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บทสรุป 

 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียนโรงเรียน   

ปะเหลียนผดุงศิษย ์ปีการศึกษา 2564 มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้น

กระบวนการ และดา้นผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ีประกอบดว้ย นักเรียน 

จาํนวน 240 คน ครู จาํนวน 32 คน ผูป้กครอง จาํนวน 240 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จาํนวน 13 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น มาตราส่วน

(Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 7 ฉบบั มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุกฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่

ระหว่าง .928 - .980 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Sociences) for Windows v.18 

ผลการประเมินพบว่า 

 1.  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม 

 สรุปผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดี       

ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ไดค้ะแนนรวม

เฉล่ีย 15 ผ่านเกณฑก์ารประเมิน และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.73, S.D. = .09) ในระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.52, S.D. = .25) ในระดบัมากท่ีสุด ได้

คะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเดน็ตวัช้ีวดั  

2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า   

สรุปผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ของโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดี    

ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยภาพรวม

มีค่าเฉล่ีย ( X =4.41,  S.D. =.11) อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมินและเม่ือพิจารณา

รายตวัช้ีวดัแต่ละดา้น พบว่า  มีค่าเฉล่ียสูงเท่ากนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพอเพียงของงบประมาณ ( X = 4.58, S.D. 



=.21)  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นความพร้อมดา้นบุคลากร ( X = 4.58, S.D. =.29) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด          

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสมการบริหารจดัการ ( X =4.50, S.D. =.17) อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดผา่นเกณฑก์ารประเมิน และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนโครงการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด              

( X =4.08, S.D. =.21) อยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง

ภาพรวมและทุกประเดน็ตวัช้ีวดั   

3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ 

สรุปผลการประเมินดา้นกระบวนการ (Process) ของโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดี

ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์ ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และ

ผูป้กครอง พบว่า ทั้งสามกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20  ผา่นเกณฑ์

การประเมินและเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X =4.53, S.D. 

=.11) ในระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ส่วนผูป้กครองมีความคิดเห็น

โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.49, S.D.= .11) ในระดบัมากไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน และ

นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X =4.48, S.D.= .10) ในระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑ์

การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเดน็ตวัช้ีวดั   

4.  ผลการประเมินด้านผลผลติ  

สรุปผลการประเมินดา้นผลผลิต ของโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามอตัลกัษณ์

ผูเ้รียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์ ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินใน 4 ประเดน็ ดงัน้ี 

  4.1  ผลการประเมินดา้นผลผลิต  เก่ียวกบัระดบัการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามอตั

ลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียน ปะเหลียนผดุงศิษย ์ ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของครู ผูป้กครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่ทั้งสามกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ไดค้ะแนน

รวมเฉล่ีย 15  ผา่นเกณฑก์ารประเมินและเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า ผูป้กครอง มีความคิดเห็น

โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.54, S.D. = .43) ในระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ส่วน

คณะกรรมการดาํเนินโครงการ มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.55, S.D. =.45) ในระดบัมาก ไดค้ะแนน

รวมเฉล่ีย  15  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นโดยรวมมี

ค่าเฉล่ีย ( X  = 4.56, S.D. = .38) ในระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ทั้งภาพรวมและ

ทุกประเดน็ตวัช้ีวดั 

   4.2  ผลการประเมินดา้นผลผลิต  เก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน 

โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มท่ี

ประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน และเม่ือพิจารณาแต่ละ

กลุ่มผูป้ระเมินพบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X  = 4.47, S.D. = .08) ในระดบัมาก ได้

คะแนนรวมเฉล่ีย 20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน และครู มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.45, S.D. = .09) ใน



ระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย  20 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน มีผลการประเมินเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนด โดย

ภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินและทุกประเดน็ตวัช้ีวดัท่ีประเมินสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  4.3  ผลการประเมินด้านผลผลิต  เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน         

ปะเหลียนผดุงศิษย ์ปีการศึกษา 2564  พบวา่ โดยภาพรวมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนทั้ง 8 ประการ 

อยู่ในระดบัดีข้ึนไป   ร้อยละ 98.22 และเม่ือพิจารณาเป็นรายคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พบว่า คุณลกัษณะ     

อนัพึงประสงค ์ซ่ือสัตย ์สุจริต มีค่าเฉล่ียสูงสุด ร้อยละ 99.04 รองลงมา ไดแ้ก่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์ก

ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินยั และรักความเป็นไทย มีค่าเฉล่ียร้อยละ 98.88 และ 98.08 ส่วนคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคอ์ยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน และจิตสาธารณะ มีค่าเฉล่ียร้อยละตํ่าสุด ร้อยละ 97.92 และ 

97.76 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  4.4  ผลการประเมินดา้นผลผลิต  เก่ียวกบัความพึงพอใจในโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความ

เป็นคนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ี

ประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย  5  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน เม่ือพิจารณาตามกลุ่ม

ผูป้ระเมินพบวา่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (Χ = 4.56, S.D. = .17) อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มครู (Χ = 4.54, S.D. =.27) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ กลุ่ม

นกัเรียน และกลุ่ม ผูป้กครอง (Χ  = 4.49, S.D. = .16) อยูใ่นระดบัมาก  ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกประเด็น

ตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการประเมินไปใช้ 

 1.1  ควรดาํเนินโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน อยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อนาํไปสู่คุณลกัษณะความเป็นคนดีอยา่งย ัง่ยนื  

 1.2  ควรมีการขยายผลการดาํเนินงานโครงการให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมดาํเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง 

2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินคร้ังต่อไป 

 2.1  ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการท่ีโรงเรียนดาํเนินการโดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบ

การประเมินอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละสารสนเทศท่ีตอ้งการคาํตอบ 

 2.2  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จโครงการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็น  คนดี

ตามอตัลกัษณ์ผูเ้รียน 

 2.3  ควรมีการประเมินโครงการในระดบัองคร์วมของสถานศึกษาโดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบการ

ประเมินของซิปป์ (CIPP Model) 

 


