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บทสรุป 

การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผิดชอบ โดย
ใช้เครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อประเมิน
สภาพแวดลอ้มของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการ 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย  4.1 ระดบัคุณภาพในการ
ด าเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผิดชอบ โดยใชเ้ครือข่าย “จตุร
ภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ การศึกษา 2563 4.2 พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด 4.3 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 4.4 ความพึงพอใจของจตุรภาคีในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินยั
ในตนเองของนกัเรียน ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้เครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ 
การศึกษา 2563 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการประเมิน ไดแ้ก่ ประชากรครู จ านวน 7 คน กลุ่มตวัอย่างนกัเรียน ซ่ึงก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  จ  านวน 17 คน กลุ่มตวัอย่างผูป้กครอง ซ่ึงก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยใชผู้ป้กครองของนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 13 
คน คน และกลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน ซ่ึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจงยกเวน้ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูแ้ทนครู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม 6 
ฉบบั และแบบบนัทึกผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 1 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการประเมินพบวา่ 

1. สภาพแวดล้อมของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความ
รับผดิชอบ โดยใชเ้ครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็น
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 



เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ ครูมีความคิดเห็นโดยรวมเฉล่ียสูงสุด  (= 4.54, = 0.53) อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ส่วน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมเฉล่ีย ( ̅= 4.54, S.D. = 0.47)  อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดเช่นกนั ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑทุ์กประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน  ด้านความ
รับผดิชอบ โดยใชเ้ครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็น
ของครู โดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด พบวา่ครูมีความคิดเห็นโดยรวมเฉล่ีย  ( = 4.79, = 
0.42) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑ์ภาพรวมทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ี
ประเมิน 

3. กระบวนการของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความ
รับผดิชอบ โดยใชเ้ครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็น
ของนกัเรียน ครูและผูป้กครอง โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ได้
คะแนนเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกตวัช้ีวดัท่ีประเมิน เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน 
พบวา่ ครู มีความคิดเห็นโดยรวมเฉล่ียสูงสุด  ( = 4.59,  = 0.50)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ไดค้ะแนน
รวมเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑ์ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน รองลงมาคือ ผูป้กครอง มีความคิดเห็น
โดยรวมเฉล่ีย ( ̅ = 4.51, S.D. = 0.52) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑ์
ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ส่วนนกัเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าสุด  ( ̅= 4.38, 
S.D. = 0.65)  อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 20 คะแนน ผา่นเกณฑทุ์กประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

4. สรุปผลการประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้เครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 
ผูร้ายงานประเมิน 4 ประเด็น ดงัน้ี 

4.1 ระดบัคุณภาพในการเสริมสร้างความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผิดชอบ 
โดยใช้เครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ การศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนเฉล่ีย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ ผูป้กครอง มีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพโดยรวมเฉล่ียสูงสุด 
( ̅= 4.57, S.D. = 0.55) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ทุกประเด็น
ตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  รองลงมาคือ ครูและนกัเรียน มีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพโดยรวมเฉล่ีย (=4.51, 
= 0.52) และ ( ̅= 4.51,S.D. = 0.55) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑ์
ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพ



โดยรวมเฉล่ียต ่าสุด ( ̅= 4.48, S.D. = 0.57)  อยูใ่นระดบัมาก ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑ์
ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

4.2  ผลการประเมินพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความ
รับผดิชอบ ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนด ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม
ท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑ์ภาพรวมและทุก
ประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ ผูป้กครอง มีความคิดเห็นวา่พฤติกรรม
ท่ีสะทอ้นถึงความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( ̅= 4.57, S.D. = 
0.59)  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมได ้15 คะแนน ผา่นเกณฑ์ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ี
ประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความ
รับผิดชอบ โดยรวมเฉล่ีย ( = 4.52, = 0.54)  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ไดค้ะแนนรวม
เฉล่ีย 15 คะแนน ผา่นเกณฑทุ์กประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 

4.3 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ
นักเรียนทั้ง 8 ตวับ่งช้ี อยู่ในระดบัดีข้ึนไปเฉล่ีย ร้อยละ 98.65 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้
คะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวับ่งช้ีท่ีประเมิน 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านความรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ดา้นซ่ือสัตยสุ์จริต ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านรักความเป็นไทย และด้านมีจิตสาธารณะมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปเฉล่ียสูงสุด ร้อยละ 100 รองลงมา คือ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีวินยั
และด้านใฝ่เรียนรู้ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไปเฉล่ีย ร้อยละ 97.30   ส่วนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ดา้นมุ่งมัน่ในการท างาน มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปต ่าสุด ร้อยละ 94.59 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของจตุรภาคีในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความมี
วนิยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผิดชอบ โดยใชเ้ครือข่าย “จตุรภาคี” โรงเรียนวดัชลธารประสิทธ์ิ 
ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ไดค้ะแนนรวมเฉล่ีย 10 คะแนน ผา่น
เกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่ ผูป้กครอง มี
ความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด  ( ̅= 4.62, S.D. = 0.61)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมได ้10 
คะแนน ผา่นเกณฑ์ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน  รองลงมาคือ ครู มีความพึงพอใจเฉล่ีย (= 4.60, = 
0.47)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมได ้10 คะแนน ผา่นเกณฑ์ทุกประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
ส่วนนกัเรียน มีความพึงพอใจเฉล่ียต ่าสุด ( ̅= 4.48, S.D. = 0.62) อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมได ้
10 คะแนน ผา่นเกณฑทุ์กประเด็นตวัช้ีวดัท่ีประเมิน 
   



ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 

1.1 ควรด าเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านความ
รับผิดชอบ โดยใชเ้ครือข่าย “จตุรภาคี” อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของ
นกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบอยา่งย ัง่ยนื 

1.2 ควรขยายผลการด าเนินโครงการ ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินโครงการ
อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 ควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือให้ชาวบา้น ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 
2.1 ควรประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสารสนเทศท่ีตอ้งการ 
2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยใน

ตนเองของนกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบ โดยใชก้ระบวนการท่ีหลากหลาย  
2.3 ควรศึกษาวิจยั/ประเมินโครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียนทุกโครงการเพื่อให้การด าเนิน

โครงการมีประสิทธิภาพ พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 


