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บทคัดย่อ 
            การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต (ความส าเร็จเรื่องการเทิดทูนสถาบัน 
กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้เกียรติ) และด้านผลกระทบ ผ่าน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) บุคลิกดีมีมาด    
2) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา 3) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4) กิจกรรมศาสนกิจน าสุขทุกสัปดาห์     
5) กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ  กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารและครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 273 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการประเมินโครงการ พบว่า 1. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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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 the project 
involvement.  The sample group included 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.  2)  the results 
evaluate of the stakeholder’s satisfaction to the project, the overall level was at the highest 
level.  

Keywords: Project Evaluation; Characteristics of Being Gentlemen and Ladies; Way of 
Benjawathee; Kanchanapisek Witthayalai Kalasin School 
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บทน า 

         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โดยสรุปเป็นสาระส าคัญว่า การศึกษา มุ่งพัฒนา
คนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นอกจากนี้ ในมาตรา 23 ยังมุ่งเน้นให้ความส าคัญทั้ง “ความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการ” และมาตรา 24 (4) “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา” จึงจะเห็นได้ว่าแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 7)  
            โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริ
ราชสมบัติ ครบ 50 ปี อยู่ในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย มีจ านวน 10 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนกั
สวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 
ปี จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นสุภาพบุรุษ 
และสุภาพสตรี มีความเด่นด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว กลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จึงได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือความเป็น "สุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรี” ตามหลักเบญจวิถี ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้แก่ การเทิดทูนสถาบัน 
กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และให้เกียรติ เพิ่มเติมจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ ที่
ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
            จากการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษา ด้านผู้เรียน จากข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เช่น ข้อมูลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลจากแบบบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีกระท าความผิด และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยคณะครูในโรงเรียน 
รวมทั้งภาพสะท้อนจากชุมชน พบว่า นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ บางส่วนยังมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ประเมินโครงการในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้ความส าคัญที่ต้อง
เร่งแก้ไขปัญหานี้ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จึงได้จัดท า “โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจ
วิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์” ตามที่กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้
ก าหนดให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน จะต้องมีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามหลักเบญจวิถี คือ เป็นผู้ที่
เทิดทูนสถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) มีความกตัญญู มีบุคลิกดี  มีวินัย และให้เกียรติ ผู้อื่นและ
สามารถธ ารงเกียรติของตนเองไว้ได้ ซึ่งได้ด าเนินงานตามโครงการตลอดปีการศึกษา 2561 และได้
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ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินโครงการตามแนวทางเบญจวิถีทั้งระบบ 
และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาการด าเนินโครงการในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งเป็น
แนวทางส าหรับการประเมินโครงการด้านอ่ืนๆ และเพื่อการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
             การประเมินโครงการนี้ ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam, D.L ed.al. 1971 : 196) เพื่อให้การประเมินครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่ม
จนจบและทราบผลกระทบด้านครอบครัวและชุมจึงมีการประเมินด้านผลกระทบ จึงกลายเป็น CIPPI 
MODEL เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเพื่อให้สามารถทราบแนวทางในการด าเนินนโยบายตาม
โครงการตามแนวทางเบญจวิถีของโรงเรียนควรจะมีการปรับปรุงพัฒนา หรือการด ารงอยู่ให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นตามความต้องการของชุมชนและสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
             1. เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ  
             2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสภุาพบุรษุ สุภาพสตรี ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กาฬสินธุ์  
 

รูปแบบการประเมินโครงการ 
            การประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเพิลบีม (Stufflebeam, D.L ed.al. 1971)   
ขอบเขตการประเมินโครงการ 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             1. ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผูส้อน 55 คน นักเรียน 435 คน ผู้ปกครอง 435 คน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 940 คน    
             2. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 ก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 273 คน (ช่วงประชากร 900 - 950  ตรงกับช่วง
กลุ่มตัวอย่าง  269 – 274 เทียบบัญญัติไตรยางค์ = 273 ) แล้วจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ 
                 2.1 ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ใช้ประชากรเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 55 คน 
                 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กาฬสินธุ์ ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน           
                 2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ในแต่ละระดับช้ัน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 
คน 
                2.4 ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใช้
วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ในแต่ละระดับช้ัน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 คน 
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             3. ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ใช้เวลาในการประเมิน 1 ปีการศึกษา คือ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 
       ขอบเขตด้านพ้ืนที่ท าการประเมินโครงการ 
            โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ขอบเขตด้านตัวแปร 
            ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variable) คือ 1.โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ทั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมิน 5 กิจกรรม ได้แก่ ได้แก่ 1) กิจกรรมบุคลิกดีมีมาด 2) กิจกรรมเด็กดีศรีกาญจนา 
3) กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4) กิจกรรมศาสนกิจน าสุขทุกสัปดาห์ และ 5) กิจกรรมกาญจนาสา
ธารณจิต ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ 5) 
ด้านผลกระทบ   
            ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable) คือ  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทาง 
เบญจวิถีของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ทั้ง 5 
ด้าน และแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวงที่มีต่อโครงการ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย (Best, 1997 :  190) ดังนี ้
                 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสม/การปฏิบัติน้อย/ เห็น
ด้วยในระดับน้อยที่สุด 
                 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสม/การปฏิบัติน้อย/ เห็น
ด้วยในระดับน้อย   
                 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสม/การปฏิบัติน้อย/ เห็น
ด้วยในระดับปานกลาง 
                 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสม/การปฏิบัติน้อย/ เห็น
ด้วยในระดับมาก  
                 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสม/การปฏิบัติน้อย/ เห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด 
          การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
                 1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ 
               2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ 
เทคนิค IOC (Index of Item Objection Congruence) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
                + 1 เมื่อผู้เช่ียวชาญ มีความแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
                0 เมื่อผู้เช่ียวชาญ มีความไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
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                - 1 เมื่อผู้เช่ียวชาญ มีความแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ใช้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในข้อที่บกพร่องตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะพบว่ามี
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ท่ี 0.80 – 1.00 
          การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        
                สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต และ
ด้านผลกระทบ และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อโครงการ 

สรุปผลการประเมิน 
          ตอนที่ 1 ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตาม
แนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โดยเฉลี่ยรวม ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1  ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรีตามแนวทางเบญจวิถี ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
กาฬสินธุ์ ในภาพรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55 , S.D. = .33) 
  

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ด้านบริบท 4.49 0.31 มาก 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 4.62 0.27 มากที่สุด 
3. ด้านกระบวนการ 4.50 0.20 มากที่สุด 
4. ด้านผลผลิต 4.49 0.44 มาก 
5. ด้านผลกระทบ 4.64 0.44 มากที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.55 0.33 มากสุด 

 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ  
สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
กาฬสินธุ์ ด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.49, S.D. = .31)    
  

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมบุคลิกดีมีมาด 4.52 0.36 มากที่สุด 
2. กิจกรรมเด็กศรีกาญจนา 4.61 0.35 มากที่สุด 
3. กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4.33 0.31 มาก 
4. กิจกรรมศาสนกิจน าสุขทุกสัปดาห์ 4.40 0.28 มาก 
5. กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต 4.61 0.44 มากที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.49 0.31 มาก 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.62 , S.D. = .27)    
 

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมบุคลิกดีมีมาด 4.63 0.28 มากที่สุด 
2. กิจกรรมเด็กศรีกาญจนา 4.63 0.26 มากที่สุด 
3. กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4.66 0.27 มากที่สุด 
4. กิจกรรมศาสนกิจน าสุขทุกสัปดาห์ 4.60 0.27 มากที่สุด 
5. กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต 4.60 0.27 มากที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.62 0.27 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้านกระบวนการในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.50, S.D. = .20)  
 

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมบุคลิกดีมีมาด 4.48 0.21 มาก 
2. กิจกรรมเด็กศรีกาญจนา 4.54 0.19 มากที่สุด 
3. กิจกรรมพุทธบุตรแก้วกาญจนา 4.49 0.21 มาก 
4. กิจกรรมศาสนกิจน าสุขทุกสัปดาห์ 4.46 0.22 มาก 
5. กิจกรรมกาญจนาสาธารณจิต 4.51 0.19 มากที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.50 0.20 มากที่สุด 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้านผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 5 การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49 , S.D. = .44)  

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. เทิดทูนสถาบัน 4.42 0.39 มาก 
2. กตัญญู 4.40 0.61 มาก 
3. บุคลิกดี 4.68 0.37 มากที่สุด 
4. มีวินัย 4.44 0.42 มาก 
5. การให้เกียรติ 4.53 0.43 มากที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.49 0.44 มาก 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.64 , S.D. = .44)  
 

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. ผลกระทบต่อบ้านและชุมชน  4.61 0.43 มากที่สุด 
2. ผลกระทบต่อโรงเรียน 4.63 0.44 มากที่สุด 
เฉลี่ยโดยรวม 4.64 0.44 มากสุด 

 
          ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  ตามแนวทาง
เบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  ตามแนวทาง
เบญจวิถี ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
4.55 , S.D. = .50)  

รายการประเมิน 𝐗 S.D. แปลผล 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา 4.52 0.38 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารและครู 4.64 0.37 มาก 
3. นักเรียน 4.60 0.46 มากที่สุด 
4. ผู้ปกครอง 4.46 0.59 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 4.55 0.50 มากที่สุด 

 
การอภิปรายผล 

            1.ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทาง
เบญจวิถี ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการด าเนินงาน ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55 , 
S.D. = .33) 
                1.1 ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X   = 4.49, S.D. = .31) 
อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนคณะกรรมการสภานักเรยีน และจากผลสรุปของการด าเนนิ
โครงการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งการน านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนนโยบายของ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ซึ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนซึ่งเป็น
นโยบายส าคัญ จึงให้มีโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทางเบญจ
วิถี ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 ได้แก่ 
บุคลิกดีมีมาด เด็กดีศรีกาญจนา พุทธบุตรแก้วกาญจนา ศาสนกิจน าสุขทุกสัปดาห์  และกาญจนาสาธารณ
จิต  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าวท าให้
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การด าเนินงานโครงการด้านบริบทมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปรีชา กระแสร์ (2555) 
ได้รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ประเมิน
โครงการโดยรูปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model)  4 ด้าน ผลการศึกษา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม 
(Context) ความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายและสภาพของโรงเรียน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรปรีชา  ลาภบุญเรือง (2558 : 99 -100) ได้ประเมินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 
24 โดยใช้เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างวั ตถุประสงค์ของ
โครงการกับนโยบายทางการศึกษา โครงการที่ด าเนินการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีความสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติพุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ นพดล เด่นดวง 
(2558) ได้จัดท ารายงานการประเมินโครงการเรื่อง การประเมินโครงการตามแนวทางเบญจวิถีเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผลการศึกษา พบว่าผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ แวร์ชอร์ (Warshaw.  1978 : 1450-A) ได้ศึกษาเหตุผลทางจริยธรรมของเด็ก
เกรด 4 และ 6 ในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิง ผลการวิจัย
พบว่า เพศและระดับช้ันไม่มีอิทธิพลต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติ
แต่องค์ประกอบที่น่าสนใจคือ  กลุ่มเพื่อนและอิทธิพลของโรงเรียนอาจส่งเสริมให้การใช้ เหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงขึ้นได้     
                1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, 
S.D. = 0.27) อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ผู้บริหารและคณะครู
มีความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินโครงการที่จะเป็นส่วนหน่ึง
ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีของนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
กาฬสินธุ์ ได้อย่างดี ประกอบกับได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องและผู้บุคลากร
หน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี จึงท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับผลการประเมินโครงการของ ปรีชา กระแสร์ (2555)  พบว่าด้านปัจจัย (Input) ความเหมาะสมของ
กิจกรรม วิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะท างาน 
ระบบการบริหาร การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน มีความเหมาะสม
ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการประเมินโครงการ ของศักดา ใจตรง (2555) พบว่า  ด้านปัจจัย 
(Input) ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องผลการประเมินโครงการของ  สุรปรีชา ลาบบุญเรือง (2558) พบว่า ผลการประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินงานโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นทั้ง 5 ด้าน จะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ปัจจัยต่าง ๆ เอื้อต่อการด าเนินงานโครงการโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ สอดคล้อง
กับผลการประเมินโครงการของ นพดล เด่นดวง (2558) พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม 
และสอดคล้องกับ เลวิส (Lewis.  1982 : 5088-A) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทาง
จริยธรรมและความรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถ ซึ่งแตกต่างกันในเรื่องเพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
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สังคม และอายุ ผลการวิจัย พบว่า พัฒนาการทางจริยธรรมรวมทั้งพัฒนาการทางด้านความรู้ ระหว่าง
นักเรียนที่มีความสามารถกับนักเรียนปกติ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนในด้าน
ความสัมพันธ์  ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู้กับจริยธรรม และความสัมพันธ์
ระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู้กับสถานภาพทางเศรษฐกิจ  
           1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X
= 4.50, S.D. = 0.20) อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะท างานอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะท างานโครงการและผู้เกี่ยวข้อง รูปแบบของกิจกรรมตามโครงการ ที่จัดให้กับนักเรียน
น่าสนใจ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีการการนิเทศ ก ากับติดตาม ผู้บริหารดูแลให้
ก าลังใจ มีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีและน าผลการประเมินมาพัฒนางาน สอดคล้อง 
กับรชฏ กันทะรัญ (2554) ได้ท าการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 
ผลการสังเคราะห์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 จ านวนทั้งสิ้น 98 โรง 4 สาขา มีนักเรียนทั้งหมด 14,019 คน พบว่า 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.65 โดย
โรงเรียนมีขั้นตอนการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้สอดคล้อง
กับ สอดคล้องกับ ปรัชญา ปรีชม (2555) ได้ท าการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) อ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการพัฒนาพบว่า ก่อนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านการอยู่อย่างพอเพียง นักเรียนมีความ
ฟุ้งเฟ้อและมีค่านิยมทางวัตถุ ขาดความพอเพียงความพอประมาณ จากการด าเนินการที่ผ่านมาไม่ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร เพราะการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ครูขาดความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจอย่างถ่องแท้ ขาดความเอาใจใส่ ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีการวางแผนที่ดี ขาดการก ากับติดตาม
อย่างใกล้ชิด และแบบรูปธรรม การพัฒนาวงรอบที่ 1 โดยมี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ AIC ท าให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ พัฒนาการด าเนิน
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรม สามก้อนเส้าและกิจกรรมการศึกษาดูงานไร่นาสวนผสมกลยุทธ์ที่ 2 การเสริมแรง 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน และกิจกรรมการประกวดเยาวชน
พอเพียง ส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง และเป็นกระตุน้
ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งมีกลยุทธ์ที่ 3 การนิเทศ ส่งผลให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียงดีขึ้น หลังการด าเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่อย่างพอเพียง นักเรียนจ านวน 900 คน ในวงรอบที่ 1 โดยรวมนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ อยู่
ในระดับมาก จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การเยี่ยมบ้านประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมจากใจถึงใจ กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ และ กิจกรรมประกวด ครอบครัวพอเพียง ท าให้นักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมดีขึ้นทุกคน หลังการด าเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่อย่างพอเพียง นักเรียนจ านวน 28 คน ใน วงรอบที่ 2 โดยรวมนักเรียนมีระดับการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ และยังสอดคล้องกับ เดนนิส (Dennis.  1981 : 4563-A) ได้ท าการศึกษา
การควบคุมพฤติกรรมและวินัยของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ห้องเรียนที่ครูใช้วิธีการควบคุมนักเรียน
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อย่างเคร่งครัด จะไม่มีผลอย่างแท้จริงต่อการมีวินัยของนักเรียน และนักเรียนจะมองว่าครูเป็นผู้ที่ควบคุม
นักเรียนมากกว่า 2) นักเรียนจะชอบครูที่ใช้การช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าครูที่ควบคุมนักเรียนให้อยู่ใน
วินัยอย่างเคร่งครัด 3) ในการรักษาวินัยของนักเรียน จะไม่มีความแตกต่างระหว่างครูที่ชอบช่วยเหลือ
นักเรียน และครูที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 4) ในเรื่องการดูแลความประพฤติของนักเรียนปรากฏ
ว่า ครูที่ละเลยกับครูที่มีความเคร่งครัดมากจะไม่มีผลต่อการรักษาวินัยของนักเรียน  
            1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 
0.44) อาจเนื่องมาจาก โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจ
วิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 
เทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้เกียรติ สู่การเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับชีวิตจริงที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนใช้หลักการมีส่วนร่วมจากนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง สอดคล้องกับ อาภาพร เหล็กกล้า (2554) ที่ได้ท าการพัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัด ยโสธร 
ที่ใช้กลยุทธ์การอบรมพัฒนา กลยุทธ์ค ามั่นสัญญา และกลยุทธ์คนดีศรีสมเด็จ โดยใช้หลักการ มีส่วนร่วม
จากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งผลการพัฒนาพบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความ
รับผิดชอบดีขึ้น สอดคล้องกับทองพูล ภูสิม และคณะ (2553 : 184)   ที่ได้ท าการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กรณีศึกษา
โรงเรียนแกด าวิทยาคาร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดย ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงใน 
15 กิจกรรมและใช้หลักการมีส่วนร่วมจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง อาทิ กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมคนดีศรีแกด า กิจกรรม
เยาวชนต้นแบบ เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของนักเรียน มีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน 
สอดคล้องกับ นพดล เด่นดวง (2558) ได้จัดท ารายงานการประเมินการตามแนวทางเบญจวิถีเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
                  1.5 ผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 
0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา ความไว้วางใจและได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามากขึ้น รองลงมาคือ ผู้บริหารและครู มีการพัฒนาตนเองเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ดียิ่งขึ้น สมาชิกในครอบครัว/ชุมชน มีความภาคภูมิใจ รักห่วงใยและเอาใจใส่บุตรหลาน
มากขึ้น บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่มีคุณลักษณะในเรื่องเทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้
เกียรติมากข้ึน อาจเนื่องมาจากผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม ของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถี ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานเปน็ที่
ยอมรับ เช่ือมั่นและศรัทธาของชุมชน สอดคล้องกับการประเมินโครงการของ นพดล เด่นดวง (2558) ที่
พบว่า ด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ พบว่า บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่มี
คุณลักษณะในเรื่องเทิดทูนสถาบัน กตัญญู บุคลิกดี มีวินัย และการให้เกียรติมากขึ้น สอดคล้องกับ ลาเนียร์ 
(Lanier. 1993 : Abstract) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนข้ันท่ี 11 และขั้นที่ 12 ในโรงเรียนชนบท โดยมีแนวคิดว่า เด็กนักเรียนในชนบทได้รับการอบรมให้
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คิดและปฏิบัติตามต่อๆกันมา ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การทดลองได้แบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มควบคุมให้ได้รับการฝึกให้ค าแนะน าและจัดประสบการณ์ ส าหรับอีกกลุ่มหนึ่งเป็น
กลุ่มนักเรียนท่ีประกอบด้วยนักเรียนในโรงเรียนระดับกลางจนถึงระดับสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับ บูโต 
(Buteau. 1998 : 143) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสนทนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณธรรมในช้ันเรียนเกรด 3 ในรัฐ
บอสตัน สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า หน้าที่ส าคัญของโรงเรียนมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การอบรมสั่ง
สอนและช่วยเหลือให้นักเรียนเป็นผู้มีความชาญฉลาด ส่วนที่ 2 คือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน
และช่วยเหลือให้นักเรียนเป็นคนดี และยังได้ค้นพบว่าการสอนเรื่องคุณธรรมในโรงเรียนนั้น ยังมี
ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด โรงเรียนยังเป็นสถาบันท่ีมีบทบาท
สูงในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  
        2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอน นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีตามแนวทาง
เบญจวิถี ของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
4.55, S.D. = 0.50)  อาจเนื่องมาจากโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตาม
แนวทางเบญจวิถีของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  เป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม สอดคล้องกับผลงาน
ของ ศักดา ใจตรง (2555) ที่พบว่า ความพึงพอใจ ของครูในการด าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของนักเรียนในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
และความพึงพอใจของผู้ปกครองในการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ สมพงษ์ หงษา (2554) ที่ได้ท าการศึกษาผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วัฒนธรรมลูกแก้วเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก    

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาและการประเมินโครงการครั้งต่อไป                   
            1. ศึกษาและประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยหลักเบญจ
วิถี ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา  
2. ศึกษาและประเมินโครงการค่ายจิตอาสาร่วมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ด้วยหลักเบญจวิถีของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
            การประเมินโครงการนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่าง
ดียิ่งจาก ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง  รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี, รศ.ดร.
สุเทพ เมยไธสง และ ดร.เสน่ห์ ค าสมหมาย ผู้เช่ียวชาญ ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือ ให้แนวคิด 
ข้อเสนอแนะและให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการด าเนินการวิจัยทุกข้ันตอน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง   
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