
    

 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การประเมิน “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์” เป็นการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินใช้กรอบแนวคิดแบบ 
CIPP Model โดยประเมินทั้งบริบท ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา

พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

 2. เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา

พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   

3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี

วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี      

วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ 
คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง 2) ผู้ด าเนิน
โครงการ ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินโครงการ และครู และ 3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2,053 คน 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ  
จ านวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จ านวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) ผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างของนักเรียน จ านวน 305 คน คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ ซึ่ งประกอบด้ วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน                   
จ านวน 137 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 124 คน 
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รวมทั้งสิ้นจ านวน 137 คน และนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 305 คน ซึ่งการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเปิดตาราง
เครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกต และ
แบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ คือ 
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 และของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินการโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรยีนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ าแนกตามคุณธรรมทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 1) คุณธรรม  
ด้านความขยัน 2 ) คุณธรรมด้านความประหยัด 3) คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 4) คุณธรรมด้าน 
ความมีวินัย 5) คุณธรรมด้านความสุภาพ 6) คุณธรรมด้านความสะอาด 7) คุณธรรมด้านความสามัคคี  
8) คุณธรรมด้านความมีน ้าใจ  
 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   
  
สรุปผลการประเมินโครงการ 
 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พบว่า เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรี สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ มีลักษณะเป็นแหล่งธุรกิจและศูนย์การค้า ถือเป็นย่านอุตสาหกรรม
นานาชาติ ค้าขาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ทั้งวัฒนธรรมแบบไทย ไทยอีสาน จีน และอิสลาม การด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์      
เป็นนโยบายส าคัญของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียนทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมและสติปัญญา 
นับว่าสอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  อีกทั้งสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชนด้วย ผลการ
ประเมินในด้านบริบท พบว่าในภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.77 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการมี
ความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
เทา่กับ 4.65 
 2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีความพร้อมในการด าเนินโครงการ ทั้งด้าน
บุคลากร อันได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ความพร้อม และความสามารถของครู และการมีส่วนร่วม
ของครู นักเรียน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณ ที่ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ด้วยดี ผลการประเมินในด้านปัจจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมและความสามารถในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด      
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ความเพียงพอของบุคลากรภายนอกที่จะช่วย
เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม
จรยิธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การด าเนินโครงการ 
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม คือ ศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนา
โครงการ มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญคือ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพิ่อวางแผนการจัดกิจกรรม ในกระบวนการด าเนินงาน ได้ใช้วงจรเดมมิ่ง 
PDCA คือ ขั้นวางแผน (P) คือ มีการประชุมปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ส ารวจความพร้อมด้าน
ทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ ขั้นด าเนินการ (D) ซึ่งแบ่งการ
ด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงการด าเนินงานที่สอดคล้องและตรงกัน ระยะที่ 2 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และระยะที่ 3 ด าเนิน
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การบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับ
ค่ายมินิธุดงค์ หลังจากที่นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 8 ประการแล้ว ขั้นตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน (C) มีการประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนด าเนินการ ในระหว่าง
ด าเนินการตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และประเมินหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม และขั้น
ปรับปรุงและสานต่อ (A) โดยประชุมร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินการ หาข้อสรุปของการด าเนินการ 
เผยแพร่ผลการด าเนินการ 
 กระบวนการที่ส าคัญคือ การด าเนินโครงการเป็นการบูรณาการ กับกิจกรรมหน้าเสาธงและ
วิถีประจ าวัน จากนั้นมีการบูรณาการไปสู่กระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว        
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านกระบวนการด าเนินการตามโครงงาน 
 ผลการประเมินในด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานตามโครงการตามขั้นตอนที่
ก าหนดทุกระยะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,053 คน จาก                
ทุกระดับชั้นของโรงเรียน ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรม
ด้านความสุภาพนอบน้อม คุณธรรมด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม และคุณธรรมด้านการมีวินัย 
คุณธรรมด้านความสะอาด คุณธรรมด้านการมีน ้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อการด าเนินการ  
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ นักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 
 ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
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จริยธรรมทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน หลังด าเนินการโครงการสูงกว่าก่อนด าเนินการโครงการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
อภิปรายผล 
 จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ในการประเมินพบประเด็น
ส าคัญควรแก่การอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านบรบิท ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการพบว่าภาพรวมมีความสอดคล้องและความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการด าเนินการตามโครงการผู้ประเมินได้
ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของโรงเรียน แล้วน าข้อมูล
ดังกล่าวมาก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับศิริชัย กาญจนวาสี 
(2536: 45) ที่กล่าวไว้ว่า การวางแผน และการบริหารโครงการใดก็ตาม เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
จ าเป็นต้อง  มีการก าหนดจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการก าหนดคุณลักษณะของ
ผลปลายทางและระหว่างทางที่พึงประสงค์ หลังจากได้ด าเนินงานไปแล้ว จุดหมายจะช่วยก าหนด
ทิศทางของการด าเนินงาน ช่วยก าหนดวิธีการที่จะท าให้ได้รับผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนการ
ติดตามและประเมินผลเข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธี
ด าเนินงาน และการประสบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  การประเมินจะช่วยให้ได้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลการด าเนินการต่อไปหรือ
ยกเลิกโครงการ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ      
เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
นิศากร ยมหา (2559: บทคัดย่อ) ท าการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบทของโครงการมีความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านปัจจัย ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินโครงการ ภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัย    
อยู่ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วม
แรงร่วมใจกันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
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ราชินูปถัมภ์ ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยเป็นอย่างดี ทั้งด้าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ท าให้ระดับการประเมินด้านปัจจยัอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับบุญมี พันธุ์ไทย (2547: 18-20) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านก าลังคน วัสดุ 
งบประมาณ ตลอดจนระบบการบริหาร ระบบการจัดการ เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ และจะเป็นทางเลือกที่มีโอกาสท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด     
เพื่อเป็นการวางแผนโครงการ และสอดคล้องกับ วิยะดา ศิริเขตรกรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ท าการ
ประเมินโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวงในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น    
มีความเหมาะสมในด้านบุคลากร 
 3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในด้านกระบวนการ ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินโครงการ ภาพรวมความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าจากการด าเนินงานตามโครงการ เกิดจาก
การยอมรับของบุคลากรในการต้องการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงท าให้เกิดสภาพ
การด าเนินงานที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่จากทุกฝ่าย และฝ่ายบริหารยังได้มีการวาง
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างขวัญและก าลังใจ
การด าเนินงานเป็นอย่างดี มีความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับประยุทธ มะลิงาม (2552: 132-133) ได้ศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า กระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ครูมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับชนานันท์ อุ่นเป็ง (2555: บทคัดย่อ) ท าการประเมินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นน าโรงเรียนพญาเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย ด้านกระบวนการ โดยรวมพบว่า              
มีความเหมาะสมระดับมาก 
 4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านผลผลิตผล พบว่า
ผลผลิตของการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อนการด าเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมนักเรียนมพีฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมอยู่ในระดบั
ปานกลาง หลังการด าเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการด าเนินงานตามโครงการมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีโครงการ  
โครงงาน รวมทั้งกิจกรรมของทั้ง 6 ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มารองรับ อีกทั้งยงัได้มุง่เน้นการปฏิบัติเป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิตในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้อย่างมีสติเป็น
ฐาน ท าให้นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก 6 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่
เป็นไปตามล าดับขั้น กล่าวว่า บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ โดยเฉพาะการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ท าให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ครูสามารถบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สันติ ดาวเรือง (2552: 80-81) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส าหรับนักศึกษาโรงเรียนสงขลา
เทคโนโลยี อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและเพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
นักศึกษาโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อนและหลัง การเรียนรู้แบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า 
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักศึกษาโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อน
เรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีระดับคะแนนสูงสุด 
แต่หลังการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีระดับ
คะแนนสูงสุดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบบูรณาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
และสอดคล้องกับบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย (2559: บทคัดย่อ) ท าการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 42 มีผลการประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมและความส าเร็จของ
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  หลังการด าเนินโครงการ           
ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูและ
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นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูยังได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ฝ่ายบริหารก็ได้พัฒนารูปแบบการบริหารที่เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความร่วมมือ    
เกิดความสามัคคีขึ้นในหน่วยงาน และผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาของโรงเรียน พอใจที่
บุตรหลานมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชะลอ สมุทรลอยวน (2552: 89-91)            
ได้ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Model) ซึ่งมี 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการ
ประเมินพบว่า โดยภาพรวมการด าเนินงานของโครงการทุกด้านบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย 
ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผล
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย พบว่าอยู่ในระดับมาก และผู้ปกครอง  
พึงพอใจในการปฏิบัติตนมีความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนและเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนตลอดโครงการ ผลการประเมินการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม         
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ รักเคารพ    
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู และใช้เงินอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าของการออมทรัพย์ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบและท าการบา้น ด้วยตนเอง ปฏิบัติตนสุภาพและมีสัมมาคารวะในการ
พูดคุยหรือเดินผ่านครูและผู้ใหญ่มากที่สุด  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีระ ใจแสน (2552: 
117-119) ได้ประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนวัดบางขุนไทร   
(ผดุงวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2552 พบว่า ผู้เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก 
  ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน หลังด าเนินโครงการสูงกว่าก่อนด าเนินโครงการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาวรรณ     
วรรณโรจน์ (2541: บทคัดย่อ) การประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ เก่ง ดี มีความสุข โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ         
CIPP Model ผลการประเมินผลผลิต พบว่าผลรวมการประเมินโครงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนหลังด าเนินโครงการสูงกว่าก่อนด าเนินโครงการในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล สมชัย (2540: บทคัดย่อ) ได้ท าการประเมินโครงการการพัฒนา
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คุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model     
ผลการประเมินผลผลิตพบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้  หลังด าเนินโครงการสูงกว่าก่อนด าเนิน โครงการในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิมารัตน์ ปุญญปัญญา (2557: บทคัดย่อ) ได้ท าการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา”ผลการ
ประเมินผลผลิตพบว่า ด้านพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหลังด าเนิน โครงการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กว่าก่อนด าเนินโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 
 โดยสรุปแล้ว การด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมได้ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น 
โครงการมีกระบวนการการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
โครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว ยังเป็นเพราะมี
กระบวนการวางแผน การเตรียมความพร้อม การตรวจสอบระหว่างด าเนินงาน และความรู้
ความสามารถของครูและภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน            
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
    จากผลการประเมินบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันทั้งที่ด าเนินการโครงการเดียวกัน จากปัญหาและอุปสรรคและการเก็บข้อมูลภาคสนาม   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทุกระดับควรน าข้อมูลจากการประเมินโครงการครั้งนี้ไปแนะแนวทาง
ให้โครงการประสบผลส าเร็จ ดังนี ้
    1.1 โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็นโครงการที่ สามารถส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน                         
ในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 
    1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรมี การจัดโอกาสให้มีการประชุมเพื่ อแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ในการด าเนินงานของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนต่อไป 
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     1.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรประสานงานและร่วมกับคณะกรรมการของโรงเรียน        
และองค์กรภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดหาและสนับสนุนงบประมาณ ให้เหมาะสมและเพียงพอ            
ต่อการด าเนินโครงการ 
     1.4 จัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์เป็นนโยบายระดับชาติ โดยใช้กลยุทธ์ของ          
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแผนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
     1.5 น านโยบายมาก าหนดกรอบในการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจ ก าหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ และ
เกิดผลในระยะยาว ผู้รับผิดชอบทุกระดับสามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการวิจัย เพื่อปรับ
แผนงานหรือกลยุทธ์สู่ความส าเร็จในระยะยาว 
 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน              
ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับโรงเรียน
อื่น ๆ 
    2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการต่อไป 
    2.3 ควรมีการประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน        
โดยเน้นด้านผลลัพธ์ (Product) และผลกระทบ (Impact) ของการด าเนินโครงการ เพื่อเป็นแนวทาง       
การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 


