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วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขีเ้ หล็ก
พิทยาคม ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) ประเมินในด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ ประเมินด้านผลผลิตของโครงการและศึกษาข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ได้กลุ่มตัวอย่าง 347 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจ�ำนวน 48 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง
0.40-0.78 และค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประเมินประกอบด้วย บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็น
ต่อการด�ำเนินงานโครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม โดยรวมทั้งสี่ด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต�่ำสุด
ดังนี้ ด้านกระบวนการ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.73 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้านปัจจัยน�ำเข้า ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ด้านบริบท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83
ค�ำส�ำคัญ : 1. การประเมินโครงการ 2. คุณธรรม 3. จริยธรรม
ABSTRACT
Objectives of Action research were: to evalulation assess the project of the moral
and ethical Khilekpithayakom School on 2013.The CIPP model was used to evaluate the
context, input, process and project outcome.
The sampling group comprised there group administrators factors, teachers, student,
and student parent in Khilekpithayakom School All of 347 person
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The data collected instrument questionnaire past 48 point. Each of much passessed
their Reallyty at 0.40-0.78 and sol equar 0.96 Statistie analyses for processing incorporated
percentage arithimetic mean, standard deriation and content.
Outcome of the research finding: by teacher, Student and student parent good
agree to project moral and ethical. Khilekpithayakom School clover 4 skill all mean high
level of step. Maximum to minimum: were
Processes percentege 3.73 standard deviation 0.68 Input mean were discending
ordering included 3.64 standard deviation 0.67 Those of fundamental factors contexts
productions 3.54 standard deviation 0.71 and the aspicte in descending orders wer
production. 3.33 standard deviation 0.83
Keywords: 1. Evaluation Project 2. Moral 3. Ethical
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้
กฎกติกา การด�ำเนินการด้านต่างๆ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เชือ่ มต่อถึงกัน และการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้สง่ ผลให้เกิดความต้องการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียม
ในระดับสากล การออกกฎหมายแนวนโยบายมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว บทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ก�ำหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ประเด็นที่
เกี่ยวข้องคือ มาตรา 49 ก�ำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย การศึกษาทางเลือก ได้แก่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และตลอดชีวติ ย่อมได้รบั การคุม้ ครองและส่งเสริมจากรัฐ มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม
การเรียน การสอน การวิจยั และการเผยแพร่งานวิจยั ตามหลักวิชาการ มาตรา 80 ก�ำหนดให้รฐั ต้องด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2545) ได้สนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งจัดการ
ศึกษาทีเ่ น้นความส�ำคัญทัง้ “ความรู้ คุณธรรม” กระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการ ให้ผเู้ รียนใช้การวิจยั เป็น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้ ก�ำหนดระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา ระบบครูคณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย
พิณสุดา สิรธิ รังศรี (2552, หน้า 78) พบว่า สภาพปัจจุบนั และแนวโน้มของโลกทีส่ ง่ ผลต่อการศึกษา
ไทยในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า คือ ด้านสังคมโลกที่เป็นสังคมของการแข่งขัน สังคมสิทธิมนุษยชนและ
สังคมพอเพียง ซึง่ สังคมไทยต้องหันมาให้ความส�ำคัญเรือ่ งของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างจริงจังมากขึน้
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางชีวิตและสังคม มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังนั้น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทย จึงให้ความส�ำคัญล�ำดับสูงกับการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่
ต้องการ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความ
สามารถ เพือ่ ให้เพียบพร้อมทัง้ ด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู”้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์อย่างมี “เหตุผล”
รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส�ำนึกแห่งศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท�ำให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการด�ำเนินชีวติ อย่างมีจริยธรรม ซือ่ สัตย์ สุจริต อดทน
ขยันหมั่นเพียร อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่
สงสันติสุข ขณะเดียวกันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและ
ความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการด�ำรงชีวิตและการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น�ำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
นโยบายและแนวทางการด�ำเนินการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 79 ที่บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน�ำหลักธรรมของศาสนาใช้เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ” และมาตรา 80 (3) ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนมีจติ ส�ำนึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ตลอดจนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 ทีก่ ำ� หนด
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (มาตรา 6) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550–2554) ในบทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนาในข้อ 3.1 ว่า “การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน�ำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
โดยมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความรู้พื้นฐานในการด�ำรงชีวิต การพัฒนา
สมรรถนะและทักษะแรงงานและเร่งผลิตก�ำลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และการจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยู่ในกรอบของ
ศีลธรรม และมีจิตส�ำนึกสาธารณะ โดยผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม เป็นคนดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะ
ผูน้ ำ� อุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม และมีบทบาทดูแล ตักเตือน เฝ้าระวังความประพฤติฉนั ท์เครือญาติ รวมทัง้ สืบค้น
คนดีในสังคม เชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกระดับ ปลูกฝังทัศนคติและการเรียนรู้ในการท�ำประโยชน์เพื่อ
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ส่วนรวม เปิดโอกาสให้คนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีสว่ นร่วมเรียนรูท้ ำ� งานร่วมกันประสานประโยชน์
เช่น กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี และกิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น และในระดับองค์กรของทุกภาคี การพัฒนา มุ่งส่งเสริม
ให้มกี ารด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การสร้างและพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ภายใต้ระบบการศึกษาที่มุ่งการเรียนรู้
ทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ โดยพัฒนาเด็กเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งเกิดให้เติบโตตามวัยอย่าง
เหมาะสมและพร้อมเรียนรู้ โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กบั พ่อแม่ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้เด็กคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ
รู้จัก เข้าใจและสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม รู้ถึงความสามารถที่ตนมีอยู่และร่วมมือกับผู้อื่น
ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริงและมีความสุขจากการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอก
ระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองที่บูรณาการเรื่องศีลธรรมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และการลดความขัดแย้งแบบสันติวธิ ี เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรากเหง้าของตน และเรียนรูก้ ารอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้เด็กสนใจและใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ และพัฒนาคุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่” และมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นหลักส�ำคัญ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งน�ำไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักศาสนาที่นับถือ ดังนีใ้ ห้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสวดมนต์ไหว้พระและหรือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
ที่นับถือ ในวันสุดสัปดาห์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
พ.ศ.2503 ลงวันที่ 29 เมษายน 2503 อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ให้สถานศึกษาสนับสนุน
และด�ำเนินการให้บคุ ลากรทางศาสนาได้เข้าไปสอน และอบรมนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา อย่างจริงจัง
โดยประสานการด�ำเนินการกับหน่วยงาน องค์กรเกีย่ วข้องรวมทัง้ ให้มกี ารพัฒนา ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนือ่ ง สนับสนุนให้นกั เรียน นักศึกษาในสังกัด ศึกษาและ
เข้าสอบธรรมศึกษา โดยจัดให้มกี ารเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาหรือทีส่ มควร ทัง้ นีโ้ ดยไม่กระทบ
ต่อการเรียนการสอนตามปกติ ให้สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กร เอกชน จัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา
ทุกคนโดยการเข้าค่ายเพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เวลา 2 – 3 วัน ปีละ 1 ครัง้ เป็นอย่างน้อยให้จดั โครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยให้ทุกส่วน
ในสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการและระดมสรรพก�ำลังในการสนับสนุน เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้ นี้ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาทุกระดับ
สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (SAR : ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2552)
ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ตามค�ำขวัญของโรงเรียนที่ว่า เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย
ให้บริการ สมานสามัคคี มีคณ
ุ ธรรม และเมือ่ เรียนจบจากโรงเรียนไปก็ตอ้ งการให้นกั เรียนเป็นคนดีชว่ ยเหลือ
สังคม สิ่งที่โรงเรียนได้ด�ำเนินงานมาในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การน�ำแนวทางโรงเรียน
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วิถีพุทธมาพัฒนานักเรียน โดยน�ำหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไปบูรณาการจัดการศึกษา กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรรม กิจกรรมพาน้องไปเพล กิจกรรมส�ำคัญทางศาสนา โครงการน�ำพระสงฆ์มาช่วยสอนใน
สถานศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจากการด�ำเนินการดังกล่าวถือเป็นจุดแข็งของ
โรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ตลอดจนทางราชการและองค์กรเอกชนโดยในปี พ.ศ.2550
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
คุณธรรมชัน้ น�ำ ซึง่ เป็นสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ตามนโยบายคุณธรรมน�ำความรูแ้ ละวิธกี ารปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศ
จากทีก่ ล่าวมาแล้ว ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนขีเ้ หล็กพิทยาคม อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นข้อมูลแนวทางการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนขีเ้ หล็กพิทยาคม อันจะส่งผลในการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเพิม่ สูงขึน้ และ
ให้ทราบถึงการด�ำเนินงานตามโครงการ ข้อบกพร่อง จุดเด่น
จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคของโครงการ และหวังว่าผลของการประเมินจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานการศึกษาอื่นในการปรับปรุง การด�ำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
ปีการศึกษา 2556 ตามกรอบของการประเมินโครงการโดยใช้ซิปป์ (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ดังนี้
2.1.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation : C)
2.1.2 การประเมินปัจจัยน�ำเข้า (Input Evaluation : I)
2.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
2.1.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P)
2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็ก
พิทยาคม
3. สมมุติฐานของการวิจัย
3.1 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านบริบทของการประเมินโครงการคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
3.2 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านปัจจัยน�ำเข้าของการประเมินโครงการคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
3.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านกระบวนการของการประเมินโครงการคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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3.4 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความคิดเห็นด้านผลผลิตของการประเมินโครงการคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ผลการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขีเ้ หล็กพิทยาคม เป็นข้อมูลส�ำคัญใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการด�ำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผลที่ได้จากการประเมินประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
เป็นความรู้ใหม่ที่สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้นพัฒนางานใหม่ได้
4.3 ผลของการศึกษาค้นคว้าคาดว่าจะท�ำให้นักเรียน
4.3.1 มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ ขยันอดทนในการปฏิบัติหน้าที่และอาชีพของตน
4.3.2 รู้จักกิน รู้จักใช้ ด�ำรงตนอยู่ใน ความพอประมาณ มีเหตุผล
4.3.3 มีความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกหลวง
4.3.4 วินยั ยอมรับระเบียบ กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับส�ำหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคนใน
สังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
4.3.5 มีกิริยามารยาท การพูดจาทักทาย ที่ผู้ปฏิบัติได้แสดงออกมาให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ภายในอันดีงาม ได้แก่ การอ่อนน้อมถ่อมตน การพุดคุยด้วยค�ำทีไ่ พเราะอ่อนหวาน ไม่มคี ำ� หยาบคายเจือปน
การรู้จักเสียสละ การให้อภัยผู้อื่นการรู้จักค�ำกล่าวขอโทษเมื่อกระท�ำผิด หรือการขอร้องให้ผู้อื่นกระท�ำตาม
4.3.6 มีการดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากเชื้อโรค
4.3.7 มีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง
วิวาทบาดหมางกันและกัน
4.3.8 มีคณ
ุ ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงสิง่ ทีด่ ที บี่ คุ คลกระท�ำต่อผูอ้ นื่ และ
สังคม
4.4 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำผลการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมของ
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ไปใช้พัฒนางานและเผยแพร่ผลการพัฒนาให้แพร่หลาย
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบสอบถาม ซึง่ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ ผูร้ ายงานด�ำเนินการสร้างขึน้ เอง
โดยมีล�ำดับขั้นตอนในการด�ำเนินการ ดังนี้
5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก�ำหนดกรอบโครงสร้างของ
สิ่งที่จะประเมิน
5.2 ศึกษาค้นคว้าจากต�ำราเอกสาร บทความและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการประเมิน
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5.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน
5.4 สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
5.4.1 ด้านบริบท (Context)
5.4.2 ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input)
5.4.3 ด้านกระบวนการ (Process)
5.4.4 ด้านผลผลิต (Product)
5.5 น�ำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค IOC ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ
มีค่าตั้งแต่ .067 ขึ้นไป
6. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม อ�ำเภออาจสามารถ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
6.1 บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมของโครงการ
สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ส่วนข้อทีท่ มี่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ โครงการสามารถแก้ปญ
ั หาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
6.2 ปัจจัยเบือ้ งต้นของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสามารถในการด�ำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กิจกรรมในโครงการมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
6.3 กระบวนการด� ำ เนิ น งานตามโครงการมี ค วามเหมาะสม ในภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ มีการให้ความรู้ประชุมชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและ
วิธีด�ำเนินการ
6.4 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสุภาพ รองลงมาคือความมีวินัย ส่วนด้านที่มีค่า
เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ความซือ่ สัตย์ รองลงมาคือการประหยัด และเมือ่ จ�ำแนกเป็นรายกลุม่ ผลการประเมินเป็น
ดังนี้
บุคลากร มีความคิดเห็นว่า โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความสุภาพ ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความซื่อสัตย์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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นักเรียน มีความคิดเห็นว่า โครงการคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือความสุภาพ และ
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ความมีนำ�้ ใจ ผูป้ กครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ความมีน�้ำใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความสามัคคี เมื่อเรียงล�ำดับคุณธรรม จริยธรรม
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาค่าเฉลีย่ น้อย สามารถเรียงล�ำดับได้ดงั นีค้ อื ความสุภาพ ความมีวนิ ยั ความสะอาด
ความสามัคคี ความขยัน การประหยัด ความมีน�้ำใจ และความซื่อสัตย์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยตามรายด้านเป็นดังนี้ ด้านกระบวนการ
ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านบริบท และด้านผลผลิต
6.5 แนวทางตามข้อเสนอแนะการประเมินโครงการคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนขีเ้ หล็กพิทยาคม
พบว่า โรงเรียนควรก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมให้ชัดเจนและควรมีกิจกรรมที่อยู่ภายใน
โครงการให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง ควรมีกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ สอดคล้องกับ
บุคลากร มีอาคารสถานทีใ่ นการปฏิบตั กิ จิ กรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควรใช้รปู แบบการ
จัดกิจกรรม การใช้สื่อเทคโนโลยีในโครงการเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
และมีการวางแผนการด�ำเนินโครงการสู่การปฏิบัติได้จริง
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนขีเ้ หล็กพิทยาคมอ�ำเภออาจสามารถ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่น่าสนใจควรน�ำมาอภิปราย ดังนี้
7.1 ผลการประเมินบริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการประเมินของ มัทวะ ฉัตรทอง (2551 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท�ำการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกัดเทศบาลเมือง
สุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ และสอดคล้องกับ มนูญ เพชรมีแก้ว (2552 : บทคัดย่อ) ซึง่ ได้ทำ� การประเมินโครงการ
พัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมคุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
พบว่า ด้านบริบทของโครงการ มีความจ�ำเป็นและความสอดคล้องโครงการ ทั้งในภาพรวม อยู่ในระดับดี
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส�ำรวจความคิดเห็นของผูป้ กครอง ประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผูป้ กครองนักเรียน ผลสรุปการด�ำเนินงาน
จากแผนปฏิบตั กิ ารในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ตลอดจนน�ำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ นโยบายของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซึง่ เน้น
ในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายส�ำคัญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเห็นพ้อง
ที่จะให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของโรงเรียนเช่นเดียวกัน
7.2 ผลการประเมินปัจจัยน�ำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับผลการประเมินของ ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำ� การประเมินโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
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ศึกษาผล การด�ำเนินโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบ้านดงแสนตอ
โดยการประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบ “ ซิปป์โมเดล ” (CIPP Model)
พบว่า ด้านปัจจัยน�ำเข้า และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการส�ำหรับนักเรียน ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามล�ำดับมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านความสะอาด ด้านความมีน�้ำใจ และด้านความมีวินัย สอดคล้องกับ ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดย่อ)
ได้ท�ำการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น�ำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียน
หนองบัวราษฎร์บ�ำรุง อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำแพงเพชร เขต 1 และยังสอดคล้องกับ
ผลการประเมินของ จารุณี พ่วงศรี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำ� การประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น โรงเรี ย นถาวรานุ กู ล
ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น พบว่า ปัจจัยน�ำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องจาก โรงเรียนวางแผนการด�ำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสม
ผู้บริหารและครูมีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการด�ำเนินกิจกรรมในโครงการ
และเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นโครงการที่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องให้ความส�ำคัญ
จึงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
7.3 ผลการประเมินกระบวนการด�ำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการประเมินของ ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 : บทคัดย่อ) ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์
(2551 : บทคัดย่อ) ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดย่อ) และจารุณี พ่วงศรี (2551 : บทคัดย่อ) ผลการประเมิน
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า กระบวนการด�ำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก โรงเรียนมีการน�ำแผนการด�ำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ มีการก�ำหนดบทบาท มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ให้ผรู้ บั ผิดชอบและผูเ้ กีย่ วข้องทราบ มีการก�ำหนดขัน้ ตอนในการด�ำเนินโครงการอย่างชัดเจน
และเหมาะสม รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความน่าสนใจ จะเห็นได้จากผลการประเมินกระบวนการ
ด�ำเนินงานตามโครงการรายข้อซึ่งพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
7.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ�ำแนกเป็น
รายกลุม่ พบว่า ครู นักเรียน และผูป้ กครองนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน นักเรียน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูคือ ความสุภาพ ตามความคิดเห็นของนักเรียนคือ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองคือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
ซึง่ ไม่สอดคล้องกัน ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ครูและผูป้ กครองนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ
เห็นว่านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบและความขยัน น้อยที่สุดตามล�ำดับ แต่ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนเห็นว่านักเรียนมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และความยุติธรรม น้อยที่สุดตามล�ำดับ
เมือ่ เรียงล�ำดับคุณธรรม จริยธรรมด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาค่าเฉลีย่ น้อยตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทุกกลุม่ สามารถเรียงล�ำดับได้ดงั นีค้ อื ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวนิ ยั ความสามัคคี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความมีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความขยัน และ
ความรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจะต้องให้ความส�ำคัญในการพัฒนาในห้าอันดับ
สุดท้ายจากการประเมินครั้งนี้คือ ความมีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความขยัน และ
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ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง “ส�ำรวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย”
ประชาชนจะถูกส�ำรวจเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต
สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ พบว่า กลุ่มเยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
ซึ่งยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีค่าคะแนนคุณธรรมทั้ง 7 ด้าน ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ่ืน ๆ
(ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2551 : ก)
จากผลการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน
ขีเ้ หล็กพิทยาคม ได้ดำ� เนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง โดยเริม่ จากศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
และก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา ด�ำเนินกิจกรรม ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
มีการแก้ไขปัญหา เมือ่ พบข้อบกพร่อง โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องเป็นอย่างดี ทัง้ คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้น�ำชุมชน ท�ำให้การด�ำเนินงานตามโครงการบรรลุ
เป้าหมาย นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ครูและนักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการ แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมอ�ำเภอ
อาจสามารถ เป็นโครงการที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้เป็น
อย่างดี
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นพบในงานวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีส่ นใจในงานด้าน
การประเมินโครงการเป็นอย่างยิ่ง
8.1 ด้านบริบท ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรเห็นความส�ำคัญของโครงการคุณธรรม จริยธรรมและให้การ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม และควรมีการจัดท�ำคู่มือและแนวทางปฏิบัติการของโครงการคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเผยแพร่
8.2 ด้านปัจจัยน�ำเข้า สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน และให้บุคลากรทีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน อีกทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมโครงการคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
8.3 ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรประสานงานกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกทัง้ ก่อนเริม่
ด�ำเนินการโครงการและระหว่างการด�ำเนินโครงการ และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานให้กบั
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
8.4 ด้านผลผลิต ควรมีกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมมีการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหา ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม อีกทั้งมีการจัดการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับการส่งเสริมโครงการคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้ง
ควรมีการให้ก�ำลังใจหรือรางวัลแก่นักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
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