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บทสรุปผู้บริหาร
การศึ ก ษาครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อ ศึ ก ษาผลการประเมิ น โครงการพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมของนัก เรี ย นระดับ ชันมัธ ยมศึ กษาตอนปลายโรงเรี ย นกี ฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี
จํานวน - ด้าน คือ ความเหมาะสมของบริ บท ความเหมาะสมของปั จจัยนําเข้า ความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนิ นงาน และผลผลิ ตของโครงการเกี ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน จํานวน 12
ด้าน ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื อสัตย์ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
ความเอือเฟื อเผือแผ่และเสี ยสละ ความสุ ภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสํานึ กต่อส่ วนรวม ความ
สามัคคี และประเมินคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับจากการดําเนินโครงการ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั งนี เป็ นครู นั ก เรี ยน และผู ้ป กครองนั ก เรี ยนชั น
มัธยมศึกษาปี ที - – ชันมัธยมศึกษาปี ที < โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี ปี การศึกษา =><=
จํานวน 1?? คน จําแนกเป็ นครู จํานวน 1= คน นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที - – ชันมัธยมศึกษาปี ที <
จํานวน ?? คน และผูป้ กครองนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที - – ชันมัธยมศึกษาปี ที < จํานวน ?? คน
ซึ งได้มาโดยการสุ มแบบง่าย (Sample Random Sampling)
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามทีผูร้ ายงานได้สร้ างขึน แบ่งเป็ น - ชุ ด ข้อ
คําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า > ระดับ รวมทังสิ น จํานวน >- ข้อ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
2.? ถึง 1.2 ค่าอํานายจําแนกรายข้อ 2.=2 ถึง 2.O2 ค่าความเชือมัน เท่ากับ 2.OP – 2.OO สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. บริ บทของโครงงานมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด เมื อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด ? ข้อ และระดับมาก - ข้อ ข้อทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุด คือ โครงการมี
ความเหมาะสมและมีความจําเป็ นในการแก้ปัญหา ส่ วนข้อทีมีค่าเฉลียน้องทีสุดคือ หลักการและเหตุผล
ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
=. ปั จจัยนําเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด = ข้อ และระดับมาก 1= ข้อ ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีแผนการ
ดําเนิ นงานตามโครงการอย่างชัดเจน ส่ วนข้อที มี ค่ าเฉลี ยน้องที สุ ดคื อ งบประมาณในการดําเนิ น
โครงการมีเพียงพอ
T. กระบวนการดําเนิ นงานตามโครงการมี ความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมือพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด - ข้อ และระดับมาก ? ข้อ ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ
ขณะดําเนิ นงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุ งวิธีการ ดําเนิ นโครงการเมือพบว่าบกพร่ อง ส่ วนข้อที
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มีค่าเฉลี ยต้องทีสุดคือ มีการกําหนดขันตอน รายละเอียดและวิธีการดําเนิ นโครงการอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
-. ผลผลิ ตของโครงการเกี ยวกับคุ ณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
เมื อพิจาณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุ กด้าน และด้านที มีค่าเฉลี ยมากที สุ ดคื อ ความมี สติ และ
ละเอียดรอบคอบ ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดคือ ความรับผิดชอบ ส่ วนคุณค่าและประโยชน์ทีได้รับ
จากโครงการ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีสุด จํานวน = ข้อ
และอยูใ่ นระดับมาก จํานวน ? ข้อ ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ สามารถนําความรู ้ทีได้จากโครงการไปใช้
กับการปฏิ บตั ิ งานที รับผิดชอบ ส่ วนข้อทีมีค่าเฉลี ยน้อยทีสุดคื อ สามารถนําหลักการพัฒนาคุ ณธรรม
จริ ยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน เมือเรี ยงลําดับคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนด้านทีมีค่าเฉลียมากไป
หาน้อย สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุ ภาพ ความมีวินยั ความ
สามัคคี ความเอือเฟื อเผือแผ่และเสี ยสละ ความมี จิตสํานึ กต่อส่ วนรวม ความซื อสัตย์ ความยุติธรรม
ความขยัน และความรับผิดชอบ

