ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ผู้ประเมินโครงการ : ทวีภรณ์ วรชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา : 2561
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็น สุภ าพบุร ุษ สุภ าพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต (ความสำเร็จ
เรื่องการเทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้เกียรติ) และด้านผลกระทบ ผ่าน 5
กิจกรรม ได้แก่ 1) บุคลิกดีมีมาด 2) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา 3) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4)
กิจกรรมศาสนกิจนำสุขทุกสัปดาห์ 5) กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวม 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตาม
แนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ในด้านบริ บท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =
4.55, S.D. = .33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผลการประเมิน
ด้านผลกระทบ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.64, S.D.=.44) ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62, S.D.=.27) ด้านกระบวนการ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.50, S.D. = .20) ด้านบริบท โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49, S.D. = .31)
และด้านผลผลิต โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49, S.D. =.44)
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, S.D. =.50)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม เรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย พบว่า กิจกรรมศาสนกิจนำสุขทุก
สัปดาห์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = ๔.75 , S.D. = .63) กิจกรรมบุคลิกดีมีมาด โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = ๔.69 , S.D. = .60) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =
๔.61 , S.D. = .69) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา อยู่ในระดับมาก ( x = ๔.38 , S.D. = .74) และ

กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( x = ๔.34 , S.D. = .86) และเมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพผู้ประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจ โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = ๔.64 , S.D. = .37) นักเรียนมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = ๔.60 , S.D. = .46) คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = ๔.52 , S.D. = .38) และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = ๔.46 , S.D.= .59).
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ABSTRACT
The purposes of this study were to 1) Evaluate the project of enhancing
characteristics of being gentlemen and ladies by way of Benjawithee of students at
Kanchanapisekwitthayalai Kalasin school in 5 aspects as follows: context, preliminary
factors. processes, productivity
( The success of 5 activities consisted : love in monarchy, gratitude, personality,
disciplines and honor) , and side effect. There were 5 activities in terms of process,
productivity, and impact: 1) Good Personality Activities 2) Sri Kanchana Activities for
Children 3) Activities at Buddhabud Kaew Kanchana 4) Weekly Religious Activities for
Happiness 5) Public mind Activities 2. Evaluate the satisfaction of school bord,
administrators and teachers, students and parents. The sample group consisted of 273
administrators and teachers, students, parents, and school boards. Questionnaires with
a 5-level estimating scale were utilized in the 6 examinations. The statistics used in
the data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The results of the project evaluation are as follows:

1. the project of enhancing characteristics of being gentlemen and ladies
by way of Benjawithee of students at Kanchanapisekwitthayalai Kalasin school. in
context, preliminary factors. processes, productivity, and side effect, the overall level
was at the highest level. ( x = 4.55, S.D.= .33). When considering in each aspect, it was
found that effects was at the highest level. ( x = 4.64, S.D.= .44) elementary factors
was at the highest level ( x = 4.62, S.D.= .27) process was at the highest level ( x =
4.50, S.D.= .20). context was at high level ( x = 4.49, S.D.= .31). and products was
at high level ( x = 4.49, S.D.= .44).
2. The results evaluate of the satisfaction of school bord, administrators
and teachers, students and parents to the project was at the highest level ( x = 4.55,
S.D.= .50). When considering in each activity, it was found that Weekly Religious
Activities for Happiness was at the highest level ( x = 4.75, S.D.= .63), Good Personality
Activities was at the highest level ( x = 4.69, S.D.= .60), Sri Kanchana Activities for
Children was at the highest level ( x = 4.61, S.D.= .69), Activities at Buddhabud Kaew
Kanchana was at the high level ( x = 4.38, S.D.= .74), and Public mind Activities was
at high level ( x = 4.34, S.D.= .86). When considering the assessor’s status sort from
most to least, was found that the directors and teachers were at the highest level ( x
= 4.64, S.D.= .37), the students were at the highest level ( x = 4.60, S.D.= .46), the
school boards were at the highest level ( x = 4.52, S.D.= .38), and the parents were
at high level ( x = 4.46, S.D.= .59).

