
    

 

บทที่ 4 
 

ผลการประเมินโครงการ 
 

ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม   
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้รายงานได้น าเสนอผลการประเมินโครงการแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

  ตอนที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

  ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามประเด็น ดังนี้ 
     4.1 ผลการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด          
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ก่อนและหลังด าเนินการตามโครงการ 
    4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มี
ต่อการด าเนินการตามโครงการ 
    4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อนและหลงัด าเนินการตามโครงการ 
 โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
        แทน ค่าเฉลี่ย 
        S.D.   แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
       t  แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤต 
       *       แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การประเมินโครงการในภาพรวม 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
               ของนักเรียน ด้านบริบทของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
               โครงการ (n = 20) 
 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

แปลผล/
เหมาะสม 

1 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

2 ความสอดคลอ้งของโครงการกับนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.65 0.49 มากที่สุด 

3 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

4.70 0.47 มากที่สุด 

4 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน 4.75 0.44 มากที่สุด 
5 ความสอดคล้องของโครงการกับหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ 
4.80 0.41 มากที่สุด 

6 โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
นักเรียน 

4.80 0.41 มากที่สุด 

7 โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของ
โรงเรียน 

4.85 0.37 มากที่สุด 

8 โครงการมีความสอดคลอ้งกับสภาพของชุมชน 4.75 0.44 มากที่สุด 
9 โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรพัยากรของโรงเรียน

และชุมชน 
4.70 0.47 มากที่สุด 

10 โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสงัคมใน
ปัจจุบัน 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านบริบทตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.77 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.20)   
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 7 โครงการ   
มีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.85 ;       
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 2  ความสอดคล้องของโครงการกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65 ; 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏในตารางที่ 6 
 

 ตารางท่ี  6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
                ของนักเรียน ด้านปัจจัยของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนิน 
                โครงการ (n =137) 

  ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เหมาะสม/
เพียงพอ 

1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมและ
ความสามารถในการด าเนนิโครงการ 

4.68 0.63 มากที่สุด 

2 ผูบ้ริหารมีภาวะผู้น าและเห็นความส าคัญของโครงการ 4.59 0.66 มากที่สุด 
3 ครูทุกคนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญโครงการ  4.59 0.66 มากที่สุด 
4 คณะกรรมการด าเนินโครงการ ประกอบดว้ยคร ูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
4.58 0.67 มากที่สุด 

5 ความรูค้วามสามารถของครูและบุคลากรทีร่่วมด าเนินงาน 4.58 0.63 มากที่สุด 
6 โรงเรียนได้มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอ 4.60 064 มากที่สุด 
7 ความเพียงพอของบุคลากรภายนอกทีจ่ะช่วยเสรมิสร้าง

ความรู้แก่บคุลากรในโรงเรียน 
4.55 0.59 มากที่สุด 

8 วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช ้ในการด าเนิน โครงการ
เพียงพอ 

4.60 0.66 มากที่สุด 

9 บริเวณและพื้นที่ ในการปฏิบัติงานตามโครงการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.56 0.60 มากที่สุด 

10 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.63 0.61 มากที่สุด 
รวม 4.59 0.51 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านปัจจัยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)  
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ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหาร
และครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมและความสามารถในการด าเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.68 ; 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 7 ความเพียงพอของบุคลากร
ภายนอกที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ; 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.59) ตามล าดับ 
   ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏในตารางที่ 7 – 10 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน    
ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเหน็ของคณะกรรมการด าเนินโครงการ (n =137) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การปฏิบัต ิ

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
โครงการ 

4.65 0.64 มากที่สุด 

 2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อสร้าง 
ความตระหนักและความรับผดิชอบต่อโครงการ 

4.58 0.67 มากที่สุด 

3 การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
ตามข้ันตอนการปฏิบตัิทุกกิจกรรม 

4.70 0.58 มากที่สุด 

4 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
องค์กรตา่ง ๆ ในชุมชนให้มีส่วนร่วมกับโครงการ 

4.58 0.68 มากที่สุด 

5 การปฏบัิติงานเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 4.72 0.55 มากที่สุด 
6 ความรว่มมือจากผู้รว่มงาน 4.58 0.66 มากที่สุด 
7 มีการนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินงาน 

ตามโครงการตามขัน้ตอนที่ก าหนดทุกระยะ 
4.54 0.59 มากที่สุด 

8 การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 4.74 0.53 มากที่สุด 
9 มีการประเมินผลการด าเนินโครงการอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 
4.66 0.56 มากที่สุด 

10 มีการวิเคราะหแ์ละน าผลการประเมินโครงการมาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

4.67 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.46 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการด าเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64 ; ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.46) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ข้อ 8 การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74 ; ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ข้อ 7 มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงานตามโครงการตามขั้นตอนที่ก าหนดทุกระยะ อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.54 ; S.D.  = 
0.59) ตามล าดับ 
 
  ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ดังนี ้
   4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน และผูป้กครองนักเรียน ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ ดังปรากฏในตาราง  8 - 9  
 

ตารางท่ี  8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ก่อนการด าเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนักเรียน (n =442) 

 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบตั ิ

 คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร    
1 มีความตั้งใจที่จะศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต้า่ง ๆ 3.38 0.78 ปานกลาง 
2 นักเรียนมคีวามเพียรพยายามในการท างาน 3.34 0.82 ปานกลาง 
3 นักเรียนสามารถท างานต่อเน่ืองจนเสร็จสิ้น 3.59 0.50 มาก 
4 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 3.39 0.77 ปานกลาง 
5 นักเรียนมีความกระตือรอืร้นในการศึกษาหาความรู้

อย่างต่อเน่ือง 
3.45 0.61 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 3.43 0.59 ปานกลาง 



125 
 

 

ตารางที่  8  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบัต ิ

 คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม    
6 นักเรียนใช้อุปกรณ์และสิ่งของอยา่งประหยดั  

และคุ้มค่า 
3.76 0.43 มาก 

7 นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการประหยัด เช่น 
กิจกรรมประหยดัใชพ้ลังงาน 

3.49 0.65 ปานกลาง 

8 นักเรียนใช้น ้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทัง้ของ
ตนเองและส่วนรวม อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

3.67 0.47 มาก 

9 นักเรียนรู้จักใช้ของใชท้ี่เหมาะสมกับสภาพ                 
ไม่ฟุ่มเฟือย หรือใช้ของที่มีราคาแพงเกินความจ าเป็น 

3.58 0.49 มาก 

10 นักเรียนรู้จักเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามจ าเป็น 3.61 0.49 มาก 
 เฉลี่ยรวม 3.62 0.45 มาก 
 คุณธรรมด้านความซื่อสตัย์    

11 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอกการบ้าน 3.60 0.49 มาก 
12 นักเรียนไม่เอาทรัพย์สินของผู้อืน่มาเป็นของตนเอง 3.60 0.49 มาก 
13 นักเรียนพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ 3.60 0.49 มาก 
14 นักเรียนยอมรับผิดเมือ่ท าความผดิ 3.43 0.65 ปานกลาง 
15 นักเรียนซื่อตรงต่อเวลา และหน้าที่ 3.51 0.67 มาก 
 เฉลี่ยรวม 3.54 0.49 มาก 
 คุณธรรมด้านการมีวินัย    

16 นักเรียนแต่งกายสะอาดและถูกระเบียบ 3.51 0.66 มาก 
17 นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย 3.34 0.76 ปานกลาง 
18 นักเรียนมาโรงเรียนและกลับตรงเวลา 3.61 0.49 มาก 
19 นักเรียนมีอปุกรณ์การเรยีนครบ 3.52 0.66 มาก 
20 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจ า 3.44 0.64 ปานกลาง 
 เฉลี่ยรวม 3.47 0.54 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
 คุณธรรมด้านความสุภาพนอบน้อม    

21 นักเรียนมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมาคารวะ 3.55 0.74 มาก 
22 นักเรียนรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ ่ 3.63 0.59 มาก 
23 นักเรียนไม่คุยโอโอ้อวดตนเอง หรือคุยข่มผู้อื่น 3.43 0.64 ปานกลาง 
24 นักเรียนไม่อาฆาตพยาบาท หรือแก้แค้นคนอื่น 3.49 0.66 ปานกลาง 
25 นักเรียนใช้วาจาสุภาพ พดูจาไพเราะ 3.31 0.80 ปานกลาง 
 เฉลี่ยรวม 3.48 0.54 ปานกลาง 
 คุณธรรมด้านความสะอาด    

26 นักเรียนดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ 3.52 0.66 มาก 
27 นักเรียนมีเครื่องแต่งกายและเครื่องใชส้ว่นตัว 

ที่สะอาด 
3.31 0.79 ปานกลาง 

28 นักเรียนรู้จักรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม 3.52 0.50 มาก 
29 นักเรียนฝึกฝนจิตใจให้มีความแจม่ใสอยู่เสมอ 3.52 0.65 มาก 
30 นักเรียนเก็บขยะทุกครั้งเมื่อเจอ แม้ตนไม่ได้ทิ้ง 3.50 0.65 ปานกลาง 
 เฉลี่ยรวม 3.47 0.58 ปานกลาง 
 คุณธรรมดา้นความสามคัคี    

31 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอืน่ ๆ 3.52 0.50 มาก 
32 นักเรียนไมท่ะเลาะวิวาทกัน หรือแย่งของคนอืน่ 3.46 0.73 ปานกลาง 
33 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 3.58 0.49 มาก 
34 นักเรียนใหค้วามรว่มมือกับคนอื่นและเป็นน ้าหน่ึง 

ใจเดียว 
3.40 0.81 ปานกลาง 

35 นักเรียนปรับตัวเข้ากับคนอื่นและให้ความร่วมมือกับ     
คนอื่นไดด้ี  

3.50 0.50 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 3.49 0.56 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
 คุณธรรมด้านการมีน ้าใจ    

36 นักเรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นดว้ยความเต็มใจ 3.52 0.65 มาก 
37 นักเรียนให้ความช่วยเหลอืผูอ้ื่นอย่างสม ่าเสมอ 3.52 0.50 มาก 
38 นักเรียนร่วมบริจาคทรพัย์สินและสิ่งของ 3.52 0.65 มาก 
39 นักเรียนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนและผู้อื่น 3.58 0.49 มาก 
40 นักเรียนรู้จักการให้อภัยต่อการกระท าความผิดของ

ผู้อื่น 
3.52 0.50 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.53 0.51 มาก 
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 3.50 0.51 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน         
ก่อนการด าเนินโครงการ ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.50 ; S.D. = 0.51) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.62 ; S.D. = 0.45) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร 
อยูใ่นระดับปานกลาง (  = 3.43 ; S.D. = 0.59) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน หลังการด าเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา       
ขัน้พื้นฐาน และผู้ปกครองนกัเรียน (n =442)   

 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบัต ิ

 คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร    
1 มีความตั้งใจที่จะศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต้า่ง ๆ 4.82 0.45 มากที่สุด 
2 นักเรียนมีความเพียรพยายามในการท างาน 4.80 0.47 มากที่สุด 
3 นักเรียนสามารถท างานต่อเน่ืองจนเสร็จสิ้น 4.80 0.45 มากที่สุด 
4 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ 4.71 0.52 มากที่สุด 
5 นักเรียนมีความกระตือรอืร้นในการศึกษาหาความรู้อย่าง

ต่อเนือ่ง 
4.86 0.39 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.79 0.34 มากที่สุด 
 คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม    
6 นักเรียนใช้อุปกรณ์และสิ่งของอย่างประหยดั และคุ้มค่า 4.71 0.51 มากที่สุด 
7 นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการประหยัด เช่น 

กิจกรรมประหยัดใชพ้ลังงาน 
4.52 0.53 มากที่สุด 

8 นักเรียนใชน้ ้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทัง้ของ
ตนเองและส่วนรวม อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

4.75 0.46 มากที่สุด 

9 นักเรียนรู้จักใชข้องใชท้ี่เหมาะสมกับสภาพ ไมฟุ่่มเฟอืย 
หรือใช้ของที่มีราคาแพงเกินความจ าเป็น 

4.69 0.49 มากที่สุด 

10 นักเรียนรู้จักเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามจ าเป็น 4.73 0.49 มากที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.68 0.41 มากที่สุด 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบัต ิ

 คุณธรรมด้านความซื่อสตัย์    
11 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอก

การบา้น 
4.82 0.45 มากที่สุด 

12 นักเรียนไมเ่อาทรัพย์สินของผู้อืน่มาเป็นของตนเอง 4.80 0.47 มากที่สุด 
13 นักเรียนพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ 4.79 0.45 มากที่สุด 
14 นักเรียนยอมรับผิดเมื่อท าความผดิ 4.71 0.52 มากที่สุด 
15 นักเรียนซ่ือตรงต่อเวลา และหน้าที่ 4.86 0.38 มากที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.79 0.35 มากที่สุด 
 คุณธรรมด้านการมีวินัย    

16 นักเรียนแต่งกายสะอาดและถูกระเบียบ 4.71 0.52 มากที่สุด 
17 นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย 4.52 0.53 มากที่สุด 
18 นักเรียนมาโรงเรียนและกลับตรงเวลา 4.75 0.46 มากที่สุด 
19 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรยีนครบ 4.69 0.49 มากที่สุด 
20 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจ า 4.73 0.49 มากที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.68 0.41 มากที่สุด 
 คุณธรรมด้านความสุภาพนอบน้อม    

21 
 

22 
 

23 
24 
25 

นักเรียนมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมา
คารวะ 
นักเรียนรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังค าสั่งสอน 
ของผู้ใหญ่ 
นักเรียนไม่คยุโอโอ้อวดตนเอง หรือคุยข่มผูอ้ืน่ 
นักเรียนไม่อาฆาตพยาบาท หรือแก้แค้นคนอื่น 
นักเรียนใช้วาจาสุภาพ พดูจาไพเราะ 

4.82 
 

4.80 
 

4.80 
4.71 
4.86 

0.45 
 

0.46 
 

0.45 
0.52 
0.39 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.79 0.34 มากที่สุด 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

ข้อ รายการ  S.D.  
ระดับ 

การปฏิบัต ิ

 คุณธรรมด้านความสะอาด    
26 นักเรียนดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ 4.71 0.51 มากที่สุด 
27 นักเรียนมีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว 

ที่สะอาด 
4.52 0.53 มากที่สุด 

28 นักเรียนรู้จักรกัษาความสะอาดและสิง่แวดล้อม 4.75 0.46 มากที่สุด 
29 นักเรียนฝึกฝนจิตใจให้มีความแจ่มใสอยู่เสมอ 4.69 0.49 มากที่สุด 
30 นักเรียนเก็บขยะทุกครั้งเมื่อเจอ แม้ตนไม่ได้ทิ้ง 4.73 0.49 มากที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 4.68 0.41 มากที่สุด 
 คุณธรรมด้านความสามคัคี    

31 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ๆ ได ้ 4.82 0.45 มากที่สุด 
32 นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกัน หรือแย่งของคนอื่น 4.80 0.47 มากที่สุด 
33 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 4.80 0.45 มากที่สุด 
34 นักเรียนให้ความรว่มมือกับคนอืน่และเปน็น ้าหน่ึงใจ

เดียว 
4.71 0.52 มากที่สุด 

35 นักเรียนปรับตัวเข้ากับคนอื่นและให้ความร่วมมือกับ
คนอื่นได้ดี  

4.86 0.39 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.79 0.34 มากที่สุด 
 คุณธรรมดา้นการมีน ้าใจ    

36 นักเรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นดว้ยความเต็มใจ 4.71 0.51 มากที่สุด 
37 นักเรียนให้ความช่วยเหลอืผู้อื่นอย่างสม ่าเสมอ 4.52 0.52 มากที่สุด 
38 นักเรียนร่วมบริจาคทรพัย์สิน และสิ่งของ 4.75 0.46 มากที่สุด 
39 นักเรียนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน 

และผู้อืน่ 
4.69 0.49 มากที่สุด 

40 นักเรียนรู้จักการให้อภัยต่อการกระท าความผิด 
ของผู้อื่น   

4.73 0.49 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.68 0.41 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมท้ังสิ้น 4.74 0.34 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน             
หลังการด าเนินโครงการด้านผลผลิต ตามความเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          
และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.74 ; S.D. = 0.34) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรมด้าน
ความสุภาพนอบน้อม คุณธรรมด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.79 ; S.D. = 0.34) 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม คุณธรรมด้านการมีวินัย 
คุณธรรมด้านความสะอาด  คุณธรรมด้านการมีน ้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68 ; S.D. = 0.41) 
ตามล าดับ 
 4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ ์ดังปรากฏ ในตารางที่ 10 
 
 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์                 
(n = 124) 

 

ข้อ รายการ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 ความรว่มมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2 นักเรยีนขยัน หมั่นเพียร ในการท าหน้าที่การงาน 4.89 0.33 มากที่สุด 
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่า 4.89 0.33 มากที่สุด 
4 นักเรียนซ่ือสัตย์ สุจรติ ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงหรืออคต ิ 4.89 0.33 มากที่สุด 
5 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวนิัย แบบแผน และข้อบังคับ 

ต่าง ๆ 
4.78 0.44 มากที่สุด 

6 นักเรียนสุภาพเรียบร้อย ออ่นน้อม มีมารยาท และ 
สัมมาคารวะ 

4.89 0.33 มากที่สุด 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
7 นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ 

ไม่มัวหมอง 
4.89 0.33 มากที่สุด 

8 นักเรียนสามัคคี รกัใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และ 
อยูร่่วมกันได้อยา่งเหมาะสม 

4.66 0.55 มากที่สุด 

9 นักเรียนมีน ้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนษุย์ 4.78 0.44 มากที่สุด 
10 เป็นกิจกรรมที่ด ีควรให้มกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 4.88 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.39 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(คา่เฉลี่ย = 4.85 ; ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.39) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ เมื่อพจิารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความร่วมมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน (ค่าเฉลี่ย = 5.00 ; ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 
คือ นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.66 
; ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.55) 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินการตามโครงการพัฒนา                  
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์           
(n = 305) 

 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1 ความรว่มมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
4.57 0.62 มากที่สุด 

2 นักเรียนขยัน หมัน่เพียร ในการท าหน้าที่การงาน 4.55 0.63 มากที่สุด 
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า 4.61 0.58 มากที่สุด 
4 นักเรียนซ่ือสัตย์ สุจรติ ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงหรืออคต ิ 4.58 0.63 มากที่สุด 
5 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ 

ต่าง ๆ 
4.58 0.63 มากที่สุด 

6 นักเรียนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาทและ 
สัมมาคารวะ 

4.57 0.49 มากที่สุด 

7 นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ 
ไม่มัวหมอง 

4.69 0.53 มากที่สุด 

8 นักเรียนสามัคคี รกัใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และ 
อยู่ร่วมกันได้อยา่งเหมาะสม 

4.59 0.59 มากที่สุด 

9 นักเรียนมีน ้าใจ เหน็อกเห็นใจผู้อื่น เอื้ออาทร ต่อเพือ่นมนุษย์ 4.57 0.57 มากที่สุด 
10 เป็นกิจกรรมที่ด ีควรให้มกีารด าเนินการอยา่งต่อเนือ่ง 4.66 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.63 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59 ; ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.63) ผา่นเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา 
และจิตใจ ไม่มัวหมอง (ค่าเฉลี่ย = 4.69 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ 
นักเรียนขยัน หมั่นเพยีร ในการท าหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ; ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.53)  
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ตารางท่ี 12 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (n = 13) 

   

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1 ความรว่มมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
4.86 0.38 มากที่สุด 

2 นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการท าหน้าที่การงาน 4.86 0.38 มากที่สุด 
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรพัยากร อยา่งคุ้มค่า 4.51 0.76 มากที่สุด 
4 นักเรียนซื่อสตัย์ สุจรติ ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง หรืออคต ิ 4.71 0.76 มากที่สุด 
5 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ

ต่าง ๆ 
4.86 0.38 มากที่สุด 

6 นักเรยีนสภุาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาท และสมัมา
คารวะ 

4.57 0.79 มากที่สุด 

7 นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ 
ไม่มัวหมอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

8 นักเรียนสามัคคี รกัใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่
ร่วมกันได้อยา่งเหมาะสม 

4.51 0.76 มากที่สุด 

9 นักเรียนมีน ้าใจ เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น เอื้ออาทร ต่อเพื่อน
มนุษย ์

4.86 0.38 มากที่สุด 

10 เป็นกิจกรรมที่ด ีควรให้มกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 4.86 0.38 มากที่สุด 
รวม 4.76 0.47 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการประเมนิความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่

มี ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
โดยรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76 ; 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื นักเรียน รักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ ไม่มัวหมอง (ค่าเฉลี่ย = 



135 
 

5.00 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.00)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ นักเรียนประหยัด อดออม 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉลีย่ = 4.51 ; ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.76) 

 
ตารางท่ี 13 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคณุธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  (n = 305) 
 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1 ความรว่มมือของคร ูนักเรียน และชุมชนในการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
4.78 0.43 มากที่สุด 

2 นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการท าหน้าที่การงาน 4.74 0.51 มากที่สุด 
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรพัยากร อยา่งคุ้มค่า 4.74 0.51 มากที่สุด 
4 นักเรียนซ่ือสัตย์ สุจรติ ตรงไปตรงมาไม่เอนเอียง หรืออคต ิ 4.69 0.57 มากที่สุด 
5 นักเรียนปฏบิัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ 

ต่าง ๆ 
4.67 0.60 มากที่สุด 

6 นักเรียนสุภาพเรยีบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาท และ 
สัมมาคารวะ 

4.78 0.43 มากที่สุด 

7 นักเรยีนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ 
ไม่มัวหมอง 

4.80 0.47 มากที่สุด 

8 นักเรียนสามัคคี รกัใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และ 
อยู่ร่วมกันได้อยา่งเหมาะสม 

4.55 0.69 มากที่สุด 

9 นักเรียนมีน ้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อืน่ เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์ 4.78 0.43 มากที่สุด 
10 เป็นกิจกรรมที่ด ีควรให้มกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 4.55 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.54 มากที่สุด 

  
จากตาราง 13 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยรวมผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) 
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ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนรัก
ความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจไม่มัวหมอง (ค่าเฉลี่ย = 4.80 ; ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.47) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือนักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มีการด าเนินกาอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ; ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.69) 

 
ตารางท่ี 14 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการด าเนินโครงการ ของครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยภาพรวม  

 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D.  แปลผล 
1 คร ู 4.85 0.39 มากที่สดุ 
2 นักเรียน 4.59 0.63 มากที่สุด 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.76 0.47 มากที่สดุ 
4 ผูป้กครองนักเรียน   4.71 0.54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.73 0.26 มากที่สุด 

 
จากตาราง 14 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ ใน ระดับมากที่ สุ ด                         
(  =  4.73 ; S.D.  = 0.26) ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า กลุ่มที่มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ครู (  = 4.85 ; S.D. = 0.39) และกลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต ่า
ที่สุด คือ นักเรียน (  = 4.59 ; S.D. = 0.45)  

 
  4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
โดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองนักเรียน ดังปรากฏในตารางที่  15 
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ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการ ก่อนและหลังการด าเนินโครงการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรวีัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปูถัมภ์    
(n = 442) 

 

 
ที่ 

 
รายการ 

ก่อนการด าเนิน
โครงการ 

หลงัการด าเนิน
โครงการ 

 

t 

 S.D.   S.D.  
1  คุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร               3.43 0.59 4.79 0.34 29.613* 

2 คุณธรรมด้านความประหยดั และอดออม 3.62 0.45 4.68 0.41 33.901* 

3 คุณธรรมด้านความซื่อสตัย์ 3.54 0.49 4.79 0.35 41.739* 

4 คุณธรรมด้านการมีวินัย 3.47 0.54 4.68 0.41 47.056* 

5 คุณธรรมด้านความสุภาพนอบน้อม             3.48 0.54 4.79 0.34 19.583* 

6 คุณธรรมด้านความสะอาด 3.47 0.58 4.68 0.41 103.414* 

7 คุณธรรมด้านความสามัคค ี 3.49 0.56 4.79 0.34 54.417* 

8 คุณธรรมด้านการมีน า้ใจ 3.53 0.51 4.68 0.41 27.180* 

 รวมเฉลี่ย 3.50 0.51 4.74 0.34 36.227* 

   * มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

  จากตารางที่ 15 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน หลังการด าเนินการ สูงกว่าก่อนการด าเนินการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 
 


