
ช่ือผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดี โดยใชก้ระบวนการวิถีธรรม 

         โรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า  จงัหวดัตรัง  ปีการศกึษา 2563 

ผู้ประเมิน : นางนงลกัษณ์  เกปัน 

หน่วยงาน : โรงเรียนบา้นตะเคยีนหลบฟ้า  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใชก้ระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบา้นตะเคียนหลบ
ฟ้า ปีการศึกษา 2563 ครั้ งน้ี เป็นการประเมินผลโครงการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ 

กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ  ซ่ึงประกอบดว้ย  ระดบัคณุภาพการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้
กระบวนการวิถีธรรม  ความเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ดา้นความมีวินยั  ความซ่ือสัตย ์ 
ความพอเพียงและจิตสาธารณะ  ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินโครงการ 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินครั้ งน้ี  ประกอบดว้ย  กลุ่มตวัอย่างนกัเรียน  จ านวน 23 คน  กลุ่ม
ตวัอย่างประชากรครู  จ านวน 6  คน  ผูป้กครอง  จ านวน 20  คน  และกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จ านวน 7  คน 
 เคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเก็บขอ้มูล  ไดแ้ก่ แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  จ านวน  6 ฉบบั  มกีารตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทุกฉบบัและไดค้่าความ
เช่ือมัน่อยู่ระหว่าง  0.76 – 0.84  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการประเมิน 
 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครู โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ ความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ความ
เหมาะสมของวตัถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของ
โครงการ ก่อนการด าเนินโครงการโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า ครู มีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด (=4.86, 
= .16) อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( X =4.63, S.D. = .25) อยู่ใน



ระดบัมากที่สุดเช่นกนั สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่าน ้าหนกัและเกณฑก์ารประเมินพบว่า    ดา้น
สภาพแวดลอ้มของโครงการ ค่าน ้ าหนกั 15% ผลการประเมินเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยภาพรวมทั้งสอง
กลุ่มท่ีประเมินและทุกประเด็นตวัช้ีวดัมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการตามความคิดเห็นของครูโดยประเมินใน 5 ประเด็น 
คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจดัการ 
และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ก่อนการด าเนินโครงการโดยภาพรวม พบว่า ครู มีค่าเฉล่ียรวม (=4.58, 
= .46)  อยู่ในระดบัมากที่สุด  สรุปผลการประเมินตามประเด็นตวัช้ีวดั ค่าน ้าหนกัและเกณฑก์ารประเมินพบว่า
ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ ค่าน ้าหนกั 15%ผลการประเมินเมื่อเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด โดยภาพรวมและทุก
ประเด็นตวัช้ีวดัมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูป้กครอง  
โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การวางแผน การด าเนินการจดักิจกรรม การติดตามประเมินผล และการน าผลไป
ปรับปรุง ประเมินระหว่างการด าเนินการ โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า ครูมีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด 
(=4.78,  = .38) อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาคือ ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียรวม (X =4.69, S.D.= .24) อยู่ในระดบั
มากที่สุด และนักเรียน มีค่าเฉล่ียรวมนอ้ยที่สุด(X =4.67,  S.D. =.26 )  อยู่ในระดบัมากที่สุดเช่นกนั สรุปผลการ
ประเมิน ตามประเด็นตัวช้ีวดั ค่าน ้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านกระบวนการด าเนินงานของ
โครงการ    ค่าน ้าหนกั 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มท่ีประเมินและ
ทุกประเด็นตวัช้ีวดั มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

 4. ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ โดยประเมินใน 4 ประเด็น ดงัน้ี 
  4.1 ระดบัคณุภาพการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใชก้ระบวนการวิถีธรรม
โรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563     ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยภาพรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า ผูป้กครอง  มีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด (
X =4.80 , S.D. = .12)  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (X =4.70,  = 
.13)  อยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนนกัเรียน มีค่าเฉล่ียรวม (X =4.59, S.D. = .16) อยู่ในระดบัมากที่สุด และครูมีค่าเฉล่ีย
รวมนอ้ยที่สุด (=4.47, = .19) อยู่ในระดบัมาก  สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตวัช้ีวดัค่าน ้าหนกั และ
เกณฑก์ารประเมิน พบว่าดา้นผลผลิตของโครงการเกี่ยวกบัระดบัคณุภาพการเสริมสร้างความเป็นคนดีของ
นกัเรียนโดยใชก้ระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563  ค่าน ้าหนกั 15%   ผลการ
ประเมินเม่ือเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั พบว่าทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมินมคี่าเฉล่ียสูง
กว่าเกณฑท์ีก่  าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 



  4.2 ความเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563 ตาม
ความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และผูป้กครอง โดยประเมิน  4 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ด้านความซ่ือสัตย ์ด้าน
ความพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า ครู มีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด (=4.78,  = 
.39) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูป้กครอง ( X =4.75,  S.D. = .36) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สรุปผล
การประเมินตามประเด็นตวัช้ีวดั   ค่าน ้ าหนัก และเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกบั
ความเป็นคนดีของนักเรียน ด้านความมีวินัย ด้านความซ่ือสัตย ์ด้านความพอเพียงและจิตสาธารณะ โรงเรียน
บา้นตะเคียนหลบฟ้า จงัหวดัตรัง ปีการศึกษา 2563 ค่าน ้าหนกั 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด 
โดยภาพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัพบว่า ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน 
   
  4.3 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีค่าเฉล่ียรวมสูงสุด ( X =4.68, S.D. = .18) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียรวม (X

=4.67, S.D. = .12) อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนนักเรียน มีค่าเฉล่ียรวม (X = 4.63, S.D. = .17) อยู่ในระดับมากที่สุด 
และครูมีค่าเฉล่ียรวมนอ้ยที่สุด (=4.62,  = .25)  อยู่ในระดบัมากที่สุด เช่นกนั สรุปผลการประเมิน ตามประเด็น
ตวัช้ีวดั ค่าน ้ าหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า ปี
การศึกษา 2563  ค่าน ้ าหนัก 10% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็น
ตวัช้ีวดั พบว่าทั้งส่ีกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
1.1. ในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใชก้ระบวนการวิถีธรรม 

 โรงเรียนต่างๆ ควรจดักจิกรรมให้ครอบคลุม 4 กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมประจ าวนั  กิจกรรมปฏิบตัิศาสนกิจ
ประจ าสัปดาห์  กจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา  และกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นคนดีที่บูรณาการในวิถี
ชีวิตประจ าวนั 
 1.2 ควรด าเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใชก้ระบวนการวิถีธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมอย่างยัง่ยืน 



 1.3 ควรมีการขยายผลการด าเนินงานโครงการให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 1.4 ควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนกัเรียน ดา้นความมี
วินัย ความซ่ือสัตย ์ความพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟ้า
อย่างต่อเน่ือง 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการประเมินโครงการที่มีลกัษณะองคร์วมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ          การประเมิน
ซิปป์ (CIPP  Model) และควรมีการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบอ่ืนๆ     ตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสารสนเทศท่ีตอ้งการค าตอบ 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดี โดยใช้
กระบวนการที่หลากหลายให้นกัเรียน บุคลากรในโรงเรียน บุคคลในครอบครัวและสมาชิกในชุมชน 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัประเมินโครงการอ่ืนๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพ พฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 

 
 


