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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ย่อย ดังนี้ 1.1) เพ่ือประเมินด้านบริบทของโครงการฯ 1.2) เพ่ือประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการฯ 
1.3) เพ่ือประเมินด้านกระบวนการของโครงการฯ 1.4) เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการฯ                       
และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา  
 กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
ไชยวานวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 514 คน ที่ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (ภาควิชาวจิัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2553: 35 ; อ้างอิงมาจาก Krejcie and Morgan,1970: 607-610) โดยใช้วิธีการสุ่ม    
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้สร้างแบบสอบถาม ส าหรับประเมิน
โครงการ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล                    
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ผลการประเมิน พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท                  
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่าการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ                     
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา มีความพร้อมในด้านบริบท                     
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ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการ มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ ส่งผลให้ด้านผลผลิต
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองลงมาด้านรักความเป็นไทย ตามล าดับ  
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของ
โรงเรียนไชยวานวิทยา พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ  โดยเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคขีองโรงเรียนไชยวานวิทยา มีระดับความพึงพอใจ  
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านวัดผลและ
ประเมิน และด้านเอกสารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ค 

 

Title: Evaluation of the Morality and Ethics Promotion towards  
Philosophy of Sufficiency Economy Project by Cooperate Networks 
of Chaiwanwittaya School  

Author: Anansak Phoopolpun  
School: Chaiwanwittaya School, Chaiwan, Udonthani 
Academic Year: 2016 
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were 1) to evaluate the Project of Morality and Ethics 
Promotion towards Philosophy of Sufficiency Economy by Cooperate Networks of 
Chiwanwittaya School with the following sub-purposes: 1.1) to evaluate the project 
context, 1.2) to evaluate the project inputs, 1.3) to evaluate the project process, 1.4) to 
evaluate the project outputs, and 2) to evaluate the students’ satisfaction in participating 
in the Project of Morality and Ethics Promotion towards Philosophy of Sufficiency 
Economy by Cooperate Networks of Chiwanwittaya School. 

 The sample totaled 514, including students, teachers, school administrators, 
parents, and the School Board of Chaiwanwittaya School, the Secondary Educational 
Service Area Office 20, the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education, 
in the academic year 2016. The instruments were a project evaluation questionnaire, an 
assessment form on desirable characteristics, a test on knowledge and understanding 
about economy philosophy, and a satisfaction questionnaire towards the Project of 
Morality and Ethics Promotion towards Philosophy of Sufficiency Economy by Cooperate 
Networks of Chiwanwittaya School. The statistics used in data analyze were descriptive 
statistics, percentage, mean, and standard deviation. 

The findings showed that the evaluation of context, inputs, process, and outputs 
of the Project of Morality and Ethics Promotion towards Philosophy of Sufficiency 
Economy by Cooperate Networks of Chiwanwittaya School were at a high level. This was 
probably because the operation of the Project of Morality and Ethics Promotion towards 
Philosophy of Sufficiency Economy by Cooperate Networks of Chiwanwittaya School was 
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well supported by context, inputs, and systematic process that led to the achievement 
of the outputs. The student desirable characteristics were at a high level as a whole. 
Considering each aspect, it found that most of the aspects were at high level. The highest 
level came to ‘Love of nation, religion, and king’, followed by ‘Cherishing Thai-ness’. 
The result of a test on knowledge and understanding about economy philosophy after 
joining the Project of Morality and Ethics Promotion towards Philosophy of Sufficiency 
Economy by Cooperate Networks of Chiwanwittaya School was higher than the prior at 
the .05 significance level.  

 The students’ satisfaction towards the Project of Morality and Ethics Promotion 
towards Philosophy of Sufficiency Economy by Cooperate Networks of Chiwanwittaya 
School was at a high level. The aspect with the highest mean was materials and learning 
resources, followed by measurement and evaluation, and project documentation. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญา                  
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา ปีการศึกษา 2559 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี                     
ผู้รายงานขอขอบคุณทุกฝ่าย โดยเฉพาะ รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัย                   
ธรรมธิราช ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง                 
มา ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ น าโดย ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายธีรวุฒิ พิทกัษ์ชนม์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่                    
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ดร.รุ่งทิวา               
จันทร์วัฒนวงษ ์อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี                         
ผศ.ดร.สุวัฒน์ จลุสุวรรณ์ รองคณะบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเครื่องมือทางการประเมิน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
อย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูในโครงการ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และภาคประชาสังคม ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
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