานันท์ (2545 : 74) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า การประเมิน 
โครงการเป็นกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ  
   1) การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานตาม โครงการในทุกรูปแบบและทุกข้ันตอน  
   2) การเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
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   3) การใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 
   4) สารสนเทศจากข้อมูลสามารถน ามาใช้ใน การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   กล่าวโดยสรุป การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาข้อมูล    
ที่เป็นจริงเกี่ยวกับโครงการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การวางแผนการ 
ด าเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดคุณค่าหรือข้อดีของโครงการดังกล่าวว่า 
ดีหรือไม่อย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลส าเร็จของกิจกรรมจากการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ว่า  
สามารถประสบความส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่  

   ความสําคัญของการประเมินโครงการ  
   การประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินและเวลาเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการ 
ประเมินผลโครงการจะกระท าก็ต่อเมื่อ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2541 : 3)  
   1. โครงการนั้นเป็นโครงการที่ส าคัญ มีค่าใช้จ่ายสูง มีผลกระทบต่อระบบการปฏิบัติงาน  
และต่อประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการนั้นยังหารูปแบบหรือแนวทางที่แน่นอน 
ไม่ได้ หรือยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ของโครงการ  
   2. โครงการนั้นมีความสลับซับซ้อน ทั้งในแง่กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และองค์ 
ประกอบของโครงการ ตลอดจนผล และผลกระทบของโครงการ ซึ่งท าให้ยากแก่การสังเกตเชิงจิตวิสัย  
หากไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์  
   3. มีความต้องการหลักฐานทางข้อมูลที่ได้ มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   
มีความเป็นวัตถุวิสัย และหลักฐานทางข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการที่จะให้ทุกคนยอมรับ ในความ 
ถูกต้องของข้อสรุป  
   4. การตัดสินใจที่เกิดขึ้นมีความส าคัญต่อสังคม ต่อระบบงาน ต่อกลุ่มบุคคลและเกี่ยวข้อง 
กับเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง  
   รัตนะ บัวสนธ (2540 : 18-19) กลาววา แอนเดอรสัน และบอล (Anderson & Ball)  
ไดอธิบายบทบาทและประโยชนของการประเมินโครงการในด้านวัตถุประสงคตางๆ ไว 6 ประการ คือ  
   1. เพ่ือชวยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ ซ่ึงได้แก่ การประเมินว่าโครงการที่จัดท าขึ้นนั้น 
มีความจ าเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม มีความเป็นไปได้หรือคุมค่ากับเงินทนุคา่ใชจาย 
ตางๆ เพียงไร โครงการเปนที่ตองการส าหรับกลุ่มเปา้หมายหรือจะไดรับการสนับสนุนแคไหน รวมทัง้ 
ขนาดและขอบเขตการน าโครงการไปใช้กว้างหรือแคบ เป็นตน ขอมูลจากการประเมินเหลานี้จะช่วย 
ในการน ามาประมวลสรุปตัดสินใจส าหรับผูบริหารหรือแหลงทุนทีจ่ะตัดสินใจอนุมัติการน าโครงการ 
ดังกล่าว ไปด าเนินการใช้ตอไป  
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   2. เพ่ือชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโดยตอเนื่องตอไป หรือการขยาย 
โครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ไปแลว (ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้) เปนการประเมินเพ่ือจะรูวาโครงการดังกลาว ยังมคีวามจ าเป็น 
ต้องจัดใหมีอยูอีกตอไปหรือไม ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินโครงการไดรับผลตอบแทนคุมค่ากบัทนุที่ 
สูญเสียไปมากนอยเพียงใด และโครงการที่ด าเนินการไปนั้น กอใหเกิดผลขางเคียง (Side Effects)  
ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม  
   3. เพ่ือชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเปน็การประเมินเมื่อโครงการ  
ไดมีการน าไปด าเนินการใชระยะหนึ่ง หรือเปนการประเมินในชวงการด าเนินโครงการ ทั้งนี้โดยท าการ 
ประเมิน เพ่ือทืจ่ะปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการ อันไดแก 
   3.1 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือทีจ่ะรูวา วัตถุประสงคของโครงการที่ก าหนดไวนั้น  
เมือ่มีการด าเนินโครงการไปชั่วขณะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม หรือไดรับการ
ยอมรับสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มเปา้หมายในการด าเนินงานเพือ่ใหบรรลุถึงวัตถุประสงค์มากนอย 
เพียงใด  
   3.2 เนื้อหาของโครงการ เปนการพิจารณาวา เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมตางๆ ที่ก าหนด 
ไว้ในโครงการมีความครอบคลุมเกีย่วของกับวัตถปุระสงคของโครงการหรือไม ล าดับขั้นตอนของ
กิจกรรมเป็นไปตามล าดับที่จะเอ้ือตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเพียงไร นอกจากนั้นก็ยัง 
พิจารณาอีกว่าเนื้อหาสาระของโครงการดังกลาว มีความเกี่ยวขอ้งสัมพันธกับภูมิหลังหรือพ้ืนเพเดิม 
ของกลุมเปา้หมายผู้รับบริการจากโครงการมากนอยเพยีงใด   
   3.3 วิธีการด าเนินโครงการ โดยพิจารณาวาโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้น มีกลุม 
เป้าหมายรว่มโครงการเปนจ านวนเท่าไร ครบหรือไมครบตามท่ีก าหนดไวโครงการ มีผูรวมงาน 
เพียงพอหรือไม เทาไร โครงการมีการด าเนินงานหรือด าเนินกจิกรรมเป็นอยางไร กลมุเปาหมายผูรวม 
โครงการไดรับการเสริมแรง หรือการสรางแรงจูงใจอยางไรท านองนี้ เปนตน  
   3.4 สภาวะแวดลอมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกีย่วกับนโยบายทางการเมือง 
หรือทางการบริหารของผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการด าเนินโครงการว่า ใหการสนับสนุนการ 
ด าเนินโครงการหรือไมอยางไร สัมพันธภาพระหว่างผู้รวมงานในโครงการมีลักษณะ เชนไร ขัดแยงกัน 
หรือไมเป็นอุปสรรคตอการที่จะด าเนินการต่อไปเพียงใด ทรัพยากรสนับสนุนอืน่ๆ ที่จ าเป็นต่อการ 
ด าเนินโครงการมีเพียงพอมากนอยเพยีงใด ตลอดกระทั่งการยอมรับหรือใหการสนับสนุนและการ 
ต่อตานของสาธารณะที่มีตอโครงการเปนไปในทิศทางใด เหลานี้เปนตน  
   4. เพ่ือทีจ่ะไดรับขอเท็จจริงเกีย่วกับการให้ความสนับสนุนโครงการจากแหล่งตางๆ ซ่ึง 
ไดแกการพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมืองแหลงเงินทุน รวมทั้งนักวิชาชีพอ่ืนๆ  
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โดยตองการรูวาแหลงดังกลาวนี้ มีแหล่งใดบา้งให้การสนับสนุนโครงการอยา่งแทจริง เมื่อมกีารด าเนิน 
โครงการอยูในขณะนั้น  
   5. เพ่ือทีจ่ะไดรับขอเท็จจริงเกีย่วกับการขัดขวางตอตานโครงการจากแหลงตางๆ ในทาง 
ตรงกันขามกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการในขอที่สี่ นอกจากเราจะตองการรูถึงแหลงทีใ่ห้ 
การสนับสนุนโครงการแลว ในการด าเนินโครงการใดๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดังกล่าวนั้น ก็จะไดรับ 
การขัดขวางตอตาน ท าใหการด าเนินโครงการไมอาจเปนไปไดโดยสะดวก และวัตถุประสงคของ 
โครงการที่ก าหนดไวอาจจะไมไดรับการตอบสนอง ดังนั้น การรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือ 
พิจารณาวาแหลงใดบางที่ขัดขวางโครงการจึงเปนสิ่งจ าเปน ทั้งนีเ้พ่ือจะได้หาทางแกไขปรับปรุงให้ 
ด าเนินโครงการให้มีความเปนไปไดโดยสะดวกตอไป 
   6. เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในกระบวนการพื้นฐานตางๆ ซึ่งหมายถึง การไดรับความรู 
ความเขาใจในพ้ืนฐานอ่ืนทีน่อกเหนือจากความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการที่ท าการประเมิน แตวา 
มีผลต่อโครงการไดแก พ้ืนฐานดานการศึกษา ดานจิตวิทยา ดานสังคมวิทยาและดานเศรษฐกิจเปนตน  
   สมคิด พรมจุย (2542 : 30) ไดสรุปประโยชนของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้  
   1. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตางๆ เพ่ือน าไปใชในการตัดสินใจเกีย่วกบัการวางแผน 
โครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตลอดจน 
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมตางๆ  
   2. ชวยท าให้การก าหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน  
   3. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกบัความกา้วหน้า ปญหาและอุปสรรคของการด าเนิน 
โครงการ   
   4. ชวยใหขอมลูเกีย่วกับความส าเร็จและความลมเหลวของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการ 
ตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะด าเนินโครงการในชวงตอไปหรือไมจะยกเลิกหรือขยายการด าเนินโครงการ 
ต่อไป  
   5. ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการว่าเป็นอยางไร  
   6. เปนแรงจูงใจใหผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ 
ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเดน จุดดอยและน าข้อมูลไปใชในการปรับปรุง และพัฒนา 
โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
   สุวิทย มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 151) ไดกลาวถงึความส าคัญของการ 
ประเมินโครงการวา การประเมินโครงการมีประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารโครงการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้   
   1. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่น าไปใชในการตัดสินใจ เกีย่วกับ 
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การก าหนดโครงการการตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ ที่จ าเปนตองใช้ในการด าเนิน 
โครงการตลอดจนความเป็นไปไดในการจัดท าโครงการ  
   2. ชวยใหทราบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับความก้าวหนา ปญหาและอุปสรรคของโครงการ 
ที่น ามาใชในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการด าเนินโครงการ ใหเปนไปตาม 
ทิศทางที่ตองการ  
   3. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกบัความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการที่น า 
มาใชในการตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะด าเนินการในชวงตอไป ยกเลิกหรือขยายการด าเนินโครงการ 
ตอไปอีก  
   จากทีก่ลาวมาขางตนสรุปไดวา การประเมินโครงการชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตางๆ  
เกีย่วกบัการก าหนดโครงการ ความกาวหนาปญหาและอุปสรรค ความส าเร็จหรือความลมเหลวของ 
โครงการ เพ่ือพิจารณาถึงคณุคาและการคาดคะเนถึงคณุประโยชนของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารโครงการ ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข การด าเนินโครงการ วิเคราะหขอดีและขอจ ากัด 
ของโครงการ เพื่อเปนการตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการ ตรวจสอบวาการด าเนินโครงการบรรลุ 
ถึงเปา้หมายทีว่างไว้มากนอยเพียงใด  

   กระบวนการของการประเมินโครงการ  
   การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของ  
โครงการอย่างมีระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นกระบวนการ 
ในการประเมินโครงการ อาจมีข้ันตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตาม แนวคิดของ 
นักวิชาการทางการประเมินโครงการของแต่ละบุคคล หรืออาจมีรายละเอียดแตกต่างเพราะรูปแบบ  
หรือประเภทของการประเมิน อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการ 
ทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ว แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วยเสมอคือ  
การประเมินข้อมูลน าเข้า (Input) การประเมินตัวกระบวนการ (Processor) และการประเมินผลงาน  
(Output) ซ่ึงแต่ละส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้  
   1. การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมิน  
เพ่ือให้ทราบว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถด าเนินการได้หรือไม่  
จะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติได้โดยลักษณะใด การประเมินผลโครงการ ในขั้นตอนนี้ 
ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นการตรวจสอบและทบทวน ความเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ  
   2. การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ  
ทีจ่ะต้องใช้ในการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการ 
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ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพ่ือการบริหารโครงการนั่นเอง  
   3. การเก็บรวบรวมและการกระท ากับข้อมูลและทรัพยากรเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการ 
ในการด าเนินโครงการในลักษณะการเก็บรวบรวม และการจ าแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เป็นสัดส่วน  
และให้มีความเป็นจริงมากท่ีสุด การประเมินขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการว่า เหมาะสมกับ 
ข้อมูลหรือทรัพยากรที่น าเข้าหรือไม ่ 
   4. การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการสรุปผล เป็นขั้นตอนท่ีข้อมูลได้ผ่าน 
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินต้องท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่   
     การประเมินขั้นนี้ เป็นการประเมินผลงานของโครงการที่เกิดข้ึน ด้วยผลงานที่ปรากฏนั้น 
โครงการโดยรวมเป็นเช่นใด เป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์คุ้มค่า กับการด าเนินงานหรือไม่ ควรปรับ 
เปลี่ยนให้ดีขึ้น หรือล้มเลิกโครงการนี้เสีย กระบวนการที่กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการทั่วไปของการ 
ประเมินโครงการ และการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเก่ียวข้อง 
และส่วนส าคัญ ในการพิจารณาเพ่ือการประเมินผลโครงการด้วย คือ ระยะเวลา (Timing Periods)  
ของการด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยสิ่งส าคัญหรือข้อคิด 
ที่ส าคัญอีกหลายชนิด เช่น ข้อเท็จจริง ผลประโยชน์ ความเป็นไปได้ มาตรฐานและอ่ืนๆ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณา  

   ประเภทของการประเมินโครงการ 
   การประเมินโครงการจ าแนกได้หลายประเภทตามเหตุผลของนักวิชาการแต่ละบุคคล ดังนี้  
   1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาความ 
เป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มด าเนินโครงการใดๆ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพ 
ของปัจจัยป้อนความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ  
ปัญหาอุปสรรคความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับในขณะ 
เดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น 
   1.1 การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment - SIA)  
   1.2 การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment - EIA)  
   1.3 การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment - PIA)  
   1.4 การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment - TIA)  
   1.5 การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment - PIA)  
   1.6 การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment - POIA)  
   1.7 การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)  
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   การประเมินโครงการก่อนด าเนินการนี้ มีประโยชน์ส าหรับนักลงทุนเพ่ือศึกษาดูว่าก่อน 
ลงมือโครงการใดๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost Effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบ 
ต่อระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยีและระดับนโยบายหรือไม่ 
หากได้ท าการศึกษารอบคอบแล้ว อาจจะได้ผลคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้เกิดประโยชน์ หรือโทษ 
อย่างไร ปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไร เพ่ือผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้ม 
โครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพ่ือให้เกิดผลดี  
   2. การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ อาจจะจ าแนกเป็นในห้วงเวลาเริ่มต้นโครงการ  
(Inception Study) และระหว่างด าเนินโครงการที่ผ่านพ้นช่วงแรกไปแล้ว (Formative Evaluation)  
ผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวนี้ จะช่วยปรับปรุงทั้งปัจจัยป้อน กระบวนการบริหารจัดการ และ 
แม้แต่วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการให้เป็นไปตามความเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล มีชื่อเรียกการประเมินแบบนี้อีก เช่น การประเมินความก้าวหน้า (Progress Evaluation)  
และการประเมินการด าเนินการ (Implementation Evaluation) เป็นต้น ในการด าเนินโครงการ 
ด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาอาจใช้วิธีการประเมินระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือทบทวนแผนและ 
ปรับแผนของโครงการ ปรับตารางการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์การตลาดการ 
ส่งเสริมการขายและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น  
   3. การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) มักใช้หลังสิ้นสุดโครงการใหม่ๆ 
 เพ่ือค้นหาประสิทธิผลของการด าเนินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  
หรอืทบทวนกระบวนการบริหารจัดการว่า ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวประการใด  
   4. การประเมินผลกระทบของโครงการ เป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ 
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ และภาพรวมของผลกระทบทั้งหลายชนิด เช่น ผลกระทบด้านสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ประชากรและด้านนโยบาย ทั้งนี้ข้ึน 
อยู่กับเป้าหมายของการประเมินผลกระทบนั้นว่า ต้องการเน้นด้านใดเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม 
ผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องศึกษาดูว่า ในเชิงนิติศาสตร์แล้วจะต้องมีการประเมินผลกระทบ 
ด้านใดบ้าง  
   จากข้ันตอนในการประเมินผลข้างต้นนั้น สิ่งส าคัญคือโครงสร้างของการประเมินผล 
โครงการ ควรที่จะแสวงหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกโครงการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 
เกณฑ์ในการประเมินผลด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความเที่ยงตรงของการประเมิน การได้รับ 
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการประเมิน เช่น เกณฑ์การวัดผล เทคนิคและขอบเขตในการวัดผล 
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลจะต้องค านึงถึงกระบวนการในการประเมินผล เกี่ยวกับ 
โครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผล การประเมินผลกับ 
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ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมินในโครงสร้างหน้าที่ขององค์การอีกด้วย ดังนั้น ขัน้ตอนในการ 
ประเมินผลจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินโครงการนั่นเอง  

   รูปแบบการประเมินโครงการ  
   รูปแบบหรือแบบจ าลองการประเมินโครงการมีหลายแบบ ในที่นีข้อเสนอรูปแบบพอสังเขป  
ดังนี้  
   คอมราด และวิลสัน (Comrad & Wilson. 1985 : 20 - 30 อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ.  
2533 : 122 - 144) กล่าวว่าถ้าพิจารณาถึงแนวทางการประเมินที่หน่วยต่างๆ ใช้ในการประเมิน 
โครงการทางการศึกษาทั้งหลายจะพบว่า มีรูปแบบการประเมินที่นิยมใช้กัน 4 รูปแบบ ดังนี้  
   1. รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ (Goal - Based Model) ผู้ปูพ้ืนฐานการประเมิน  
รูปแบบนี้ คือไทเลอร์ เป็นรูปแบบการประเมินที่เก่าแก่ท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในการประเมิน  
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาประยุกต์ไปใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการคิดรูปแบบอ่ืนๆ  
อีกหลายรูปแบบ เพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินโครงการศึกษาต่างๆ ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายมากน้อย 
เพียงใด ตามทัศนะรูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์การประเมิน หมายถึง กระบวนการ อธิบาย 
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของโครงการก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานแล้วใช้เครื่องมือต่างๆ วัดผล 
ด าเนินงานโครงการ องค์ประกอบที่ส าคัญของการประเมินโครงการตามรูปแบบนี้ คือวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจในการรวบรวมและการแปลผล ข้อมูลที่ได้มา 
รวมทั้งการพิจารณาตัดสินในเรื่องคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้จากโครงการด้วยการวางแผนประเมิน 
โครงการหรือหลักสูตรตามแนวนี้ท าได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะพิจารณาด าเนินการ ตามล าดับขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้  
   1.1 แจ้งวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของโครงการให้ชัดเจน  
   1.2 ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานของโครงการ  
   1.3 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ  
   1.4 ก าหนดเทคนิคและกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
โครงการ  
   1.5 รวบรวมข้อมูล  
   1.6 เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาการตัดสินใจ  
เรื่องคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงการเผยแพร่การประเมินโครงการ  
   2. รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง (Responsive Model) รูปแบบการประเมิน  
โครงการลักษณะนี้ พัฒนามาจากการประเมินของ สคริเวน (Scriven) ซึ่งประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมาย  
และผลข้างเคียง (Side Effect) เป็นหลักของ สเตค (Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินขึ้นมาจาก  
แนวคิดของ สคริเวน เรียกว่า Responsive Model โดยมีนักประเมินโครงการหลายคนให้การ 
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สนับสนุนตามแนวความคิดนี้ เช่น กูบา (Guba), ลินคอล์น (Lincoln) การประเมินโครงการลักษณะ 
นี้เน้นที่กิจกรรมมากกว่าจุดมุ่งหมายของโครงการและนอกจากนั้นยังให้ความสนใจกับปัญหาและ 
สิ่งเกี่ยวข้องต่างๆ กับผู้ใช้บริการโครงการนั้นด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การประเมินรูปแบบ 
Responsive Model ก็เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของผู้ร่วมโครงการ การประเมินรูปแบบ 
ของ Responsive Model มีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้  
   2.1 สัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรมของโครงการ เช่น ผู้ใช้บริการผู้ด าเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  
   2.2 ก าหนดขอบข่ายของโครงการ  
   2.3 ส ารวจกิจกรรมของโครงการ  
   2.4 ทบทวนความมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการและเรื่องอ่ืนๆ จากผู้ร่วมโครงการ  
   2.5 รวบรวมปัญหาและข้อโต้แย้งต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ  
   2.6 ก าหนดข้อมูลที่ต้องการจากปัญหาและข้อโต้แย้ง  
   2.7 เลือกผู้สังเกตการณ์และผู้พิจารณาตัดสิน  
   2.8 รวบรวมข้อมูล  
   2.9 จัดเตรียมศึกษาเฉพาะกรณี  
   2.10 สรุปปัญหาและข้อโต้แย้ง  
   2.11 เสนอผลการประเมิน  
   3. รูปแบบการประเมินโดยผู้ช านาญ (Connoisseurship Model) การประเมินในรูปแบบนี้  
มีความแตกต่างจากรูปแบบการประเมินทั้ง 2 รูปแบบ ที่กล่าวมาแล้ว ไอส์เนอร์ (Eisner) ได้เสนอ  
แนวคิดของการประเมินตามรูปแบบนี้ นิยมน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการประเมินโครงการทางการ 
ศึกษาหรือหลักสูตรกันมาก การประเมินตามรูปแบบนี้เน้นที่บทบาทของผู้ประเมินซึ่งจะเป็น ผู้ช านาญ 
เกี่ยวกับโครงการ นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างจาก 2 รูปแบบที่กล่าวมา คือ  
   3.1 การประเมินตามรูปแบบนี้ไม่ได้ยึดจุดมุ่งหมาย ไม่ได้ค านึงถึงปัญหาและรูปแบบต่างๆ  
และไม่ได้จัดประเมินโดยอาศัยการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการแต่เป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
   3.2 การประเมินตามรูปแบบนี้ ใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดรวบรวม 
ข้อมูลการวิเคราะห์การสรุปผลการประเมินจะขึ้นอยู่กับผู้ช านาญ  
   3.3 การประเมินตามรูปแบบนี้ จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของ 
ผู้ประเมิน ซึ่งก็คือผู้ช านาญนั่นเอง การประเมินตามรูปแบบ Connoisseurship Model ผู้ช านาญ 
เป็นผู้ก าหนดแนวทางด้วยตนเอง นับตั้งแต่กระบวนการรวบรวมเอกสาร เพ่ือศึกษาหรือสังเกต  
หลังจากนั้นผู้ช านาญก็จะพิจารณาตัดสินใจ ด้วยการท าความเข้าใจลักษณะและคุณภาพของโครงการ 
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จากเอกสารที่รวบรวมมาได้จากการสรุปผลการประเมินจะเป็นแนวคิดเห็นของผู้ช านาญเองทั้งสิ้น  
   4. รูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (Decision - Making Model) เป็นการประเมิน  
เพ่ือพิจารณาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นจุดหมายของโครงการ หรือปัญหาข้อโต้แย้งต่างๆ ในการ 
ประเมินโครงการต้นแบบของการประเมินตามรูปแบบการประเมินเพ่ือตัดสินใจ Decision - Making  
Model มี 2 แบบ คือ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และ CSE Model ของ อัลคิน  
(Alkin) ทั้งสองรูปแบบนี้ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันมาก คืออธิบายความหมายของการประเมินว่า 
การประเมิน หมายถึง กระบวนการจ าแนกรวบรวมและเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณค่าและ 
ประโยชน์ของความมุ่งหมายการวางแผนการด าเนินงาน และผลของโครงการใดในโครงการหนึ่ง 
เพ่ือเป็นแนวในการตัดสินใจและเพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วน CSE Model  
นั้นให้ค านิยามของการประเมินว่า หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินใจใน เรื่องที่เกี่ยวข้องเลือก 
ข่าวสารที่เหมาะสมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจในการ 
ตัดสินใจและกิจกรรมประเมินผลแบบ CIPP Model ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ กล่าวคือ  
   4.1 Context Evaluation จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพรวมๆ ของโครงการ  
ทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของความมุ่งหมาย ปัญหาและอุปสรรคข้อดีและข้อจ ากัดจุดเด่นและจุดอ่อน  
และสภาวะแวดล้อมของโครงการ  
   4.2 Input Evaluation จะชว่ยในการตัดสินใจเกี่ยวกับสมรรถนะของโครงการและ  
แนวทางในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังนั้น ในเรื่องนี้จึงประเมินเกี่ยวกับบุคคล  
งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ  
   4.3 Process Evaluation จะช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ  
โครงการว่าด าเนินไปตามท่ีวางแผนเอาไว้หรือไม่เพียงใด  
   4.4 Product Evaluation จะช่วยวัดและพิจารณาเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
โครงการ ว่าได้บรรลุตามความต้องการหรือไม่ ควรด าเนินตามโครงการต่อไป หรือปรับปรุงแก้ไขหรือ 
ยุติการด าเนินการ  
 

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  
   สมชาย ดุรงค์เดช (2542 : 45) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  
ซึ่งต้องวิเคราะห์ระบบในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้  
   1. การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation) เป็นการศึกษา 
ปัจจัยพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย  
วิสัยทัศน์ ปัญหาแหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจน 
แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ เป็นต้น  
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   2. การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบ    
ที่น ามาเป็นปัจจัยป้อน ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล สิ่งอ านวยความสะดวก  
เครื่องมือ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก เช่น  
บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง  
ทัศนคติศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่และลักษณะ  
กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น  
   3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมิน 
บริบท และปัจจัยป้อนว่า กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  
จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ ที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ว่า มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
   4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ 
โครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้ แล้วน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ไปตัดสินเกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเอง หรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น 
ก าหนดไว้ก็ได้  
   อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2549 : 59) ได้กล่าวว่า สิ่งที่ควบคู่กับการประเมินทั้ง 4 ข้อ 
ข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจด าเนินการใดๆ ซึ่งสามารถจะแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  
   1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม  
มีบทบาทส าคัญ คือการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการด าเนินงาน  
   2. การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน 
เป็นตัวป้อน มีบทบาทส าคัญ คือการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการท างานต่างๆ  
ของโครงการ  
   3. การตัดสินใจเพื่อน าโครงการปฏิบัติ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินเป็นตัวป้อน  
มีบทบาทส าคัญ คือควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 
การท างานให้ได้ผลดีที่สุด  
   4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่เกิดขึ้น 
มีบทบาทหลัก คือการตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป  
    นอกจากนี้ ภูมิศักดิ์ ราศร ี(2551 : 68) ได้กล่าวถึงแบบจ าลองการประเมินผลตาม CIPP 
Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) โดยสรุปได้ ดังนี้  
   แบบจ าลอง (Model) หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิด ความเข้าใจ ตลอดจน 
จินตนาการ ที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อในลักษณะต่างๆ เช่น  
แผนภูมิ แผนผัง ระบบสมการ และรูปแบบอื่น เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถน าเสนอ 
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เรื่องราวได้อย่างมีระบบ การประเมินผลโครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง ณ ที่นี้ ขอเสนอ 
แนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  
เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน  
   แนวคิดประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ในปี ค.ศ. 1971  
สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational  
Evaluation and Decision Making” หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเพราะให้ 
แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิล 
บีม ก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง 
จึงกล่าวได้ว่าท่านผู้นี้ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกัน 
ทั่วไป ในปัจจุบันเรียกว่า CIPP Model เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องมีจุดเน้นที่ส าคัญ  
คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการ 
ท างานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับ ฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ 
ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าทีเ่รียกหาข้อมูล และน า 
ผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
เพ่ือป้องกนัการมีอคติในการประเมินและเขาได้แบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ  
   1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการ 
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของ 
โครงการ เป็นการตรวจสอบว่า โครงการที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่  
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือนโยบายหน่วย 
เหนือหรือไม่เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ  
หรอืไม่ เป็นต้น การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับ เรื่องโครงการควรจะท าใน 
สภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น  
   2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน 
เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้  
ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ ์เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการ 
ด าเนินงาน เป็นต้น การประเมินผลแบบนี้ จะท าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือใช้วิธี 
การวิจัยน าร่อง เชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาท างาน 
ให้อย่างไร ก็ตามการประเมินผลนี้จะต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้างและตัดสินใจว่าจะใช้ 
วิธีการใด ใช้แผนการด าเนินงานแบบไหนและต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกหรือไม่  
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   3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการ 
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไข  
ปรับปรุงให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา  
ทรพัยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็น 
หลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือ 
จุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถ 
ศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคัญในเรื่องการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ เพื่อการตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมิน 
กระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ  
   3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการ 
ด าเนินงานตามแผนนั้น  
    3.2 เพ่ือหาข้อมูลต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ  
    3.3 เพ่ือการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินงานของโครงการ  
   4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการ 
พิจารณา ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่อง 
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดยอาศัยข้อมูล 
จากการประเมิน สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วยจะเห็นได้ว่า การประเมิน 
แบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์ของการประเมินทีค่รอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ก าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนด 
แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนด 
แนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการ 
ประเมินผลโครงการ เพ่ือจ าแนกประเภทของ การประเมินผลโครงการโดยละเอียดแล้ว เราสามารถ 
จ าแนกได้ว่าการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะ ดังต่อไปนี้  
   1. การประเมินผลโครงการก่อนการด าเนินงาน (Pre - Evaluation) เป็นการประเมินว่า  
มีความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการก าหนดให้มีโครงการหรือแผนงานนั้นๆ หรือไม่บางครั้งเรียก 
การประเมินผลประเภทนี้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) หรือการประเมินความ
ต้องการที่จ าเป็น (Need Assessment) 
   2. การประเมินผลโครงการขณะด าเนินงาน (On - Going Evaluation) เป็นการประเมินผล  
โครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน (Monitoring) และการใช้ทรัพยากรต่างๆ  
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   3. การประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post - Evaluation) เป็นการ 
ประเมินว่าผลของการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่  
   4. การประเมินผลกระทบจาการด าเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการ 
ประเมินผล โครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดการด าเนิน โครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปัจจัยอื่นๆ  
    นอกจากนี้ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมินผล ดังนี้  
   1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจาก  
การประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผน 
การด าเนินงาน  
   2. การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการ 
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าท่ีได้ น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และข้ันตอน 
ของการด าเนินการของโครงการ  
   3. การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจ  
ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และ 
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
   4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ 
ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยายโครงการ 
ทีจ่ะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป  
   สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างแบบแผนการประเมินผลซึ่ง 
สอดคล้องกับ CIPP Model ซึ่งอาจน าไปประยุกตใ์ช้กับการประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ ได้  
แบบแผนการประเมินผล มีดังนี้  
   1. การบรรยายจุดมุ่งหมาย และการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย  
   1.1 ขอบเขตความรับผิดชอบว่ามีขอบเขตระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ  
   1.2 เวลาและแนวทางเลือก  
   1.3 ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ  
   1.4 นโยบายในการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผล  
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ 
เครื่องมือ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สภาพการณ์ในการเก็บข้อมูล 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
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   5. การบริหารการประเมินผล เพ่ือเตรียมแผนการด าเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอน คือก าหนดโครงร่าง ก าหนดบุคลากรและทรัพยากร ก าหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล  
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ก าหนดวิธีการทีจ่ะพัฒนาแบบแผนการประเมิน และการจัดหา 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน การประเมินผลตลอดโครงการ 
    ในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ ผู้รายงาน ใช้รูปแบบการประเมินผลตามแบบจ าลอง  
CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เนื่องจากเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นระบบ 
อย่างสมบูรณ์ซึ่งเริ่มประเมินตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และประเมินอย่างต่อเนื่อง คือ ปัจจัย 
น าเข้า กระบวนการ ด าเนินการ จนกระท่ังผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด 
 

สภาพของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

   ประวัติความเป็นมา 
   โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ 190 หมู่ที ่1 ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัด 
ระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2537 ใช้ชื่อเดิมว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง” 
ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนได้แก่ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ ซึ่งขณะนั้นด ารง 
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสั่งการให้ นายสุรพงศ์ งามสม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา เป็นผู้ประสานงานหาพื้นที่ 
   ต่อมานายพิทักษ์ นางอัจฉรา เจียมพิรุฬห์กิจ ได้บริจาคท่ีดิน จ านวน 46 ไร่เศษ และพันเอก 
สมัย นางระเบียบ ปานสมสวย ได้ร่วมบริจาคที่ดินเพ่ิมเติม จ านวน 28 ไร่เศษ รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 74 ไร่  
67 ตารางวา ปีการศึกษา 2537 – 2538 นายพิทักษ์ นางอัจฉรา เจียมวิรุฬกิจ เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้ใช้  
“พิรุฬห์กิจสปอร์ต-คลับ” เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว วันที่ 15 กรกฏาคม 2537 สมเด็จพระบรมโอรสา 
ธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “มกุฎเมืองราช 
วิทยาลัย” (ราชวิทยาลัยที่สูงสุดแห่งเมือง) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์โรงเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียน ต าบลบ้านนา  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และทรงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ สถานที่
ชั่วคราว โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 จ านวน 128 คนและมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 90 คน รวม 218 คน โดยมีนายสุรพงศ์ งามสม  
เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
   ปีการศึกษา 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 13,341,000.-บาท ด าเนินการ 
ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก และย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราว มาด าเนินการเรียนการสอนในพื้นที่ 
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ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เลขท่ี 190 หมู่ 1 ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหาร 
ดังนี้ 
   1. นายสุรพงศ์ งามสม   ด ารงต าแหน่ง   พ.ศ. 2537 – 2547 
   2. นายนิยม บุญญานาม   ด ารงต าแหน่ง   พ.ศ. 2547 – 2554 
   3. นายรณภพ ตรึกหากิจ  ด ารงต าแหน่ง   พ.ศ. 2554 – 2559 
   4. นายพิภพ นามสนิท     ด ารงต าแหน่ง   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
   สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน   อักษรพระนามาภิไธยย่อ มวก. 
   ปรัชญาของโรงเรียน      ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
   คติธรรมของโรงเรียน      ปญญฺา โลกสมิ ปชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก 
   ค าขวัญของโรงเรียน      รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน      ราชพฤกษ์ 
   สีประจ าโรงเรียน     เหลือง-ฟ้า 
   อักษรชื่อย่อของโรงเรียน     ม.ม.ว. 

 

ข้อมูลนักเรียน 
   1. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1,066 คน 
   2. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,066 คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 62 106 168 28 
ม.2 6 69 127 196 33 
ม.3 6 78 123 201 34 
ม.4 6 59 118 177 30 
ม.5 6 54 102 156 26 
ม.6 6 50 118 168 28 
รวม 36 372 694 1066 30 
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แนวทางการดาํเนินงานพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

   กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
   โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ไดก าหนดเป้าหมาย แนวทาง กระบวนการ และการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรยีน โดยความรวมมือของ คร ูนักเรียน คณะกรรมการ 
สถานศกึษา ผูปกครอง และชุมชน โดยมีผูบริหารโรงเรียนเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนส่งเสริมการ 
ด าเนินงานในลักษณะทีมงาน รวมคิด รวมท า รวมประเมินผลอยางเปนระบบตอเนื่องตามขั้นตอน  
ดังตาราง ตอไปนี้  
 

ตาราง 1 การด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
 

1. สร้างความตระหนักในการ 
   พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
   โดยบุคลากร ครู นักเรียน 
   และชุมชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
   2.1 การบรรยายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   2.2 การร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายและสรุปปัญหาของ 
        นักเรียนและชุมชน 
   2.3 การน าเสนอข้อมูลจากสื่อ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
        ของปัญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน 
   2.4 น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหานักเรียนขาดคุณธรรม 
        จากผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนจากแนวคิดทฤษฎี 
        และรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจากองค์กร 
        ต่างๆ ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนา 
3. ปลูกจิตส านึกคุณธรรมและพัฒนาจิตใจให้แก่ครู โดยการ 
   ยกระดับจิตวิญญาณของครูให้เป็นเบ้าหลอมที่ดีให้แก่เด็ก 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
5. สรุปการสร้างความตระหนักในความส าคัญ ความจ าเป็น 
   ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

การด าเนินงาน กิจกรรม 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
   ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
   ร่วมกับครู นักเรียน   
   คณะกรรมการสถานศึกษา  
   ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
4. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
   ในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจและวิเคราะห์สภาพนักเรียน 
2. ก าหนดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
   ที่จะพัฒนาให้เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน โดยขอความคิดเห็น 
   จากที่ประชุมครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  
   ผู้ปกครองและชุมชน 
3. จัดหาและท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับสื่อหรือเครื่องมือ 
   แหล่งสนับสนุน ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาตรการเพื่อ 
   ช่วยเหลือ ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาแต่ละกลุ่ม 
4. จัดท าแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
5. สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการปลูกฝัง 
   คุณธรรมนักเรียน 

1. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานโครงการเพ่ือก าหนด 
   1.1 เป้าหมายของการพัฒนา 
   1.2 แนวทางการด าเนินงาน 
   1.3 บทบาทครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
        ผู้ปกครองที่จะน าไปสู่เป้าหมาย 
2. จัดท าร่างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน  
    ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือด าเนินการพัฒนาตามโครงการ 
3. น าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง 
4. จัดท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
    จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เขียนไว้ในแผนกลยุทธ์ 
    โรงเรียน 
1. ประชุมคณะท างานร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
   ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคือจัดท าโครงการพัฒนา 
   คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
2. น าเสนอแผนโครงการฉบับร่างให้คณะกรรมการ 
   ด าเนินงานพิจารณาปรับปรุงและเห็นชอบ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการน าเสนอโครงการต่อคณะครู 
   นักเรียน และชุมชนเพื่อด าเนินการ 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
 

5. การด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

6. การนิเทศและประเมินผล 
   ระหว่างการด าเนินงานและ 
   พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ประเมินผลการพัฒนา 
    ตามโครงการ 
 
 
 
 

 

- ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมในยุทธศาสตร์ 
  ที่ก าหนดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการร่วมกัน  
  ระหว่างครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
1. วางแผนการนิเทศและประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 
    ตามแผนและโครงการ 
2. นิเทศการด าเนินงานให้ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
    2.1 ความตระหนักความรู้ความเข้าใจของครูและ 
         บุคลากรในโรงเรียน 
    2.2 ข้อมูลความรู้ นวัตกรรมการพัฒนานักเรียน 
    2.3 ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา 
         คุณธรรมนักเรียน 
    2.4 การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
         นักเรียนตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม  
   จริยธรรมและคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์นักเรียน 
   ด าเนินการนิเทศภายในและประเมินผล 
4. คณะกรรมการประเมินผล 
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน 
   และปรับปรุง 
6. สรุปผลการนิเทศและประเมินผลระหว่างด าเนินการ 

1. ก าหนดวิธีการและจัดท าเครื่องมือประเมินผลให้ 
   สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน  
2. ด าเนินการประเมินผล 
3. วิเคราะห์ผลการประเมิน 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

การด าเนินงาน กิจกรรม 
 

8. สรุปผลและรายงาน 
 
 
 
 
 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา 
   คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน 
3. จัดท ารายงานผลเผยแพร่แก่ครู นักเรียน คณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
4. น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนานักเรียน 
   จากการประชุมครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือร่วม 
วางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้ก าหนด
คุณธรรมที่จะพัฒนาและอยากจะให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน มีดังนี้ 
   1. ความมีวินัย 
   2. ความรับผิดชอบ 
   3. ความขยัน 
   4. ความซื่อสัตย์ 
   5. ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 
   6. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
   7. ความสุภาพ 
   8. ความยุติธรรม 
   9. ความมีจิตสาธารณะ 
   10. ความสามัคคี 
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

   1. หลักการและเหตุผล 

       โรงเรียนเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งในด้านวิชาการต่างๆ และทักษะในการด ารงชีพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เพราะสังคมในปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุและแบบอย่างที่ไม่ดี  
ปรากฏให้เยาวชนได้รับรู้และเลียนแบบเป็นจ านวนมาก หากนักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝน อบรมขัดเกลา
พฤติกรรมให้ดีแล้ว นักเรียนอาจมีปัญหาด้านความประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทีส่่งผล 
ต่อวิถีชีวิตในประจ าวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนบางส่วนของโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
เช่น ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาครอบครัวที่มีมา 
อย่างหลากหลาย ความยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดระเบียบ 
วินัยในตนเอง การอยู่ร่วมกันส่งผลต่อความเสี่ยงในการติดยาเสพติด มีผลต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต 
ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
       โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยขึ้น โดยบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเข้า 
ด้วยกันในกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้น 

   2. วัตถุประสงค์ 
       2.1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
       2.2 เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรบั 
ผิดชอบ ความขยันความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  
ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสาธารณะ ความสามัคคี 

   3. เป้าหมาย 
                3.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
                3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
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      4. วิธีดําเนินการและกิจกรรม 

    วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 2558 น.ส.นิศากร ยมหา 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2558 ผู้อ านวยการ 
3 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือมอบหมายงาน/ก าหนดปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2558 ผู้อ านวยการ 

4 ด าเนินงานตามโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

4.1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
4.2 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
4.3 กิจกรรมนิทานธรรมะ 
4.4 กิจกรรมประชาธิปไตย 
4.5 กิจกรรมจิตอาสา 
4.6 กิจกรรมพัฒนาสมาธิ 
4.7 กิจกรรมวันส าคัญทาง 
     พระพุทธศาสนา 
4.8 กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
 
สรุปผลและประเมินผลกิจกรรม 
 

1 พฤศจิกายน 2558 – 
31 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 2559 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
 
ครูเวรในแต่ละ 
สัปดาห์ 
น.ส.นิศากร ยมหา 
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   5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
                ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 
    ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

ที่ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559  

ผู้รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 วิเคระหผ์ลการประเมิน
โครงการและข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

           คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

2 ประชุมชี้แจงโครงการ 
ขออนุมัติโครงการ 

           ผู้อ านวยการ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

           ผู้อ านวยการ 

4 ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้เกีย่วข้อง 

 
 
 

          คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

5 เตรียมการด้านสถานท่ี 
งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ ์

           คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

6 ประสา่นงานกับบุคคล 
หรือผู้เกีย่วข้อง 

           คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

7 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 

           คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

8 สรุปผล ประเมินผล 
การด าเนินงานตามโครงการ 

           คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 
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   6. งบประมาณ 
    งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 59,000 บาท รายละเอียดที่ใช้ในการด าเนินการ 
       รายละเอียดของงบประมาณ 
 

ที ่ รายการกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนเงิน 
1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม           30,000 
2 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต           10,000 
3 กิจกรรมนิทานธรรมะ           3,000 
4 กิจกรรมประชาธิปไตย           3,000 
5 กิจกรรมจิตอาสา           1,000 
6 กิจกรรมพัฒนาสมาธิ           1,000 
7 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา           10,000 
8 กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์           1,000 

 

   7. การประเมินผล 
   รายละเอียดการประเมินผล 
 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 95 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

2 นักเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สังเกต แบบสังเกต 

 2.1 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ 
     มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
     10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความ 
     รับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ 
     ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 
     เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  
     ความสุภาพ ความยุติธรรม  
     ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม  
     ความสามัคคี 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      8.1 นักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการมี 
คุณธรรม จริยธรรม 
             8.2 นักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยสามารถน าคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียน
ปลูกฝังไปใช้ในชีวิตประจ าวันและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวนิศากร ยมหา)                                   (นายสถิต เบญจมาศ) 
    ครู ค.ศ.3                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

                                   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายรณภพ  ตรึกหากิจ) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย   

         

   รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
   เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  
บรรลุวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   เพ่ือเปนการปลูกศรัทธา สร้างความตระหนักให้เห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต จึงไดจัดเขาคายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง  
   2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้คือ  
   2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมที่สถานศึกษา  
ในประเทศไทย ในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชเปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม มาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัย แตเปนรูปแบบที่ยังนิยมใชอยูในปจจุบัน เชน กิจกรรม 
การเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต และอบรมคุณธรรมนักเรียนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมในตอนเชากอน 
เขาเรียน การใหขอคิดในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งสามารถ 
ปลูกฝังความคิด คานิยมที่ดีงามไดทุกเรื่อง กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเขาเรียนตอนเช้าและตอนบาย  
กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห และกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่รับผิดชอบในโรงเรียนก่อนเขาแถวเคารพธงชาติ 
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ตอนเชา ซึ่งโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชนและมีคุณคาในการ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและไดด าเนินการอยางตอเนื่อง ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้  
     2.1.1 กิจกรรมเขาแถวดีมีวินัย เปนกิจกรรมเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต  
กลาวค าปฏิญาณตน แผเมตตา น าเสนอขาวสาร เหตุการณทั้งในและตางประเทศ ใหขอคิด และ 
ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในด้านการเรียน ดานความประพฤติและการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งครูเวร
สามารถอบรมคุณธรรมนักเรียนได้ทุกหัวข้อ และยังเป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมดาน 
ความมีระเบียบวินัย และปลูกฝงความรักชาติ ศาสนกษัตริย  
     2.1.2 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต เปนกิจกรรมที่น าเสนอขอคิด ประสบการณการสอน 
คุณธรรมตางๆ ในการด าเนินชีวิต สามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมไดทุกหัวขอ  
     2.1.3 กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปญญา เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝก 
สมาธิอย่างต่อเนื่อง โดยนั่งสมาธิและสมาทานศีลทุกวันก่อนเขาเรียนในภาคบาย เป็นกิจกรรมพัฒนา 
นักเรียนให้มีคุณธรรมในดานความมีสติ ความมีวินัย การท าจิตใจใหสะอาดไมขุนมัว  
     2.1.4 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห์ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนทุกคนสวดมนต์ 
ในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์ และมีการอบรมคุณธรรมใหแกนักเรียนหลังสวดมนต์ ครูที่รับผิดชอบ 
สามารถสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไดทุกหัวข้อ  
   2.2 กิจกรรมที่ใชในการปลูกฝงจิตส านึกคุณธรรม 
     2.2.1 กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม เปนกิจกรรมที่น าเสนอนิทานธรรมะ/ 
วาทธรรม ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมสามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมไดทุกหัวข้อ  
     2.2.2 กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่ใหนักเรียนทุกคนมีจิตอาสาในการดูแล รักษา 
ท าความสะอาด จัดตกแตงสถานที่/พ้ืนที่ของโรงเรียนทุกเช้าก่อนเขาแถวหน้าเสาธง การน านักเรียน 
ไปพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียนตามโอกาสอันควร การจัดอาสาสมัครหองสมุด อาสาสมัครสาธารณสุข 
ในโรงเรียน อาสาสมัครหองพยาบาล เป็นกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมในดานความเมตตา 
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความมีน้ าใจ ความมีจิตส านึกตอส่วนรวมและความสามัคคี  
   5. รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนไดก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน ดังตอไปนี้   

   5.1 กิจกรรมนิทานธรรมะ 
                    นิทานธรรมะ เป็นคุณธรรมให้เขาถึงจิตใจเด็ก เป็นการสอนโดยใช้รูปภาพ ค าหรือ 
อะไรก็แลวแตที่ท าใหคนเกิดจิตส านึก ลวนแตไดเรียกวาเปนการสอนนิทานธรรมะทั้งสิ้น มีขั้นตอน 
อย่างน้อย 6 ขั้น  
    5.1.1 เข้าใจ อธิบายให้เข้าถึงโศลกธรรมนั้นว่า ท าแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร 
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โดยใช้รูปแบบเล่านิทานหรือสื่อวิดีทัศน์ที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง 
    5.1.2 คิด เปดโอกาสใหผูฟงคดิเปรียบเทียบกับตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  
    5.1.3 แสดงออก มีพ้ืนทีใ่หผูฟงแสดงออกถึงจินตนาการของตนในรูปของภาพวาด  
เรียงความ ละคร เปนตน เปรียบดั่งการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีในจิตใจของผู้ฟง  
    5.1.4 กระตุนจิตเมตตา ดวยหลักคิดที่วาทุกคนมจีิตแห่งพุทธะอยูแลว จึงตองน าพา  
ผูฟงใหไปสัมผัสกบั “ความจริง” คือผูประสบทุกขในสถานที่ตางๆ เชน โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก  
ก าพรา เด็กพิการ สถานสงเคราะหคนชรา เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสงสาร เมตตา  
    5.1.5 ท าทันที กระตุนใหผูฟงลงมือกระท า “ความดี” ชวยเหลือผูประสบทุกข์ 
เหลานั้น ทั้งดวยวัตถุและจิตใจ เปรียบดังการงอกของเมล็ดพันธุ์แหงความด ี 
    5.1.6 สนับสนุนและท าซ้ า มีพ้ืนที่่ใหแลกเปลี่ยนประสบการณคุณธรรมของแตละคน  
เพ่ือใหเกิด “ความงาม” ในจิตใจทัง้ตอตนเองและผูอ่ืน ตลอดจนการสนับสนุนให้ท ากิจกรรมซ้ าเป็น 
ประจ าเพ่ือบ่มเพาะความดีงามให้เติบโตแข็งแรง 
         รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
         1. ครูน านิทาน/วีดิทัศน์/เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตมาเล่า 
ให้ฟัง/ชม 
         2. ให้นักเรียนวาดรูป/เรียงความ/เขียนแผนผังความคิด/แสดงละคร/สรุปเรื่อง 
ที่ได้ฟัง/ชม หรือท ากิจกรรมในใบงานที่ก าหนด 
         3. นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปของการจัดบอร์ด/แสดงผลงาน 
         4. นักเรียนเก็บผลงานในแฟ้มสะสมงาน 

    5.2 กิจกรรมประชาธิปไตย 
                  กิจกรรมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน ท าเปน แกไขปญหาเปน  
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ด ารงชีวิตอยางมีระบบระเบียบ รูจักใชสิทธิหนาที่มี ความรับผิดชอบตอ 
หนาที่พรอมทั้งกลาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของ ผูอ่ืนดวยใจเปนธรรม  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ในสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
จะตองมีสวนในการฝกใหนักเรียนรูจักบทบาท และหนาที่การเปนสมาชิกที่ดีในสังคม อีกทั้งเสริมสราง 
เจตคติที่ดีของนักเรียนตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการใหนักเรียนมีสวนรวมในการ 
บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ 
      รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 
         1. ประชุมครู นักเรียนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 
         2. ก าหนดกิจกรรมประชาธิปไตยท่ีนักเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 
    2.1 กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน  
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    2.2 กิจกรรมหองเรียนประชาธิปไตย  
    2.3 กิจกรรมเวทีอิสระ  
    2.4 กิจกรรมรณรงคการเลือกตั้งสูชุมชน  
    2.5 กิจกรรมหนาเสาธง 
    2.6 กิจกรรมธนาคารความดี 
    3. ครู/คณะกรรมการนักเรียนที่รับผิดชอบน านักเรียนด าเนินงานตามที่ก าหนด 
    4. นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่ตนท าลงสมุดบันทึกความดีของตนเอง 
    5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการนด าเนินงาน 
    6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลแก่ผู้บริหารโรงเรียน 
    7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 

   5.3 กิจกรรมจิตอาสา 
     กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียน 
ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม การสมัครเป็นอาสาสมัคร เพื่อดูแล 
ช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกนักเรียนให้มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมดูแลการรักษา 
ความสะอาดโรงเรียน ส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความสามัคคี การท างานเป็นหมู่คณะ  
รู้จักหน้าที่และกระท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
       รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 
       1. ประชุมครู นักเรียนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 
       2. ก าหนดกิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 
          2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน 
          2.2 อาสาสมัครห้องสมุด 
          2.3 อาสาสมัครตาวิเศษ (เฝ้าระวังการปิดน้ า-ไฟ เมื่อเลิกใช้ การเก็บขยะ) 
          2.4 อาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น 
            2.5 การดูแลรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน โดยการแบ่งเขตและมอบหมายพ้ืนที่ให้ 
รับผิดชอบ แบ่งนักเรียนตามชั้นเรียน โดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษาการท าความสะอาดห้องเรียน  
การมีจิตสาธารณะต่อครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
       3. ครู/คณะกรรมการนักเรียนที่รับผิดชอบน านักเรียนด าเนินงานตามที่ก าหนด 
       4. นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่ตนท าลงสมุดบันทึกความดีของตนเอง 
       5. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการนด าเนินงาน 
       6. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลแก่ผู้บริหารโรงเรียน 
       7. น าผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
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   5.4 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
     คุณธรรม เป็นคุณความดีที่เกิดข้ึนในจิตส านึกของคน เป็นแนวทางในการก าหนด
พฤติกรรมในทางที่ดีงาม ท าให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มุ่งร้ายต่อกัน  
แต่กลับช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตาต่อกัน หากคนในสังคมขาดคุณธรรมแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะ 
เสื่อมลง หาความสุขไม่ได้ กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ืออบรมให้ความรู้และ 
ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเป็นคนดี มีศีลธรรมอันดีงาม 
     รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 
                  1. ครูน าเสนอกิจกรรมคุณธรรมน าชีวิตตามตารางกิจกรรมที่คณะกรรมการด าเนินงาน 
ก าหนดไว้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
     1.1 ให้ความรู้ แนวคิด แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
     1.2 วาดรูป/เรียงความ/เขียนแผนผังความคิด/แสดงละคร/สรุปเรื่องที่ได้ฟัง/ชม  
หรือท ากิจกรรมในใบงานที่ก าหนด 
     1.3 น าเสนอผลงาน/สรุปความรู้ แนวคิดท่ีนักเรียนได้รับ 
        2. นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามโอกาส 
        3. นักเรียนรักษาศีล ปฏิบัติธรรมในวันพระ 
        4. การจัดค่ายคุณธรรมให้นักเรียน 
        5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม เสนอผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

   5.5 กิจกรรมเข้าแถวดีมีวินัย 
     กิจกรรมเข้าแถวดีมีวินัย เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีวินัยในเรื่องการควบคุมกาย  
วาจา ใจ การตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตนเป็นคนดี  
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม 
        รายละเอียด/ขั้นตอนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรม 
         1. แบ่งนักเรียนออกเป็นชั้นและก าหนดการเข้าแถวเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
ในตอนเช้าและเดินกลับชั้นเรียน โดยให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเป็นรายชั้น มีคณะกรรมการ 
นักเรียนทีเ่ป็นตัวแทนแต่ละชั้นร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม หลังเข้าแถว เคารพธงชาติ  
สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณตน แผ่เมตตา นักเรียนจะน าเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ  
ครูเวรประจ าวัน ให้ข้อคิดและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในด้านการเรียน ด้านความประพฤติและการอยู่ 
รว่มกันในสังคม 
        2. นักเรียนเดินเข้าแถวกลับหองเรียนอย่างเป็นระเบียบ  
        3. นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ปฏิบัติกิจกรรมในแตละวันรายงาน 
ตอครูประจ าชั้น  
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        4. ครูทุกคนเคารพธงชาติรวมกับนักเรียนทุกวันหน้าเสาธงเป็นประจ า ครูประจ าชั้น  
และครูเวรประจ าวันดูแลติดตามผล โดยการสังเกตการณปฏิบัติตนขณะเขาแถวเคารพธงชาติ 
รองเพลงชาติ สวดมนต เดินแถวมาเข้าแถวเคารพธงชาติ เดินแถวกลับชั้นเรียน  
        5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โดยใหครูเวรประจ าวันบันทึก  
การปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบทุกวัน 
   5.6 กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
      คุณธรรม เปนคุณความดีที่เกิดข้ึนในจิตส านึกของคน เปนแนวทางในการก าหนด 
พฤติกรรมของคนในทางที่ดีงาม ท าใหสังคมอยูกันอยางร่มเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ไมมุงราย 
ตอกัน แตกลับช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตาตอกัน หากคนในสังคมขาดคุณธรรมในจิตใจแลว ทุกสิ่ง 
ทุกอยางจะเสื่อมลง หาความสุขไมได กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ืออบรม 
ให้ความรูและฝึกปฏิบัติใหนักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมอันดีงาม  
    รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
    1. ประชุมคณะครู นักเรียน เพ่ือชี้แจงปัญหาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
    2. การด าเนินกิจกรรม ทุกเช้าวันศุกรโดยครูประจ าชั้นเปนผูรับผิดชอบนักเรียน 
ในประจ าชั้นของตนเอง โดยด าเนินการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมตามหัวขอที่คณะกรรมการ 
ด าเนินงานก าหนดไว  
    3. นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตลอดจนการจัด 
กิจกรรมเขาคา่ยคณุธรรมใหแกนักเรียน  
    4. รณรงคใหนักเรียนรักษาศีลปฏิบัติธรรมในวันพระ  
    5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยบันทึกลงในแบบบันทึกกจิกรรม  
    6. รายงานผลการด าเนินงานใหผูบริหารโรงเรียนรับทราบ 
  5.7 กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปญญา  
    การฝกควบคุมจิตใหสงบจะเปนบอเกิดแหงปัญญา สามารถกระท ากิจกรรมตางๆ  
ไดอ้ย่างรวดเร็วถูกต้อง เกิดผลดีแกตนเองและสวนรวม การฝกฝนจิตให้มีสมาธิของนักเรียน เปนการ 
ฝกใหนักเรียนรูจักควบคุมกาย วาจา และใจ โดยเฉพาะจิตใจ การท างานทุกอยางถาจิตใจมีสมาธิ 
จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ การฝึกฝนให้นักเรียนรูจักควบคุมจิตใจใหสงบจดจอในงาน 
ที่ท า จะท าใหผลงานประสบผลส าเร็จในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งสมาธิเป็นสิ่งที่เราควบคุมและฝกปฏิบัติได  
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและรูจักควบคุมจิตใจ ไดฝกปฏิบัติการฝกสมาธิจิตอย่างถูกต้องอยางตอเนื่อง  
จึงไดจัดกิจกรรมฝกสมาธิส าหรับนักเรียนขึ้น  
    รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
                 1. ประชุมคณะครู นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมตามปฏิทิน 
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การปฏิบัติกิจกรรมแตละวัน เริ่มจากโดยก าหนดให้นักเรียนสมาทานศีล นั่งสมาธิและแผเมตตา  
กอนเขาเรียนในภาคบ่ายทุกวัน วันละประมาณ 15 นาที  
    2. บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมสมาธิ  
    3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน   
  5.8 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห์  
    กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห์ เป็นกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ที่สืบเนื่องกันมาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัย โดยใหนักเรียนทุกคนสวดมนตในชั่วโมงสุดทาย 
ของวันศุกรสุดสัปดาห การสวดมนตจะเป็นการสวดมนต์ท านองสรภัญญะ เป็นบทสวดมนต์บูชา 
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ บูชาพระคุณพอแม ครูอาจารย์ หลังจากนั้นครูจะอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ครูที่รับผิดชอบสามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ไดทุกหัวขอ กอนเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  

1. ประชุมคณะครู นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม ก าหนดหัวขอ 
ในการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนาใหแกนักเรียน  
   2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมและก าหนดตารางครูผูรับผิดชอบ  
   3. ด าเนินกจิกรรมตามปฏิทิน  
   4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโดยใหครูผูรับผิดชอบแตละ 
สัปดาห์บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบ   
 5.9 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
               วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีความส าคัญต่อชาวพุทธ การก าหนดวันส าคัญ 
ขึ้นมาก็เพ่ือให้ชาวพุทธได้ตระหนักถึงความส าคัญและได้เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมจะเกิด 
ความสุข ความดี มีโอกาสได้บ าเพ็ญบุญกุศล เพ่ือเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา วันส าคัญทาง 
พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
เป็นต้น 
    รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
    1. ประชุมคณะครู นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม   
    2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมและก าหนดตารางครูผูรับผิดชอบ  
    3. ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน  
    4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโดยใหครูผูรับผิดชอบ 
    5. บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบ   
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   งานวิจัยในประเทศ 
   ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 : 150) ไดท าการประเมินโครงการเสริมสราง และพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาผล 
การด าเนินโครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ  
โดยการประยุกตรูปแบบการประเมินแบบ “ซิปปโมเดล” (CIPP Model) 3 ดาน คือ ดานปจจัย 
น าเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต และเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการเสริมสรางและ
พัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในนักเรียนที่ศึกษาในระดับชวงชั้นที่แตกตางกัน ดานผลผลิต  
8 ดาน คือ ดานความขยัน ดานความประหยัด ดานความซ่ือสัตย์ ดานความมีวินัย ดานความสุภาพ  
ดานความสะอาด ดานความสามัคคีและดานความมีน้ าใจ กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจ านวน 19 คน  
และนักเรียนจ านวน 94 คน รวมจ านวน 113 คน ในปีการศึกษา 2550 ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ 
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) ผลการด าเนินโครงการ เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม 
พ้ืนฐาน 8 ประการ พบวา ดานปจจัยน าเขา และดานกระบวนการ อยูในระดับมากทุกดาน และ 
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ส าหรับนักเรียนดานผลผลิต อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงตามล าดับ 
มากไปหานอย ไดแก ดานความสะอาด ดานความมนี้ าใจ และดานความมีวินัย และอยูในระดบั 
ปานกลาง 5 ดาน เรียงตามล าดับมากไปหานอย ไดแก ดานความสามัคคี ดานความซื่อสัตย ดาน 
ความขยัน ดานความสุภาพและดานความประหยัด และเมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนิน โครงการ 
เสริมสราง และพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ระหวางนักเรียนที่ศึกษาในระดับชวงชั้นที ่
แตกต่างกัน ในดานผลผลิตทั้ง 8 ดานโดยรวม พบวา ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายด้าน  
พบว่า มีความแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานความประหยัด และดานความมีวินัย สวนอีก 6 ดาน คือ  
ดานความขยัน ดานความซื่อสัตย์ ดานความสุภาพ ดานความสะอาด ดานความ-สามัคคีและดาน 
ความมีน้ าใจไมมีความแตกตางกัน  
   ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ (2551 : 128) ไดท าการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรยีน  
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา วัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินการด าเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน  
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน 5 ดาน คือ ดานบริบท (Context) ดาน 
ปจจัยเบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) และดานผลกระทบ  
(Impact) 2) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา กลุมตัวอย่าง  
ไดแก ครูผูสอน และนักเรียนชวงชั้นที ่3 และชวงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) ความคิดเห็น 
ของครูผูสอนตอโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูใน 
ระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายด้านพบว่า ด้านบริบท (Context) หลักการ วัตถุประสงคและ 
เปาหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก ดานปจจัยน าเข้า (Input)  
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บุคลากร วัสดุ อุปกรณและงบประมาณมีความเพียงพออยูในระดับมาก ดานกระบวนการ (Process)  
กระบวนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการ 
ปฏิบัติงานอยูใ่นระดับมาก ดานผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาวินัยของ 
นักเรียนอยูใ่นระดับมาก ดานผลกระทบ (Impact) ครูมีความพึงพอใจตอการพัฒนาวินัยของนักเรียน 
อยูในระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียนตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  
ดานผลผลิต (Product) โดยภาพรวมนักเรยีนมีวินัยในสภาพที่เป็นจริงอยูในระดับมาก  
   ปรัชญา ไชยโย (2551 : 122) ไดท าการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน า 
ชีวิตสเูศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบ ารุง อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ  
ด าเนินงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกบัพฤติกรรมคุณธรรม จรยิธรรมของนักเรียน ไดแก ความ 
รับผิดชอบ ความซือ่สัตย ความมีเหตุผล ความกตัญ  ูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคค ี 
ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตาและความพึงพอใจ ของบุคลากร 
ในชุมชนที่มีตอโครงการ และเพ่ือประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน าชีวิต 
สูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง ที่มีตอโรงเรียน ผูบริหาร คณะครู 
และนักเรียน ผลการประเมิน สรุปไดดังนี้ 1. ดานบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 
วัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 นโยบายโรงเรียน  
และความตองการ จ าเปนของโรงเรียนมีความสอดคลองอยูในระดับมาก 2. ดานปจจัยเบื้องตนของ 
โครงการ พบวา มีความเหมาะสม/เพียงพออยูในระดับมากทุกโครงการ มีรายการที่มีความเหมาะสม/ 
เพียงพอในระดับมากท่ีสุด คือการสนับสนุนของฝายบริหารและการสนับสนุนของผู้ปกครองและ 
บุคลากรในชุมชน 3. ดานกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และระดับมากที่สุด 4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบวา 4.1 พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของ 
นักเรียน พบวา นักเรียนมการปฏิบัติเกีย่วกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานความรับผิดชอบ ความ 
มีเหตุผล ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคค ีการประหยัด การพ่ึงตนเอง ความขยนหมั่นเพยีร  
ความเมตตาอยูในระดับมาก และมีการปฏิบัติเกี่ยวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานความกตัญญู่ 
กตเวทีอยูในระดับมากที่สุด 4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีตอโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จรยิธรรม น าชีวิตสเูศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบ ารุง พบวา มีความพึง 
พอใจอยูในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การจัดใหมีโครงการเขาคายอบรมพุทธบุตร มีความพึงพอใจ 
ทีม่ีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 5. ดานผลกระทบของโครงการ พบวา มีผลกระทบตอโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน  
คร ูและ นักเรียน โดยไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานต่างๆ ทั้งดานวิชาการ 
และด้านคุณธรรม จริยธรรมจ านวนหลายรายการ  
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   มัทวะ ฉัตรทอง (2551 : 132) ไดท าการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ” สังกัดเทศบาลเมือง 
สุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context)  
ปจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) (ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ 
ของโครงการ) โดยมีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรม 
กีฬาสีภายใน และกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินัยและรับผิดชอบ กลุมตัวอยางที่ใช้ในการติดตาม 
และประเมนิผลในการด าเนินงานตามโครงการ ไดแก ครูโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ”  
ปการศึกษา 2550 ที่ปฏิบัติหนาที่เปน็คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน ครูจ านวน 59 คน 
นักเรยีน จ านวน 489 คน และผูปกครองนักเรียน จ านวน 489 คน โดยเปนผูปกครองของนักเรียน 
ทีเ่ปีนกลุมตัวอย่าง แต่ละคนที่ไดก าหนดไวในกลุมตัวอยางที่เป็นนักเรยีน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
1. ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
ที่พึงประสงคของนักเรียน คณะกรรมการด าเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัความตองการ 
จ าเปนในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ์โดยภาพรวม 
พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 2. ดานปจจัยน าเขา (Input) ของโครงการการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพึ่งประสงคของนักเรียน คณะกรรมการด าเนินโครงการมีระดับ 
ความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจยสนับสนุนในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ที่พึงประสงคโดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 3. ดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพึ่งประสงคของนักเรียน คร ูและผูปกครองนักเรียนมีระดับความ 
คิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพึ่งประสงค์  
โดยภาพรวมสอดคลองกัน คืออยูในระดับมากท่ีสุด 4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียน นักเรียนมีระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัพฤติกรรม 
การแสดงออก ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรยีนกอนการพัฒนา  
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 5. ดานผลกระทบที่เกิดขึน้ 
จากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคข์องนักเรียน ผลการ
ประเมิน ดังนี้ 5.1 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรยีนกอนพัฒนาโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  
และหลังพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 5.2 ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการด าเนินโครงการ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ 
ในระดับปานกลาง และหลังการพัฒนาอยู่ในระดบัมากที่สุด 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรยีนที่มีตอการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค์ของนักเรยีน 
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กอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และหลังการพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด 6. รอยละ 
ของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปการศึกษากอนการพัฒนา (ปการศึกษา 
2549) และปการศึกษาหลังการพัฒนา (ปการศึกษา 2550) โดยภาพรวมปการศึกษาหลังการพัฒนา 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมและดีมีจ านวนมากกวาปการศึกษาก่อนการพัฒนา  
   จารุณี พวงศรี (2551 : 136) ไดท าการประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน โรงเรียนถาวรานุกูล  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 เพ่ือสงเสริมคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน โรงเรียนถาวรานุกูล  
ในดานบริบท ปจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรม 
ทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน กอนและหลังการด าเนินโครงการ 
3) เพ่ือทราบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรยีนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากท่ีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกลุมตัวอยางที่ใช้ 
ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 กลมุ คือ ครูผูสอน นักเรียนและผูปกครองนักเรยีน ปการศึกษา 2550 ไดแก  
ครูผูสอนจ านวน 95 คน นักเรียน จ านวน 328 คน และผูปกครองนักเรียน จ านวน 328 คน ผลการ 
ประเมินสรุป ไดดังนี้ 1. ดานบริบท พบวา โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรยีน โรงเรียนถาวรานุกูล มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
และมีความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม  
และจากการวิเคราะหขอมลูพฤตกิรรมนักเรยีน พบวา โรงเรียนมีความจ าเป็นที่ตองด าเนินงาน
โครงการดังกลาว 2. ดานปจจัยน าเขา ไดแก การวางแผนด าเนินงานโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ บุคลากร และงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 3. ดานกระบวนการ ไดแก  
การด าเนินงานตามแผน และการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
4. ดานผลผลิต พบวา 4.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภายหลังจากท่ีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ 
อยูในระดับมาก 4.2 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 – 6 มีคะแนนเฉลี่ยข้อเท็จจริงที่แสดงออกถึง 
พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังด าเนินการสูงกวา 
กอนด าเนินการโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 4.3 ความคาดหวังของผูปกครอง 
นักเรียนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
ภายหลังจากท่ีนักเรียนเขารวมโครงการมีความคาดหวัง อยูในระดับมาก  
   มนูญ เพชรมีแกว (2552 : 143) ไดท าการประเมินโครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใช้ 
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รูปแบบการประเมนิแบบซิปป (CIPP Model) กลมุผูใหขอมูล มีจ านวนทั้งสิ้น 769 คน แบงเปนครู  
จ านวน 38 คน นักเรียน จ านวน 731 คน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 1. ดานบริบทของโครงการ  
(Context Evaluation) พบวา ทั้งในภาพรวมและรายขอ ความจ าเป็นและความสอดคลองโครงการ  
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เป็นโครงการที่สงเสริมการพัฒนาค่านิยม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รองลงมา 
คือ เปนโครงการที่มีความส าคัญตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือเปนโครงการที่สงเสริมการจัดการ 
เรียนการสอนของครูผูสอนที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2. ดานปจจยัน าเขา้ของโครงการ  
(Input Evaluation) พบวา ทั้งภาพรวมและรายขอมีความพรอมและความเพียงพอ ปัจจัยน าเขา 
ของโครงการอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ 
ด าเนินโครงการไดมีการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการด าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการสงเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการด าเนิน 
งานตามโครงการ 3. ดานกระบวนการด าเนินโครงการ (Process Evaluation) พบวา ทั้งภาพรวม
และรายข้อ มีความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอ 
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของครู 
นักเรียน ผูปกครองชุมชน หน่วยงานราชการ และเอกชนอย่างทัว่ถงึ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
ในการด าเนินกิจกรรมตางๆ ตามโครงการไดมีการก าหนดเปาหมายและระยะเวลาในด าเนินกิจกรรม 
ที่ชัดเจน 4. ดานผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบวา 4.1 ผลผลิตของโครงการ 
ทั้งภาพรวมและรายขอ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกีย่วกบัผลผลิตของโครงการอยูในระดับ 
มากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง เห็นคุณคาและ 
ประโยชนของคานิยมทีด่ีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผูปกครอง ชุมชน  
หนวยงานราชการ เอกชน ตางมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตอโรงเรียน 4.2 ความพึงพอใจของครูที่มี 
ตอการด าเนินงานตามโครงการทั้งภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ การอ านวยการในการด าเนินงานตามโครงการ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลส าเร็จของโครงการ 
ที่มีตอนักเรียน ครูโรงเรียน และชุมชน 4.3 ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอการด าเนินงานตาม 
โครงการ ทั้งภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสูงสุดคือ การก าหนด 
รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการ รองลงมาคือ การจัดโครงสรางองคกรและบุคลากร 
ด าเนินโครงการ สวนขอ ที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผลส าเร็จของโครงการที่มีตอนักเรยีนครูโรงเรียน และ 
ชุมชน 4.4 ความพึงพอใจของครูที่มีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทั้ง 16 กิจกรรม  
ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม 
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วันแห่งความรัก สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือ กจิกรรมบทรอยกรองเพ่ีอชาติไทย 4.5 ความ 
พึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทั้ง 16 กิจกรรม ทั้งภาพรวม 
และรายกิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมวันแห่งความรัก  
รองลงมา สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ าสุดคือ กิจกรรมบทรอยกรองเพ่ือชาติไทย  
4.6 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีตอผลการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
นักเรยีน พบวา ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ 
มีวินัยรองลงมา คือ ความมีน้ าใจ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุด คือ การบริโภคดวยปญญา 4.7 รางวัล 
เชิดชูเกียรติที่นักเรียน ครู ผูบริหาร หรอืโรงเรียนไดรับพบวา ในภาพรวมการด าเนินงานตามโครงการ 
พัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรม คุณธรรม โรงเรียนนาดูน 
ประชาสรรพ์ ปการศึกษา 2549 - 2550 สงผลให้นักเรียน ครู ผูบริหาร หรือโรงเรียน ไดรับรางวัล 
เชิดชูเกียรติในระดับตางๆ หลายรายการ เชน นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียนดีเดนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาท่ีน าวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการน าหลักคุณธรรมมาใชในการพัฒนา 
ผูเรียน โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า เป็นตน  
   สาโรจน์ สุขสุเมฆ (2553 : 154) การประเมินโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 

              เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายงานโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินบริบท  
ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) ประเมินปัจจัยน าเข้า 

              ที่เก่ียวกับโครงการและแนวทาง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

              3) ประเมินกระบวนการของโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  
              เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด  
              จังหวัดนนทบุรี 4) ประเมินผลผลิตของโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถาน 
              ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 5) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)  
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริม 
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 501 คน ประกอบด้วย ครู จ านวน 51 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 
218 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 218 คน ผลการศึกษา พบว่า 1. ด้านบริบท พบว่าครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็น ด้านบริบท ต่อการด าเนินงานโครงการและ 
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แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มีผลการ 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนคร 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 3. ด้านกระบวนการ พบว่า  
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นด้านกระบวนการต่อการด าเนินงาน 
โครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 4. ด้านผลผลิตพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และนักเรียนมีความคิดเห็นด้านผลผลิต ต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ  
(นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
5. ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ 
คิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริม 
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด  
นนทบุรี ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 6. แนวทางการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)  
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   พิชัย อันปัญญา (2554 : 130) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม           
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมิน 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่อง 
นางใย โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินสภาวะ 
แวดล้อม (Context) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) การประเมินกระบวนการ (Process)  
และการประเมินผลผลิต (Product) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ ครู จ านวน 49 คน  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตอบ 
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 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 แบบสอบถาม 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน 
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เทศบาลบ้านส่องนางใย ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมทุกข้อ มีการปฏิบัติอยู่ 
ในระดับมากท่ีสุด 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3. ด้านกระบวนการ  
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 4. ด้านผลผลิตโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ฐาปนีย์ จ าปา (2555 : 134) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผล 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร)  
จ านวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต 
ของโครงการเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ านวน 12 ด้าน คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความ 
สุภาพ ความสามัคคี ความประหยัด ความกตัญญู ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และการพ่ึงตนเอง  
และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ ครู นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวนทั้งสิ้น 75 คน 
ผลการศึกษา พบว่า 1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 8 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด 3 ข้อเท่ากัน คือ ข้อ 3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา  
ข้อ 6 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และ  
ข้อ 9 กิจกรรมของโครงการสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 12  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ 2. ปัจจัยน าเข้า 
ของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และระดับมาก 11 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 มีแผนการด าเนินงาน 
ตามโครงการอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 บุคลากรในการด าเนินโครงการ 
มีจ านวนเพียงพอ 3. กระบวนการด าเนินงานของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด คือ ข้อ 1 มีการน าแผนการด าเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ข้อ 8 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ 4. ผลผลิตของโครงการ 
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ 
ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความสุภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
การพ่ึงตนเอง ส่วนคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 5 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
จัดการเวลา เมื่อเรียงล าดับคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงล าดับได้ 
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ดังนี้ ความสุภาพ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความสามัคคี ความกตัญญู ความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความประหยัด ความมีวินัย ความขยัน ความมี 
จิตส านึกต่อส่วนรวม และการพ่ึงตนเอง 
   จิมารัตน์ ปุญญปัญญา (2557 : 128) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารี 
สตรีวิทยา” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม ใน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต  
(Process) และ 2) เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา 
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรี 
วิทยา” ด้านรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มประชากร  
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ คร ูจ านวน 133 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 15 คน  
นักเรียน จ านวน 358 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 358 คน สรุปผลการประเมิน 1. ด้านบริบท  
(Context) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
โดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3. ด้านกระบวนการ (Process) โดย
ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4. ด้านผลผลิต (Process) โดยภาพรวมมี 
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” สรุปได้ดังนี้ ด้านพฤติกรรมคุณธรรม  
จริยธรรมตามคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” พบว่า  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม 
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหลังด าเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
กว่าก่อนด าเนินโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ด้านรางวัลและเกียรติบัตร พบว่า หลังจาก 
การด าเนินโครงการนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” มากขึ้น 
และหลังจากที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า  
คร ูนักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง 
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา”อยู่ในระดับมากที่สุด 
   สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา (2558 : 135) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 
นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง มีวัตถุประสงค ์เพ่ือ 1) ประเมินด้าน 
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) ประเมินความ 
พึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู จ านวน 5 คน 
นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 31 คน คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาพ้ืนฐาน จ านวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ 
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ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 31 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 คน ผลการประเมิน 
โครงการ พบว่า 1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ด้านปัจจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ผลการ 
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามความคิดเห็นของครู นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ (2558 : 139) การวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือประเมิน 
บริบทของโครงการ 2) เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพ่ือประเมินกระบวนการในการ 
ด าเนินงานของโครงการและ 4) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน และความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  
(CIPP Model) ของสตัพเฟิลบีม (Daniel L. Stuffelbeam) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 และผู้ปกครอง 
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie  
และ Morgan และใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนจ านวน 254 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 254 คนผลการวิจัย พบว่า 1. การประเมิน 
บริบท (Context Evaluation) ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ 
โรงเรียนพระทองค าวิทยา ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของนักเรียน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน สภาพ 
ของชุมชน ศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชนเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน  
มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องมาจากคณะท างานตามโครงการมีการวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามกรอบนโยบาย 
ของโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงท าให้สามารถก าหนดแผนการด าเนินงาน 
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้โครงการส าเร็จไปตามเป้าหมายของ 
โครงการ 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา พบว่า ความเหมาะสม ความพอเพียง 
ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการในแต่ละกิจกรรม 5 กิจกรรม  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
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มีความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงานตามโครงการ ประสานงานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
ในการด าเนินการจัดกิจกรรมจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเดียวกับ คือการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียน 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระ-ทองค าวิทยา พบว่า มีกระบวนการด าเนินงาน 
เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรม 
ทั้ง 5 กิจกรรม มรีะดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโครงการ มีการก าหนดแผนการด าเนิน 
งานไว้เป็นขั้นตอนเป็นระบบ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการโดยผู้บริหารโรงเรียนอย่าง 
เข้มแข็ง มีการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุนชน องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาและ 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขทันท่วงที และการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 
จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สารสนเทศส าหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ ส่งผล 
ให้โครงการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Product  
Evaluation) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนพระทองค าวิทยา  
พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากการกิจกรรมตามโครงการเป็นการบูรณาการหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว 
วิถีพุทธ เข้ามาในการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน 
มีพัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากผลของการพัฒนาทางศีล  
การฝึกการท าสมาธิและปัญญา ท าให้นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามกรอบวินัยของโรงเรียน ชุมชนและ 
สังคม ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนและ 
นักเรียนต่อโครงการอยู่ในระดับมาก โรงเรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการที่ 
ส่งผลให้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรียนลดลง นักเรียนมีระเบียบวินัย ทั้งนี้เนื่องจาก 
เมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับการจัด 
กิจกรรมมากข้ึนมีการปฏิบัติตนโดยมีแบบอย่างที่ดี ครูและผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

   งานวิจัยต่างประเทศ 

   โบนาวิตซ์ (Bonawitz. 2002 : 1433 – A) ได้ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการพัฒนา 
จริยธรรมของนักศึกษาที่จะต้องเรียนรายวิชาจริยศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา  
โดยศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจและสาขาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์ 
และระดับผลการเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยศาสตร์มีระดับการพัฒนา  
จริยธรรมสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนรายวิชา ซึ่งมีผลผลการเรียนเท่ากัน มีพัฒนาจริยธรรมแตกต่าง 
กันนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรายวิชาจริยศาสตร์กับนักศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่เรียนรายวิชานี้ นักศึกษา 
พัฒนาด้านจริยธรรมได้ดีกว่ารายวิชาการศึกษา หลังจากน าวิชาจริยศึกษามาใช้ในห้องเรียนแล้ว 
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นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมไม่เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน แต่นักศึกษาชาย ที่เรียนวิชาแตกต่างกัน 
มีพัฒนาจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
   นาวา-ไวท์เฮด (Nava-Whitehead. 2002 : 1403 – A) ได้วิจัยผลกระทบของห้องเรียน 
ธรรมชาติ จากโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนระดับกลาง โดยท าการศึกษา 
ในกลุ่มนักเรียน ไม่เกินระดับชั้น 6 จ านวน 110 คน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม 5 วัน ในโปรแกรม 
ห้องเรียนธรรมชาติซึ่งพบว่า โปรแกรมทางห้องเรียนธรรมชาติมีผลต่อไหวพริบในกลุ่มควบคุมและ 
ภาวะจิต ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของโรงเรียนด้วย  
   บอเออร์ลี่ (Bauerly. 2005 : 2913 – A) ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
ในด้านความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมและความมีระเบียบของเด็กยากจนในโรงเรียนทางทิศใต้ของ 
แคลิฟอร์เนีย โดยท าการเก็บตัวอย่างในกลุ่มนักเรียน จ านวน 256 คน ใน 10 โรงเรียน ซึ่งพบว่า 
สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
แต่พฤติกรรมของนักเรียนที่ยากจน จะมีบทบาทที่ส าคัญในการสนับสนุนในการรักษาระเบียบวินัย 
เป็นอย่างดี 
   จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ดังกลาวขางต้นนั้น ใชรูปแบบการประเมิน CIPP 
Model ของ สตัฟเฟิลบีม ซึ่งจะประเมินบริบท ปจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ  
และผลผลิต ซึ่งจะประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการ 
ด าเนินโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ ผลการประเมิน จะไดคนพบองคความรูที่เป็นประโยชน ์
ตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การด าเนินโครงการตางๆ ท าใหทราบวากิจกรรม 
หรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค หรือไมมีประสิทธิภาพเพียงใด ผลที่ไดจากการประเมินโครงการ 
ครั้งนี ้จะเปนขอสนเทศในการพิจารณาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาโครงการนี้ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น กอใหเกิดคุณคาและประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ท าใหนักเรียน  
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน และสังคมมีเจตคติที่ดีตอโรงเรียน และเชื่อม่ันในโรงเรียนที่จะสามารถ 
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของชาติอันจะเปนพลัง 
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ  
 

   การประเมินโครงการครั้งนี้เป็นการประเมนิผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้   
   1. ประชากรและกลุมตัวอย่าง  
   2. เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3. การสร้างและการพัฒนาเครือ่งมือ  
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   6. สถิติที่ใชในการประเมินโครงการ  
  

ประชำกรและกลุมตัวอย่ำง  

   1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มจากภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 
2559 ดังนี้ 
   1.1 ครูผู้สอน จ านวน 19 คน 
   1.2 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จ านวน 952 คน 
   1.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 952 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   2.1 ครูผู้สอน จ านวน 19 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2 นักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 
มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
       2.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
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เครือ่งมือที่ใชในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

   เครือ่งมือที่ใชในการรายงาน เป็นแบบสอบถามทีผู่้รายงานได้สร้างขึ้น แบงออกเป็น 4 ชุด 
ดังนี้    
   ชุดที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอบริบทของโครงการ ขอค าถามเป็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จ านวน 12 ขอ  
   ชุดที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอปัจจัยน าเข้าของโครงการ ขอค าถาม
เป็นแบบมาตราสวนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12 ขอ  
   ชุดที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ  
ข้อค าถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จ านวน 12 ขอ  
   ชุดที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ข้อค าถามเป็น 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที ่1 แบบสอบถามความคิดเห็น 
ทีมี่ต่อคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน จ านวน 10 ขอ ตอนที ่2 แบบสอบ 
ถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ จ านวน 10 ข้อ   
   ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้ก าหนดเป้าหมาย สิ่งที่จะประเมิน เครื่องมือทีใ่ช 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และแหล่งข้อมูล ดังตาราง 
 

ตาราง 2 รายการประเมิน เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ใชในการประเมินโครงการ  
 

รายการประเมิน เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
ชุดที่ 1 บริบทสภาวะแวดล้อม (Context)  
         ของโครงการ 
ชุดที่ 2 ปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการ 
ชุดที่ 3 กระบวนการ (Process) ของโครงการ 
ชุดที่ 4 ผลผลิต (Output) ของโครงการ 
         ตอนที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
                    ที่พึงประสงค์ของโครงการ 
         ตอนที่ 2 คุณค่าและประโยชนทีไ่ดร้ับจาก 
                    การด าเนินโครงการ 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 

คร ู
 
คร ู
คร ู
 
-ครู 
-นักเรียน 
-ผู้ปกครอง 
-ครู 
-นักเรียน 
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กำรสร้ำงและกำรพัฒนำเคร่ืองมือ  

   ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้างเครือ่งมือโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้        
   1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินโครงการ แนวคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินโครงการ  
   2. ศึกษา ทบทวน และท าความเขา้ใจเกีย่วกับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
    3. ศึกษาวิธีสร้างเครือ่งมือแบบมาตราสวนประมาณคา (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65) 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
   4. สรางแบบสอบถาม โดยได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากการศึกษา เอกสารและ
ผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
   5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
   4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
   2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
   1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   5. น าแบบสอบถามเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาความเหมาะสม 
ของส านวนภาษา แลวน ามาปรับปรุงใหถูกตอง  
   6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และวิเคราะห์หาคา่ดัชนีความสอดคลอง (IOC) แต่ละข้อของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้หมด หาคาเฉลี่ยแล้วเทียบกับเกณฑ ได้ค่าดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.6 ถึง 1.0 โดย
มีเกณฑใหคะแนน ดังนี้ 
  + 1 เมือ่แน่ใจว่าข้อสอบถามนั้นประเมนิได้สอดคลองกับเนื้อหาที่ประเมิน  
     0 เมือ่ไม่แน่ใจว่าข้อสอบถามนั้นประเมนิได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ประเมิน  
  -  1 เมือ่แน่ใจว่าข้อสอบถามนั้นประเมินไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ประเมิน 
   ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย  

   1. นายโกวิท สรวงท่าไม้  ข้าราชการบ านาญ (เดิมต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
       วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
   2. นายชรัส ไทยอุทิศ   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
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  3. นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

  7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู 
โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นักเรียน และผู้ปกครอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลมุละ 30 คน เพ่ือหาคาอ านาจจ าแนก
(Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 94 - 96)  
ได้ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดังนี้  
      ชุดที่ 1 ดานบริบทของโครงการ ค่าอ านาจจ าแนก 0.40 – 0.92 ค่าความเชื่อมั่น 0.94  
      ชุดที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า ค่าอ านาจจ าแนก  0.49 – 0.95 ค่าความเชื่อมั่น 0.95  
      ชุดที่ 3 ดานกระบวนการ คาอ านาจจ าแนก 0.65 – 0.91 ค่าความเชื่อมั่น 0.98  
   ชุดที่ 4 ด้านผลผลิต คาอ านาจจ าแนก 0.51 – 0.89 ค่าความเชื่อมั่น 0.96  
  8. น าแบบสอบถามที่ไปทดลองใชมาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพเป็นฉบับสมบูรณแลว  
น าไปใชกับกลุ่มตวัอย่างจริง  
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

   1. ท าหนงัสือจากโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ไปยังกลุมตัวอย่าง  
   2. สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอย่างด้วยตนเอง ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และใหสงแบบสอบถามตามที่ก าหนด 
   3. เมือ่ครบก าหนดส่งคืนแบบสอบถาม ใหติดตามทวงถามแบบสอบถามชุดที่ไม่ไดร้ับ
กลับคืน ไปยังกลุมตวัอย่าง  
   4. ได้รับแบบสอบถามกลับคืน ดังนี้  
   4.1 ไดร้ับแบบสอบถามกลับคืนจากครู จ านวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
   4.2 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากนักเรียน จ านวน 274 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
   4.3 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 ฉบับ คิดเป็น  
รอ้ยละ 100  
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

   ผู้รายงานน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  
   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืน 
    2. หาคาความถี่และร้อยละของขอมูลจากแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 1 หาคา่เฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ของข้อมูลจากแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 – 6 เป็นรายข้อและรายด้าน หาคาเฉลี่ย แปลความหมายข้อมูล เทียบกับเกณฑ
เฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)  
   ระดับคะแนน   ระดับความคิดเห็น/ระดับพฤติกรรม  
   1.00 - 1.50    ระดับน้อยที่สุด  
   1.51 - 2.50    ระดับน้อย 
   2.51 - 3.50    ระดับปานกลาง  
   3.51 - 4.50    ระดับมาก  
   4.51-5.00    ระดับมากท่ีสุด  
 

สถิติที่ใชในกำรประเมินโครงกำร  

   ผู้รายงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชสถิติ ดังนี้  
   1. สถิติที่ใชในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
   1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถามโดยใชดัชนีความ 
สอดคลองระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ ค านวณได้จากสูตร IOC  
(Index of Consistency) ใชสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105)  

   N
RIOC =  

เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   N  แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามใช้สูตรของ ล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ (2543 : 210 - 211) 
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   เมื่อ  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 

    แทน จ านวนในกลุ่มสูง 

    แทน จ านวนในกลุ่มต่ า 
    แทน จ านวนคนในกลุมสูงหรือกลุ่มต่ าที่มีจ านวนเท่ากัน 

  1.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้สูตรของ Kuder - Richardson (KR - 20)  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 215) 
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  เมื่อ  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
    แทน สัดส่วนของผู้ท าถูกกับคนทั้งหมดในแต่ละข้อ 
    แทน สัดส่วนของผู้ท าผิดในแต่ละข้อ 

      แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  

   2. สถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
   2.1 ร้อยละ (Percentage)  
      2.2 ค่าเฉลี่ยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2550 : 154) ดังนี้  

      = n
X  

   เมื่อ   คือ  ค่าเฉลี่ย  
     X  คือ  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
     n  คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

  2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2550 : 157)  

    S.D. = )1n(n
)X(Xn 22

−
−   

   เมื่อ  S.D. คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n  คือ  จ านวนข้อมูล  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของ
โครงการ โดยประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การด าเนินโครงการ ผู้รายงานขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 บริบทของโครงการ  
   ตอนที่ 3 ปัจจัยน าเขาของโครงการ  
   ตอนที่ 4  กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ   
   ตอนที่ 5 ผลผลิตของโครงการ  
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ผูต้อบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้  
 

ตาราง 3  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
คร ู  19  3.36 
นักเรียน 274 48.32 
ผู้ปกครองนักเรียน 274 48.32 

รวม 567 100 
 
    จากตาราง 3 พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู จ านวน 19 คน คิดเปน็ร้อยละ 3.36 
นักเรียน จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32 และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.32   
 
 
 

 



 

91 
 

ตอนที่ 2 บรบิทของโครงการ   
 ผลการวิเคราะห์บริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคือ ครู จ านวน 19 คน รายละเอียด ดังตาราง 
 

ตาราง 4  ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมือง 
            ราชวิทยาลัย 
 

รายการ ระดับความ
เหมาะสม 

แปลความ 

     S.D. 
1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนา 
   คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 
2. โครงการสอดคลองกับความตองการของครู ผู้ปกครอง 
   และชุมชน 
3. โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา 
4. โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ 
5. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับ  
   นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

4.75 
 

4.58 
4.83 
4.33 
4.17 

0.45 
 

0.67 
0.39 
0.65 
0.82 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

6. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับ 
    สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  

4.74 0.45 มากที่สุด 

7. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจนสอดคลองกับ 
    วิธีด าเนินการ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

8. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบาย 
    ของโรงเรียน 

4.50 0.67 มาก 

9. กิจกรรมของโครงการสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 4.68 0.49 มากที่สุด 
10. กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนา 
     คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหดีขึ้น 

4.57 0.56 มากที่สุด 

11. สภาวะแวดลอมของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
     และเอ้ือตอการด าเนินโครงการ  

4.52 0.55 มากที่สุด 

12. ผู้มีสวนเกี่ยวข้องมีสวนร่วมในการก าหนด 
     วัตถปุระสงคแ์ละวิธีด าเนินโครงการ  

4.40 0.79 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.56 0.45 มากที่สุด 



 

92 
 

   จากตาราง พบว่า บริบทของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.56) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมและ 
มีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา ( = 4.83) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจน ( = 4.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ( = 
4.17) 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยน าเขาของโครงการ  

    ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน 
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

ตาราง 5  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมือง 
            ราชวิทยาลัย 
 

รายการ ระดับความ
เหมาะสม 

แปลความ 

   S.D. 
1. มีแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน 
2. กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับ 
   วัตถุประสงค 
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 
4. ผูบ้ริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพรอมในการ 
   ด าเนินโครงการ  
5. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ 
   และมีความสามารถในการด าเนินโครงการ  

4.75 
 

4.58 
4.42 

 
4.51 

 
4.42 

0.50 
 

0.51 
0.69 

 
0.65 

 
0.67 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
มาก 
 
มากที่สุด 
 
มาก 

6. บุคลากรในการด าเนินโครงการมีจ านวนเพียงพอ  4.37 0.45 มาก 
7. บุคลากรในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.27 0.48 มากที่สุด 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ 4.50 0.67 มาก 
9. มีวัสดุอุปกรณแ์ละเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ 
10. เอกสารที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
     มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
11. เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการช่วยให้นักเรียนมีความรู้ 
     ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

4.18 
 

4.60 
 

4.62 

0.67 
 

0.54 
 

0.60 

มาก 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

12. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
     อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 
4.54 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.48 0.52 มาก 
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   จากตาราง 5 พบว่า การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48) 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีแผนการด าเนินงาน
โครงการอย่างชัดเจน (  = 4.75) รองลงมา ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ( = 4.62) ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ (  = 4.18) 
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ตอนที่ 4 กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ  

               ผลการวิเคราะห์กระบวนการการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างคือ ครู จ านวน 19 คน 
 

ตาราง 6  กระบวนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมือง 
            ราชวิทยาลัย  
 

รายการ ระดับความเหมาะสม แปลความ 

     S.D. 
1. มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ 
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   แก่บุคลากรในการด าเนินโครงการ 
3. มีการประชุมให้ความรู้ชี้แจงสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
   ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและ 
   วิธีด าเนินการ 
4. มีการก าหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธี 
   ด าเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยใหนักเรียน 
   มีความกระตือรือรนในการเขาร่วมกิจกรรม 

4.65 
4.57 

 
4.42 

 
4.54 

 
4.38 

 

0.50 
0.51 

 
0.69 

 
0.65 

 
0.67 

มากที่สุด
มากที่สุด 
 
มาก 
 
มากที่สุด 
 
มาก 

6. กิจกรรมในโครงการช่วยใหนักเรียนบรรลุ 
   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.32 0.45 มาก 

7. ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและข้ันตอน 
   การด าเนินการที่ก าหหนดไวในโครงการ 

4.56 0.48 มากที่สุด 

8. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุม 
   การด าเนินงานตามโครงการ 

4.30 0.67 มาก 

9. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ 
   ประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม 
 

4.28 
 
 
 

0.67 
 
 
 

มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รายการ ระดับความเหมาะสม แปลความ 

     S.D. 
 

10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ                        
     อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการ 
     ที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม  

 

4.52 
 

 

0.54 
 

 

มากที่สุด 
 

11. ขณะด าเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง 
     วธิีการด าเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง 

 
4.58 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

12. โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติ 
     กิจกรรมสู่ชุมชน 

 
4.55 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.52 มาก 
 
   จากตาราง 6 พบว่า กระบวนการด างานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.47) 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด ได้แก่  การวางแผนการด าเนินงาน
โครงการสู่การปฏิบัติ (  = 4.65) รองลงมา ได้แก่ ขณะด าเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุง
วิธีการด าเนินโครงการ เมื่อพบวาบกพรอง ( = 4.58) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม ( = 4.28)  
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ตอนที่ 5 ผลผลิตของโครงการ  

   ผลการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กลมุตัวอย่าง ได้แก่ คร ูจ านวน 19 คน นักเรียน จ านวน 
274 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 คน รวมทัง้สิ้น 567 คน ดังตาราง 
 

ตาราง 7  กระบวนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครู นักเรียน และ 
            ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

รายการ        ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน         รวม 

      S.D. แปล
ความ 

  S.D. แปล   
ความ 

       S.D. แปล 
ความ 

        S.D. แปล 
ความ 

1. ความมีวินัย 4.29 0.65 มาก 4.02 0.66 มาก 4.03 0.56 มาก 4.11 0.69 มาก 

2. ความรับผิดชอบ 3.88 0.55 มาก 3.97 0.56 มาก 3.70 0.65 มาก 3.85 0.65 มาก 

3. ความขยัน 4.04 0.62 มาก 3.95 0.62 มาก 3.88 0.62 มาก 3.96 0.68 มาก 

4. ความซื่อสัตย์ 4.21 0.58 มาก 3.70 0.58 มาก 4.11 0.60 มาก 4.01 0.55 มาก 

5. ความมีสติและ 
   ละเอียดรอบคอบ 

4.29 0.54 มาก 4.02 0.56 มาก 4.14 0.56 มาก  4.15 0.78 มาก 

6. ความเอ้ือเฟื้อ 
   เผื่อแผ่และ 
   เสียสละ 

4.21 0.77 มาก 4.06 0.55 มาก 3.98 0.54 มาก  4.08 0.65 มาก 

7. ความสุภาพ 4.42 0.54 มาก 3.93 0.60 มาก 4.11 0.62 มาก 4.15 0.68 มาก 

8. ความยุติธรรม 4.33 0.56 มาก 3.85 0.72 มาก 3.96 0.64 มาก 4.05 0.56 มาก 

9. ความมีจิตส านึก 
    ต่อส่วนรวม 

4.38 0.62 มาก 3.87 0.74 มาก 3.97 0.68 มาก  4.07 0.62 มาก 

10. ความสามัคค ี 4.33 0.70 มาก 3.94 0.62 มาก 4.09 0.75 มาก 4.12 0.58 มาก 

     รวมทุกด้าน 4.24 0.54 มาก 3.93 0.56 มาก 4.00 0.58 มาก  4.06 0.60 มาก 

 
    จากตาราง 7 พบว่า กระบวนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.06) 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ( = 4.15) รองลงมาได้แก่ ความสามัคค ี(  = 4.15) ด้านที่มี 
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ความรับผิดชอบ ( = 3.85) 
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   เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม มีผลการประเมิน ดังนี้ 

   ครูมีความเห็นว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) 
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความ
สุภาพ (  = 4.42) รองลงมา ได้แก่ ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม (  = 4.38) ด้านที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก ่ความรับผิดชอบ (  = 3.88) 
   นักเรียนมีความเห็นว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 3.93) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละ (  = 4.06) รองลงมา ได้แก่ ความมีวินัย (  = 4.02) 
ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ความซื่อสัตย์ ( = 3.70) 
   ผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.00) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ (  = 4.14) รองลงมาได้แก่ ความสุภาพกับความ-ซื่อสัตย์  
(  = 4.11) ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ความรับผิดชอบ (  = 3.70) 
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ตาราง 8  ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ าแนกเป็น 
            รายด้านและรายขอ 
 

รายการ ระดับความเหมาะสม แปลความ 

     S.D. 
 

ความมีวินัย    

1. นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
   ค าสั่ง หรือกติกาต่างๆ ของครอบครัว สถานศึกษา 
   ชุมชนและประเทศชาติ 

3.98 0.60 มาก 

2. นักเรียนรักษาร่างกายเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ 
   ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดลอมให้สะอาดสวยงาม 
   และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

4.11 0.64 มาก 

รวมด้านวินัย 4.05 0.58 มาก 
 

ความรับผิดชอบ    

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
   ทั้งหนาทีเ่กี่ยวกับตนเองและหนาทีต่่อส่วนรวม ท างาน 
   หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ  

3.83 0.75 มาก 

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาทีท่ี่ได้รับ 
   มอบหมายด้วยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้บรรลุ 
   เป้าหมายจนเป็นผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
   ทั้งพยายามปรับปรุงใหดีขึ้น 

3.81 0.80 มาก 

รวมด้านความรับผิดชอบ 3.82 0.65 มาก 
 

ความขยัน    

5. นักเรียนมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามทั้งในด้านการเรียน 
   และด้านการงานท างานจนส าเร็จ 

3.81 0.82 มาก 

6. นักเรียนมีความอดทนต่ออุปสรรคและความ 
   ยากล าบากท้ังในด้านการเรียนและด้านการงาน 
   ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ท้อถอย 

3.92 0.80 มาก 

รวมด้านความขยัน 3.87 0.68 มาก 
 
 



 

100 
 

 

ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความเหมาะสม แปลความ 

     S.D. 
 

ความซ่ือสัตย์ 
7. นักเรียนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาต่อหน้าที่ รักษาค าพูด 
   มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่พูดปด ไม่โลภไม่ลักขโมย 

4.04 0.82 มาก 

8. นักเรียนเป็นผู้ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม 
   ไม่หลอกลวงผู้อื่น ไม่ทุจริตในการสอบไม่ลอกการบ้านเพ่ือน 

3.81 0.82 มาก 

รวมด้านความซื่อสัตย์ 3.93 0.68 มาก 
 

ความมีสติและละเอียดรอบคอบ    

9. นักเรียนเป็นผู้รู้จักท าจิตใจให้สงบ มีสมาธิและอารมณ์ 
    แจ่มใส 

3.97 0.82 มาก 

10. นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ 
     และการท ากิจการงานต่างๆ 

4.21 0.72 มาก 

รวมด้านความมีสติและละเอียดรอบคอบ 4.09 0.80 มาก 
 

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 
11. นักเรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 4.05 0.60 มาก 
12. นักเรียนเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนรูจักแบ่งปันสิ่งของ 
     เขาร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยความ 
     เต็มใจอย่างสม่ าเสมอ     

4.20 0.64 มาก 

รวมด้านเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่และเสียสละ 4.13 0.58 มาก 
 

ความสุภาพ    

13. นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนมีสัมมาคารวะ 
     อ่อนน้อมถ่อมตน วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

3.90 0.75 มาก 

14. นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาละเทศะ 4.19 0.80 มาก 
รวมด้านความสุภาพ 4.05 0.65 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการ ระดับความเหมาะสม แปลความ 

     S.D. 
 

ความยุติธรรม    

15. นักเรียนมีความยุติธรรมเที่ยงตรง ตัดสินปัญหา 
     ด้วยใจเป็นกลาง รักความถูกต้องไม่ล าเอียง 

3.80 0.82 มาก 

16. นักเรียนรักษากฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือความถูกต้อง 
     และความสงบสุขของส่วนรวม ไม่เอาเปรียบหรือ 
     ถืออภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น 

4.09 0.80 มาก 

รวมด้านยุติธรรม 3.93 0.68 มาก 
 

ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม    

17. นักเรียนมีจิตส านึกต่อส่วนรวม รักษาและปกปอง 
     สาธารณสมบัติ ไม่น าของสวนรวมมาใชสวนตัว 

4.09 0.82 มาก 

18. นักเรียนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและ 
     สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรเทาปัญหาหรือ 
     ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดข้ึนในครอบครัว 
     ชุมชนและสังคม 

3.81 0.82 มาก 

รวมด้านความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 3.95 0.68 มาก 
 

ความสามัคคี    

19. มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะไม่ทะเลาะวิวาท 4.04 0.82 มาก 
20. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์ 

4.03 0.72 มาก 

รวมด้านความสามัคคี 4.04 0.80 มาก 
รวมทุกด้าน 3.99 0.62 มาก 

 
   จากตาราง 8 พบว่า คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.99) 
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   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ (  = 4.13)   
ความมีสติ และละเอียดรอบคอบ (  = 4.09) ความมีวินัย (  = 4.05) ความสุภาพ (  = 4.05) 
ความสามัคคี  (  = 4.04) ความมจีิตส านึกต่อสวนรวม (  = 3.95) ความซื่อสัตย (  = 3.93) 
ความยุติธรรม (  = 3.93) ความขยัน (  = 3.92) และความรับผิดชอบ (  = 3.84)  
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ตาราง 9  ผลการประเมินคุณค่าและประโยชนทีไ่ดร้ับจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
            ครู และนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายข้อ 
 

รายการ         คร ู นักเรียน          รวม 

  S.D. แปล
ความ 

  S.D. แปล
ความ 

  S.D. แปล 
ความ 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้ 
   จากโครงการไปใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

4.50 0.65 มาก 3.98 0.66 มาก 4.24 0.69 มาก 

2. สามารถเลือกแนวทาง 
   และการปฏิบัติงานได้ 
   อย่างเหมาะสม 

4.42 0.55 มาก 3.90 0.56 มาก 4.16 0.65 มาก 

3. สามารถน าหลักการ 
   พัฒนาคุณธรรม  
   จริยธรรมไปประยุกต์ 
   ใช้ในการท างาน 

4.42 0.62 มาก 3.66 0.62 มาก 4.04 0.68 มาก 

4. สามารถรับการ  
   เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
   น ามาปรับปรุงและ 
   ประยุกต์ใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานหรือ 
   ท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

4.33 0.89 มาก 3.94 0.90 มาก 4.14 0.65 มาก 

5. สามารถน าไปประยุกต์ 
   ใช้ในการท างานร่วม 
   กับผู้อ่ืน 

4.25 0.72 มาก 3.92 0.92 มาก 4.09 0.65 มาก 

6. สามารถน าไปประยุกต์ 
   ใช้ในการปรับตัวเข้ากับ 
   สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

4.00 0.80 มาก 3.92 0.86 มาก 3.96 0.86 มาก 

7. สามารถน าไปประยุกต์ 
   ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
   และครอบครัว 

4.17 0.65 มาก 3.90 0.90 มาก 4.04 0.82 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

รายการ         คร ู นักเรียน          รวม 

  S.D. แปล
ความ 

  S.D. แปล
ความ 

  S.D. แปล 
ความ 

8. สามารถน าไปประยุกต์ 
   ใช้ในการปฏิบัติตนให้มี 
   ความรับผิดชอบในการ 
   ปฏิบัติงาน 

4.67 0.62 มาก 
ที่สุด 

3.91 0.82 มาก 4.29 0.80 มาก 

9. สามารถน าไปประยุกต์ 
   ใช้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.33 0.65 มาก 3.92 0.82 มาก 4.13 0.85 มาก 

10. สามารถน าไปประยุกต์ 
     ใช้ในการบริหารจัดการ 
     เวลา 

4.58 0.80 มาก 
ที่สุด 

3.68 0.60 มาก 4.13 0.80 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.68 มาก 3.87 0.72 มาก 4.12 0.65 มาก 

 
   จากตาราง 9 พบว่า คุณค่าและประโยชนทีไ่ด้รับจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ครู และนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12) 
   ครูมีความคิดเห็นวา คุณค่าและประโยชนทีไ่ด้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.37) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 8 ขอ ขอที่มี 
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
(  = 4.67) รองลงมา ได้แก่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา ( = 4.58)  
ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม (  = 4.00) 
   นักเรียนมีความคิดเห็นวา คุณค่าและประโยชนทีไ่ด้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก (  = 3.87) เมือ่พิจารณารายขอ พบวา อยู่ในระดับมากทุกขอ และขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใชกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (  = 3.98)  
รองลงมาคือ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ น ามาปรับปรุงและประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ (  = 3.94) สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ สามารถน าหลักการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกตใชในการท างาน ( = 3.66) 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

   การรายงานครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน 
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ผู้รายงานได้สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  

   การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังต่อไปนี้ 
    1. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
     2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ  
    3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
    4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ ในเรื่องตอไปนี้  
    4.1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติ และละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ  
ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและความสามัคคี  
    4.2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 

วิธีด าเนินการประเมินโครงการ  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน และ 
ผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
                   1.1.1 ครูผู้สอน จ านวน 19 คน  
                   1.1.2 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จ านวน 952 คน 
                   1.1.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 952 คน 
       1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
        1.2.1 ครูผู้สอน จ านวน 19 คน ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
                    1.2.2 นักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
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                   1.2.3 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 274 คน ใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ของเครจซี่และมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 

เครือ่งมือที่ใชในการประเมินโครงการ  

   เครือ่งมือที่ใชในการรายงาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 4 ชุด 
ดังนี้ 
   ชุดที ่1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอบริบทของโครงการขอค าถามเป็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จ านวน 12 ขอ  
   ชุดที ่2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยน าเข้าของโครงการ ขอค าถาม 
เป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ จ านวน 12 ขอ  
   ชุดที ่3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ 
ข้อค าถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จ านวน 12 ขอ  
   ชุดที ่4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ข้อค าถามเป็น 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที ่1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จ านวน 
10 ขอ  
              ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณค่าหรือประโยชน์ได้รับจากจากการด าเนิน
โครงการ จ านวน 10 ข้อ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

   ผู้รายงานน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับทีไ่ด้รับคืน  
   2. หาคาความถี่และร้อยละของขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 
   3. หาคา่เฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล 
จากแบบสอบถาม  
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   ตอนที่ 2 – 6 เป็นข้อมูลรายข้อและรายด้าน แปลความหมายขอมูลเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)  
   ระดับคะแนน   ระดับความคิดเห็น/ระดับพฤติกรรม  
   1.00 - 1.50   ระดับน้อยที่สุด 
   1.51 - 2.50   ระดับน้อย 
   2.51 - 3.50   ระดับปานกลาง  
   3.51 - 4.50   ระดับมาก  
   4.51 - 5.00   ระดับมากท่ีสุด  
 

สรุปผลการประเมินโครงการ  

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
นักเรียนที่มีตอโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  
สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้  
   1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา 
รายขอ พบวาอยู่ในระดับมากที่สุด 8 ขอ และระดับมาก 4 ขอ ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ
โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการแกป้ญหา สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
   2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นร้อยข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 12 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
คือมีแผนแผนการด าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ
งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ  
   3. กระบวนการด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ขอ และระดับมาก 8 ขอ ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือขณะด าเนินงานตามโครงการมีการแกไขปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการเมือ่พบวาบกพรอง  
สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือมีการก าหนดขัน้ตอน รายละเอียดและวิธีด าเนินโครงการอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม  
   4. คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความมีสติและละเอียดรอบคอบ 
รองลงมา คือความสุภาพ สวนด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือความรับผิดชอบ รองลงมา คือความ 
ซ่ือสัตยและเมือ่จ าแนกเป็นรายกลุ่ม ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 
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   ครูมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบวาอยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความสุภาพ  
สวนด้านที่มคีาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือความรับผิดชอบ  
   นักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือความซื่อสัตย์  
   ผูป้กครองนักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความมีสติ 
และละเอียดรอบคอบ และด้านที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือความรับผิดชอบ  
   เมื่อเรียงล าดับคุณธรรม จริยธรรม ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
ต่ าสุด สามารถเรียงได้ ดังนี้ คือความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวินัย ความ-
สามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และเสียสละ ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ความซือ่สัตย์ ความยุติธรรม 
ความขยัน และความรับผิดชอบ   
   5. คุณคาหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายขอ พบวา อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ขอ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 8 ขอ ขอที่มี 
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้กับไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือสามารถน าหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกตใชใน
การท างาน เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่ม ผลการประเมนิเป็น ดังนี้  
   ครูมีความคิดเห็นวา คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา อยู่ในระดับมากทุกขอ และขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด คือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ  
   นักเรียนมีความคิดเห็นว่า คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวม อยู่ใน 
ระดับมาก เมือ่พิจารณารายขอ พบวาอยู่ในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สวนขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ
สามารถน าหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกตใชในการท างาน  
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อภิปรายผล  

   จากผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมือง 
ราชวิทยาลัย มีประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปราย ดังนี้  
   1. ผลการประเมินบรบิทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของ 
ผู้ปกครอง ประชุมปรึกษา หารือร่วมกันระหว่างคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และ 
ผู้ปกครองนักเรียน ผลสรุปจากการด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจน 
การน านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซ่ึงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเห็นพองทีจ่ะใหการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญทีส่ าคัญของโรงเรียนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ จิมารัตน์ ปุญญปัญญา (2557 : บทคัดย่อ) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารี 
สตรีวิทยา” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ใน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต 
(Process) และ 2) เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรี 
วิทยา” ด้านรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ผลการประเมิน 
ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    2. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนวางแผนการด าเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน  
มีกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสม ผู้บริหาร และครู มีความพรอม มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ และเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนเป็นโครงการที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้ความส าคัญ จึงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก 
ทุกฝา่ยเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาโรจน์  สุขสุเมฆ (2553 : บทคัดย่อ) การประเมิน
โครงการ และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายงานโครงการ 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินบริบทของโรงเรียน 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวกับโครงการ  
3) ประเมินกระบวนการของโครงการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ 5) เพื่อประเมินผลกระทบ 
ที่เกิดจากโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า คร ูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
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พ้ืนฐาน มีความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าต่อการด าเนินงานโครงการ และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)  
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
    3. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการน าแผนการด าเนินการสู่การปฏิบัติ  
มีการก าหนดบทบาท มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการก าหนด 
ขั้นตอนในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน และเหมาะสม รูปแบบกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนมีความ 
นาสนใจ จะเห็นได้จากผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการรายข้อ ซ่ึงพบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี พวงศรี (2551 : บทคัดยอ)  
ได้ท าการประเมนิโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล ในดานบริบท ปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิต  
2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ของนักเรียน ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 3) เพ่ือทราบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรยีน 
ที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน ภายหลังจาก 
ที่นักเรียนเขา้ร่วมโครงการ ผลการประเมนิดานกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนและ 
การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
   4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และเม่ือจ าแนก 
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือนักเรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามความคิดเห็น 
ของครู คือความสุภาพ ตามความคิดเห็นของนักเรียน คือความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ และตาม 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน คือความมีสติและละเอียดรอบคอบ ซึ่งไม่สอดคลองกัน สวนด้าน 
ที่มคีาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ครู ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือเห็นวานักเรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบและความขยันต่ าสุดตามล าดับ ความคิดเห็นของนักเรียน  
เห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมดานความซื่อสัตย์และความยุติธรรม ต่ าสุดตามล าดับ เมื่อเรียงล าดับ  
คุณธรรม จริยธรรมด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปหาคาคะแนนเฉลี่ยน้อยตามความคิดเห็นของ   
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกกลุ่ม สามารถเรียงล าดับ ได้ดังนี้ คือ ความมสีติ และละเอียดรอบคอบ  
ความสุภาพ ความมีวินัย ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความมจีิตส านึกต่อสวนรวม  
ความซือ่สัตย ความยุติธรรม ความขยัน และความรับผิดชอบ จะเหน็ไดว้าคุณธรรม จริยธรรมที่ 
โรงเรียนจะตองใหความส าคัญในการพัฒนาในห้าอันดับสุดท้ายจากการประเมินครั้งนี้ คือความมี 
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จิตส านึกต่อสวนรวม ความซื่อสัตยความยุติธรรม ความขยัน และความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา (2558 : บทคัดย่อ) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินด้าน 
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) ประเมินความ 
พึงพอใจของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านผลผลิต 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   5. คุณคาหรือประโยชนที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ขอ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 8 ขอ ขอที่มีคา 
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รองลงมา 
คือสามารถน าไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เหตุที่เป็นเช่นนี้ 
อาจจะเป็นเพราะว่า กิจกรรมในโครงการที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้น เป็นโครงการที่เนนในการน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านการเรียน การด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะตองศึกษาหาความรู และวิธีการทีจ่ะจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ท าให้ครูได้เขาใจ 
ในหลักธรรม และเหน็คุณคาของคุณธรรมมากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝัง 
คุณธรรม ก็ยอมจะซึมซับเขาไปในจิตใจทีละเล็กละน้อยโดยไม่รู้ตัว กิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดให้ถือเป็น 
สิ่งเร้าในการกระตุนใหนักเรียนเกิดการรับรู และตอบสนองตอการรับรู เห็นคุณค่าของคุณงามความดี 
ที่โรงเรียนได้ปลูกฝัง มีการจัดระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของเรื่องราวของสิ่งต่างๆ  
ในที่สุดก็จะแสดงพฤติกรรมอันเป็นลักษณะนิสัยทีต่นยอมรับและยดึถือน าไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ฐาปนีย์ จ าปา (2555 : บทคัดย่อ) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวดัทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร)  
จ านวน 4 ด้าน คือความเหมาะสม ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิต 
ของโครงการเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จ านวน 12 ด้าน คือความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความ 
สุภาพ ความสามัคคี ความประหยัด ความกตัญญู ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และการพ่ึงตนเอง  
และประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ผลการประเมินพบว่า คุณค่าและ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ 
มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 5 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 10 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา เมื่อเรียงล าดับ 
คุณธรรมจริยธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สามารถเรียงล าดับได้ ดังนี้ ความสุภาพ ความ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ ความสามัคคี ความกตัญญู ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีสติ 
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และละเอียดรอบคอบ ความประหยัด ความมีวินัย ความขยัน ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และ 
การพ่ึงตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการโครงการ 

   การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ แต่ยังมีบางข้ันตอนควรมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ 
ยิ่งขึ้น คือ  
   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพราะถือว่า 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการได้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรม 
ย่อยต่างๆ ต้องมีการปฏิบัติต่อเนื่องกันหลายๆ ปี  
   2. โรงเรียนควรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมส าหรับคนไทย  
   3. โรงเรียนควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

   ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ  
   1. น าผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจปรับปรุงแกไขในดา้น 
ต่างๆ ที่ได้ค้นพบ โดยส่งเสริมกิจกรรมทีโ่รงเรียนสามารถท าได้ดีใหดียิ่งขึน้ไป ปรับปรุงกิจกรรม 
ทีพ่บว่ามผีลการประเมินในระดับต่ า  
   2. โรงเรียนควรน ากิจกรรมใหม่ๆ ที่ประสบความส าเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม ด้านทีม่ีคาคะแนนเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ได้แก่ ความรับผิดชอบ และความขยัน  
   3. ควรมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิด 
ความรู้ ความเขาใจ ความรับรู้เชิงบวก เพ่ือให้เป็นแบบอย่างทีด่ีแกนักเรยีน 

   ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป  
   1. น าผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข  
ในด้านต่างๆ ที่ได้ค้นพบ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถท าได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปและปรับปรุง
กิจกรรมที่พบว่ามีผลการประเมินในระดับต่ า 
   2. โรงเรียนควรน ากิจกรรมใหม่ๆ ที่ประสบความส าเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด   
   3. ควรมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ ความรับรู้เชิงบวก เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  
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ภาคผนวก ก 

  - รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
  - หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
                เพ่ือการประเมินโครงการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 1. นายโกวิท สรวงท่าไม้   ข้าราชการบ านาญ (เดิมต าแหน่งศึกษานิเทศก์  

                                                    วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 2. นายชรัส ไทยอุทิศ   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

 3. นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๒๑๗                        โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
                                                                     ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                     จ.ระยอง ๒๑๑๑๐                                                                                                                                                       

                                                             ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการประเมินโครงการ 

เรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เครื่องมือเพ่ือการประเมินโครงการฯ  จ านวน ๑ ชุด  
 

        เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
เพ่ือการประเมินโครงการ ในการนี้ทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง 
ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เพ่ือการประเมินโครงการในครั้งนี้  
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทางโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

                        ขอแสดงความนับถือ 

                                 
                         (นายรณภพ ตรึกหากิจ) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่  ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๒๖๘                        โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
               ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 

                                                                             จ.ระยอง ๒๑๑๑๐                                                                                                                                                       

       ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการประเมินโครงการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เครื่องมือเพ่ือการประเมินโครงการฯ  จ านวน ๑ ชุด  
 
         เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้จัดท ารายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือ เพ่ือการประเมินโครงการ ในการนี้ทางโรงเรียนมีความประสงค์ ขออ านวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากข้าราชการครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดของท่าน 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทางโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                           
                       (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ภาคผนวก ข 

ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ฉบับที่ 1 ประเมินบริบทของโครงการ 

 
รายการ 

คะแนนระดบัความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

รวม 
 

ค่า 

1 2 3 X̅ IOC 

1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับโครงการ 
   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 

1 1 1 3 1 

2. โครงการสอดคลองกับความตองการของครู  
   ผู้ปกครอง และชุมชน 

1 1 1 3 1 

3. โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็น 
   ในการแก้ปัญหา 

1 1 1 3 1 

4. โครงการสามารถแก้ปัญหาคณุธรรม จริยธรรม 
   ของนักเรียนได้ 

1 0 1 2 0.66 

5. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลอง 
   กับนโยบายของหน่วยงานตน้สังกัด 

1 1 1 3 1 

6. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลอง 
   กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  

1 1 1 3 1 

7. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจนสอดคลอง 
   กับวิธีด าเนนิการ 

1 1 1 3 1 

8. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลอง 
   นโยบายของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

9. กิจกรรมของโครงการสามารถน าไปปฏบิัติจริงได้ 1 1 1 3 1 
10. กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนา 
     คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหดีขึ้น 

1 1 0 2 0.66 

11. สภาวะแวดลอมของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
     และเอ้ือตอการด าเนินโครงการ 

1 1 1 3 1 

12. ผู้มีสวนเก่ียวข้องมีสวนรวมในการก าหนด 
     วัตถุประสงค และวิธีด าเนินโครงการ  

1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ฉบับที่ 2 ประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ 
 

 
รายการ 

คะแนนระดับความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รวม 
 

ค่า 

1 2 3 X ̅ IOC 

1. มีแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน 1 1 1 3 1 
2. กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับ 
   วัตถุประสงค 

1 1 0 2 0.66 

3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
4. ผู้บริหารและครูผูร้ับผิดชอบมีความพรอม 
   ในการด าเนินโครงการ  

1 1 1 3 1 

5. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ 
   และมีความสามารถในการด าเนินโครงการ 

1 1 1 3 1 

6. บุคลากรในการด าเนนิโครงการมีจ านวนเพียงพอ 1 1 1 3 1 
7. บุคลากรในการด าเนนิโครงการมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
8. งบประมาณในการด าเนนิโครงการมีเพียงพอ 1 1 1 3 1 
9. มีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ 
   อย่างเพียงพอ 

1 0 1 2 0.66 

10. เอกสารที่ใช้ในการด าเนนิกจิกรรมในโครงการ 
     มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

1 1 0 2 0.66 

11. เอกสารที่ใช้ในการด าเนนิโครงการช่วยให้นักเรียน 
     มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

1 1 1 3 1 

12. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบตัิกิจกรรมของโครงการ 
     อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ฉบับที่ 3 กระบวนการของโครงการ 
 

 
รายการ 

คะแนนระดบัความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รวม ค่า 

1 2 3 X̅ IOC 

1. มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบตัิ 1 1 1 3 1 
2. มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากร 
   ในการด าเนินโครงการ 

1 1 1 3 1 

3. มีการประชุมให้ความรู้ชี้แจงสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
   ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีด าเนนิการ 

1 1 1 3 1 

4. มีการก าหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีด าเนนิโครงการ 
   อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

5. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยใหนักเรียน 
   มีความกระตือรือรนในการเขาร่วมกิจกรรม 

1 1 1 3 1 

6. กิจกรรมในโครงการช่วยใหนกัเรียนบรรลุวัตถุประสงค ์
   ของโครงการ 

1 1 1 3 1 

7. ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขัน้ตอน 
   การด าเนินการที่ก าหนดไวในโครงการ 

1 1 1 3 1 

8. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงาน 
   ตามโครงการ 

1 1 1 3 1 

9. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ 
   ประเมนิผลโครงการตามความเหมาะสม 

0 1 1 2 0.66 

10. มีการประเมินผลการปฏบิัตงิานตามโครงการ 
     อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     ครบทุกกิจกรรม  

1 1 0 2 0.66 

11. ขณะด าเนินงานตามโครงการมกีารแก้ไขปรับปรุงวธิีการ 
     ด าเนินโครงการเมือ่พบวาบกพรอง 

1 1 1 3 1 

12. โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรม 
     สู่ชุ่มชน 

1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ฉบับที่ 4 ผลผลิตของโครงการ  

           ตอนที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโครงการ 
 

 
รายการ 

คะแนนระดับความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รวม 
 

ค่า 

1 2 3 X ̅ IOC 

1. ความมีวินัย 1 1 1 3 1 
2. ความรับผิดชอบ 1 1 1 3 1 
3. ความขยัน 1 1 1 3 1 
4. ความซื่อสัตย์ 1 1 1 3 1 
5. ความมสีติและละเอียดรอบคอบ 1 1 1 3 1 
6. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 1 1 1 3 1 
7. ความสุภาพ 1 1 1 3 1 
8. ความยุติธรรม 1 1 1 3 1 
9. ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 1 1 1 3 1 
10. ความสามัคคี 1 1 1 3 1 
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ค่าดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ฉบับที่ 4 ผลผลิตของโครงการ 

           ตอนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 

 
รายการ 

คะแนนระดบัความคิดเห็น 
จากผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 

รวม 
 

ค่า 

1 2 3 X̅ IOC 

1. สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากโครงการไปใช้ 
   ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

1 1 1 3 1 

2. สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงาน 
   ได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

3. สามารถน าหลักการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
   ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

1 1 1 3 1 

4. สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  
   น ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ 

1 1 1 3 1 

5. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
   ร่วมกับผู้อ่ืน 

1 1 1 3 1 

6. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัว 
   เข้ากับสถานการณส์ิ่งแวดล้อม 

1 1 1 3 1 

7. สามารถน าไปประยุกต์ใช่ในการพัฒนาตนเอง 
   และครอบครัว 

1 1 1 3 1 

8. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 
   ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 3 1 

9. สามารถน าไปประยุกต์ใช้อยูร่่วมกับผู้อื่น 1 1 1 3 1 
10. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
     จัดการเวลา 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ค 

คาอ านาจจ าแนกและความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
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คาอ านาจจ าแนกและความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

ฉบับที่ 1 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .55 7 .40 
2 .70 8 .61 
3 .62 9 .57 
4 .59 10 .55 
5 .73 11 .67 
6 .65 12 .92 

ค่าความเชื่อมั่น = .94 

ฉบับที่ 2 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .49 7 .95 
2 .60 8 .74 
3 .63 9 .78 
4 .65 10 .57 
5 .53 11 .67 
6 .65 12 .79 

ค่าความเชื่อมั่น = .95 

ฉบับที่ 3 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .66 7 .67 
2 .68 8 .74 
3 .69 9 .73 
4 .79 10 .91 
5 .73 11 .67 
6 .65 12 .68 

ค่าความเชื่อมั่น = .98 
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ฉบับที่ 4 ตอนที่ 1 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .67 6 .65 
2 .74 7 .67 
3 .73 8 .89 
4 .51 9 .70 
5 .67 10 .65 

ค่าความเชื่อมั่น = .96 

ฉบับที่ 4 ตอนที่ 2 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .65 6 .63 
2 .69 7 .89 
3 .73 8 .70 
4 .57 9 .72 
5 .51 10 .65 

ค่าความเชื่อมั่น = .96 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรยีนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2559 

ประเมินบริบทของโครงการ 

ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็น 
            ของท่านที่มีต่อบริบทของโครงการ 
 

 
บริบทของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการ 
   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 

     

2. โครงการสอดคลองกับความตองการของครู  
   ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

3. โครงการมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นในการ 
    แก้ปัญหา 

     

4. โครงการสามารถแก้ปญัหาคณุธรรม จริยธรรมของ 
   นักเรียนได ้

     

5. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับ  
   นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

     

6. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับ 
   สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  

     

7. วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจนสอดคลองกับ 
   วิธีด าเนินการ  

     

8. วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับ 
    นโยบายของโรงเรียน 

     

9. กิจกรรมของโครงการสามารถน าไปปฏิบตัิจริงได้      
10. กิจกรรมของโครงการช่วยใหน้ักเรียนมีการพัฒนา 
     คุณธรรม จรยิธรรมนักเรยีนใหดีขึ้น 

     

11. สภาวะแวดลอมของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
     และเอื้อตอการด าเนินโครงการ 

     

12. ผู้มีสวนเกี่ยวข้องมีสวนร่วมในการก าหนด 
     วัตถุประสงคและวิธดี าเนินโครงการ 
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แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรยีนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2559 

ประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ 

ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็น 
             ของท่านที่มีต่อปัจจัยน าเข้าโครงการ 
 

 

ปัจจัยน าเข้าโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน      
2. กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับ 
   วัตถุประสงค 

     

3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
4. ผู้บริหารและครูผูร้ับผิดชอบมีความพรอมในการด าเนิน  
   โครงการ  

     

5. ผู้บริหารและครูผูร้ับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและ 
   มีความสามารถในการด าเนินโครงการ 

     

6. บุคลากรในการด าเนินโครงการมีจ านวนเพียงพอ      
7. บุคลากรในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม      
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการมีเพียงพอ      
9. มีวัสดุ อุปกรณแ์ละเครื่องมือท่ีใช้ในโครงการ 
   อย่างเพียงพอ 

     

10. เอกสารที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
     มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

11. เอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการช่วยให้นักเรียน 
     มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

     

12. มีอาคารสถานท่ีในการปฏิบัตกิิจกรรมของโครงการ 
     อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรยีนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 

ครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็น 
            ของท่านที่มีต่อกระบวนการโครงการ 
 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการสู่การปฏิบตั ิ      
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่บุคลากร 
   ในการด าเนินโครงการ 

     

3. มีการประชุมให้ความรู้ช้ีแจงสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
   ผู้รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้องเข้าใจข้ันตอนและวิธีด าเนินการ 

     

4. มีการก าหนดขั้นตอน รายละเอยีดและวิธีด าเนินโครงการ  
   อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

     

5. รูปแบบการจัดกจิกรรมในโครงการช่วยให้นกัเรียนม ี
   ความกระตือรือรนในการเขาร่วมกิจกรรม 

     

6. กิจกรรมในโครงการช่วยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค ์
   ของโครงการ 

     

7. ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอน 
   การด าเนินการทีก่ าหนดไวในโครงการ 

     

8. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินงาน 
   ตามโครงการ 

     

9. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผล 
   โครงการตามความเหมาะสม 

     

10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็น 
     ระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม  

     

11. ขณะด าเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ  
     ด าเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง 

     

12. โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการปฏบิัติกิจกรรม 
     สู่ชุมชน 
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แบบประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรยีนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2559 

ผลผลิตของโครงการ 

ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็น 

            ของท่านที่มีต่อผลผลิตโครงการ 

ตอนที่ 1 

 
ผลผลิตของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความมีวินัย      
2. ความรับผิดชอบ      
3. ความขยัน      
4. ความซื่อสัตย์      
5. ความมสีติและละเอียดรอบคอบ      
6. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ      
7. ความสุภาพ      
8. ความยุติธรรม      
9. ความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม      
10. ความสามัคคี      
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ตอนที่ 2 

 
คุณค่าและประโยชน์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ 
   ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

     

2. สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงาน 
   ได้อย่างเหมาะสม 

     

3. สามารถน าหลักการพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

     

4. สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ น ามา 
   ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ  

     

5. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
   ร่วมกับผู้อ่ืน 

     

6. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัว 
   เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

     

7. สามารถน าไปประยุกต์ใช่ในการพัฒนา 
   ตนเองและครอบครัว 

     

8. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน 
   ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

     

9. สามารถน าไปประยุกต์ใช้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน      
10. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
     จัดการเวลา 
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ภาคผนวก จ 

หลักฐานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

           เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                            
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                            
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                   
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด 

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  



 

147 
 

ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                    
                          (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาปากน้ า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
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ที่ ศธ ๐๔๒๔๘.๔๓/๖๔๓                            โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

                                                                      ๑๙๐ หมู่ ๑  ต.บ้านนา  อ.แกลง 
                                                                      จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

        ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บทคัดย่อ  จ านวน ๑ ชุด  

 

          เนื่องด้วยนางสาวนิศากร ยมหา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  ได้จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้ผ่านการหาคุณภาพและทดลองใช้ 
จนมีประสิทธิภาพ จึงขอเผยแพร่เอกสารทางวิชาการดังกล่าวมายังโรงเรียนของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาคุณภาพวิชาการต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

                                                 
                        (นายพิภพ  นามสนิท) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

 

งานธุรการ 
โทร.  ๐-๓๘๖๗-๑๑๒ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๖๗-๗๐๓๐  
 



ประวัติย่อของผู้รายงาน 

ชื่อ – สกุล   นางสาวนิศากร ยมหา 

วันเดือนปีเกิด   19 ตุลาคม 2506 

สถานที่เกิด   ต าบลชากบก  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  190/3 หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านนา  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ 

สถานที่ท างานปัจจุบัน  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

    ต าบลแกลง  อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2523  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) 

     วิทยาลัยเทคนิคระยอง  จังหวัดระยอง 

 พ.ศ. 2526  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.) คหกรรมศาสตร์ 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

 พ.ศ.2530  การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2548  รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารทั่วไป 

     มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


