
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST ผู้ประเมิน 
ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 1. สัญลักษณ์ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ลำดับข้ันตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สัญลักษณ์ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน ระดับช้ันแบ่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ค่าผลรวมกำลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 F  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็น 
 *  แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 N/A  แทน ไม่ปรากฏข้อมูล (Not Available) 
 
ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้ทำการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ  
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการประเมิน ดังนี้ 
   2.1 วิเคราะห์ระดับการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม รายด้าน และ  
รายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามเพศ 
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยโดยใช้สถิติทดสอบทีกรณีกลุ ่มตัวอย่าง 2 กลุ ่มเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent samples t-test)  
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   2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามอายุ  
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
   2.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ 
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
   2.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กับเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนด โดยใช้สถิติการทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One sample t-test) 
  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการเส้นทางสร้างคนดขีอง
โรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ประเมินได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 

ตาราง 4.1  ความถ่ีและร้อยละจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
  n = 91 

ข้อมูลท่ัวไป ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 32 35.16 
    หญิง 59 64.84 

รวม 91 100.00 
อายุ   
    6 – 10 ปี 23 25.27 
    11 – 15 ปี 16 17.58 
    16 – 20 ปี 0 0.00 
    21 – 25 ปี 2 2.20 
    26 – 30 ปี 7 7.69 
    31 – 35 ปี 12 13.19 
    36 – 40 ปี 8 8.79 
    41 – 45 ปี 6 6.59 
    46 – 50 ปี 4 4.40 
    51 – 55 ปี 7 7.69 
    56 – 60 ปี 4 4.40 
    60 ปีข้ึนไป 2 2.20 

รวม 91 100.00 
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  n = 91 
ข้อมูลท่ัวไป ความถี ่ ร้อยละ 

สถานภาพ   
    ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 1.10 
    ครู 7 7.69 
    กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 5.49 
    นักเรียน 39 42.86 
    ผู้ปกครองนักเรียน 39 42.86 

รวม 91 100.00 
 

จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 64.84 และเพศชาย 
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.27 รองลงมา 
คือ มีอายุระหว่าง 11 – 15 ปี และ 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.58 และ 13.19 ตามลำดับ ทั้งนี้ 
ไม่ปรากฏผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี ส่วนสถานภาพน้ัน ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนจำนวนเท่ากัน คือ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 
 
 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการประเมิน  
  2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปรากฏผลดังตาราง 4.2 – 4.9 
 
ตาราง 4.2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี 
  ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
  เขต 2 โดยภาพรวม 

 n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม 

�̅� S.D. ระดับ 
1. การประเมินบรบิท  
    (Context evaluation) 5.52 0.49 มากที่สุด 
    
2. การประเมินปัจจัยนำเข้า  
    (Input evaluation)  5.51 0.45 มากที่สุด 
    
3. การประเมินกระบวนการ  
    (Process evaluation) 5.35 0.46 มากที่สุด 
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 n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม 

�̅� S.D. ระดับ 
4. การประเมินผลกระทบ  
    (Impact evaluation) 5.56 0.54 มากที่สุด 
    
5. การประเมินประสทิธิผล  
    (Effectiveness evaluation) 5.56 0.50 มากที่สุด 
    
6. การประเมินความยัง่ยืน  
    (Sustainability evaluation) 5.40 0.64 มากที่สุด 
    
7. การประเมินการถ่ายทอดส่งตอ่  
    (Transportability evaluation) 5.71 0.38 มากที่สุด 

รวม 5.52 0.28 มากท่ีสุด 
 

 จากตาราง 4.2 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(�̅�=5.52, S.D.=0.28)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(�̅�=5.71, S.D.=0.38)  รองลงมา ค ือ ด ้านประสิทธ ิผล (Effectiveness) (�̅�=5.56, S.D.=0.50)  
ด้านผลกระทบ ( Impact) (�̅�=5.56, S.D.=0.54) ด้านบริบท (Context) (�̅�=5.52, S.D.=0.49) ด้าน
ปัจจัยนำเข้า (Input) (�̅�=5.51, S.D.=0.45) ด้านความยั่งยืน (Sustainability evaluation) (�̅�=5.40, 
S.D.=0.64) และด้านกระบวนการ (Process evaluation) (�̅�=5.35, S.D.=0.46) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านบริบท (Context) 

n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นบริบท (Context) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมใหก้ับโรงเรียน  5.67 0.52 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
2. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความ
พร้อม สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรม
ให้กับโรงเรียน 5.54 0.58 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
3. นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
กำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมใหก้ับโรงเรียน 5.54 0.58 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นบริบท (Context) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

4. นโยบายของโรงเรียนบ้านวังเต่า  
กำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไป 
ตามศักยภาพและความพร้อม  
สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรม 
ให้กับโรงเรียน 5.52 0.64 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
5. โรงเรียนกำหนดกิจกรรม H2 (Heart) 
ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 5.46 0.64 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
6. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
อัตลักษณ์ ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน 5.41 0.67 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
7. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมบันทึกความดี  
ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 5.49 0.66 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
8. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน 5.62 0.59 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นบริบท (Context) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

9. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ซึง่เหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน 5.41 0.75 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
10. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมวันสำคัญ  
ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 5.53 0.66 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
11. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เน้นให้ความรู้และเพิ่มทักษะใหก้ับนักเรียน 5.56 0.62 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
12. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมทีเ่น้นผูเ้รียน 
เป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 5.62 0.61 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
13. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมตาม 
ความสนใจและความถนัดของนกัเรียน 
เป็นรายบุคคล 5.46 0.64 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นบริบท (Context) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

14. โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ 5.46 0.67 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 

รวม 5.52 0.49 มากท่ีสุด  16.00 16.00  ผ่าน 
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จากตาราง 4.3 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context) อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (�̅�=5.52, S.D.=0.49) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน”  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=5.67, S.D.=0.52) รองลงมา คือ รายการประเมิน “โรงเรียนกำหนดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน” (�̅�=5.62, S.D.=0.59) และรายการประเมิน 
“โรงเรียนกำหนดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ  
เต็มตามศักยภาพ” (�̅�=5.62, S.D.=0.61) ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการ เส้นทางสร้างคนดี 
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 

n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นปัจจัยนำเขา้ (Input) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

15. ครูที่จัดกจิกรรมของโครงการ 
มีจำนวนเพียงพอ 5.41 0.70 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
16. ครูที่จัดกจิกรรมมีความรู ้
และประสบการณ์ที่ด ี 5.40 0.76 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
17. ครูที่จัดกจิกรรมมีความสามารถ 
ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กบันักเรียนได ้ 5.40 0.73 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
18. ผู้บรหิารโรงเรียนพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ 5.85 0.42 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
19. ผู้บรหิารโรงเรียนพร้อมที่จะสง่เสรมิ 
การพัฒนาศักยภาพของครูทีจ่ัดกจิกรรม 5.85 0.39 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
20. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อให้นกัเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกทีทุ่กเวลาตามที่
ต้องการ 5.43 0.67 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นปัจจัยนำเขา้ (Input) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

21. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครูและ
นักเรียนกระตือรือร้นในกิจกรรมร่วมกัน 5.47 0.64 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
22. โรงเรียนจัดบรรยากาศภายใน
สถานศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม สดช่ืน 5.48 0.66 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
23. โรงเรียนจัดแหลง่เรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5.41 0.68 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
24. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตร 
ที่เน้นกจิกรรมพัฒนาทกัษะทางด้าน
คุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 5.46 0.66 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
25. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตร 
ที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการ 
และความสามารถของนักเรียน 5.49 0.66 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
26. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรทีเ่น้น 
ให้ทำโครงงานคุณธรรมในเรื่องทีน่ักเรียน
ถนัดและสนใจ 5.41 0.68 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นปัจจัยนำเขา้ (Input) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

27. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และสื่อกิจกรรม ให้มจีำนวนเพียงพอ 
กับจำนวนนักเรียน 5.54 0.64 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
28. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และสื่อกิจกรรม ให้มีความทันสมัย 5.51 0.69 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
29. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และสื่อกิจกรรม ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน 5.52 0.64 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
 
         
30. การจัดสรรงบประมาณของโครงการ 
เพื่อใช้ในการพฒันา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์
การจัดกจิกรรม มีจำนวนเพียงพอ 5.26 0.80 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
31. โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงาน 
การใช้เงินงบประมาณของโครงการ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.76 0.43 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 

รวม 5.51 0.45 มากท่ีสุด  17.00 17.00  ผ่าน 



87 
 

 

 จากตาราง 4.4 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�=5.51, S.D.=0.45) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมที่จะสง่เสริมการพัฒนา
ศักยภาพของครูที่จัดกิจกรรม” (S.D.=0.39) และรายการประเมิน “ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ” (S.D.=0.42) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=5.85) รองลงมา คือ รายการ
ประเมิน “โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงินงบประมาณของโครงการกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง” (�̅�=5.76, S.D.=0.43) และรายการประเมิน “โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และ 
สื่อกิจกรรม ให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน” (�̅�=5.54, S.D.=0.64) ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี  
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) 

n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

32. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนก่อนการดำเนิน
โครงการ 5.56 0.52 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
33. โรงเรียนดำเนินโครงการด้วยความ
ยืดหยุ่น สามารถปรบัเปลี่ยนแผนได้ 
ตามความเหมาะสม 5.54 0.56 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
34. โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบ
โครงการเพือ่ให้การดำเนินงานบรรลุผล 
ตามแผนที่วางไว้ 5.60 0.53 มากที่สุด 1.00 1.25 1.25 0.63 ผ่าน 
         
35. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม H2 (Heart) 
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.10 0.83 มาก 0.83 1.50 1.25 0.75 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

36. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม 
ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ 
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.45 0.70 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
37. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรมบันทึกความดี  
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.40 0.85 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
38. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม 
โครงงานคุณธรรม โดยเน้นให้นักเรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 5.26 0.84 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
39. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม 
พัฒนาผูเ้รียน (ลูกเสือ-เนตรนาร)ี   
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.18 0.82 มาก 0.83 1.50 1.25 0.75 ผ่าน 
         
40. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรมวันสำคัญ  
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.19 0.84 มาก 0.83 1.50 1.25 0.75 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

41. ครูจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิด
ของนักเรียนใหส้ามารถบูรณาการความรู ้
ในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน 5.19 0.87 มาก 0.83 1.00 0.83 0.51 ผ่าน 
         
42. ครูจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะ 
การเข้าสังคมของนักเรียน 5.31 0.88 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
43. ครูจัดหาวิทยากรจากภายนอก 
มาบรรยายเพิม่เตมิความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน 5.51 0.86 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
44. ครูเข้ารับการอบรมความรู ้
ทางด้านคุณธรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 5.33 0.84 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
         
45. ครูศึกษาดูงานในโรงเรียน 
ที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นโรงเรียน
ต้นแบบของโครงการเพื่อนำความรู ้
มาประยกุต์ใช้กับตนเอง 5.29 0.64 มากที่สุด 1.00 1.00 1.00 0.51 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ (Process) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

46. โรงเรียนจัดประชุมครูและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการเพื่อติดตามผลการจัดกจิกรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบัรปูแบบ
กิจกรรม 5.40 0.68 มากที่สุด 1.00 2.00 2.00 1.00 ผ่าน 

รวม 5.35 0.46 มากท่ีสุด  20.00 19.08  ผ่าน 
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จากตาราง 4.5 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅�=5.35, S.D.=0.46)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนที่วางไว้” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=5.60, S.D.=0.53) รองลงมา คือ 
รายการประเมิน “โรงเรียนมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง 
ไว้อย่างชัดเจนก่อนการดำเนินโครงการ” (�̅�=5.56, S.D.=0.52) และรายการประเมิน “โรงเรียนดำเนิน
โครงการด้วยความยืดหยุ ่น สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม” (�̅�=5.54, S.D.=0.56) 
ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี  
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) 

 n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นผลกระทบ (Impact) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

47. ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินโครงการได้พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง 5.49 0.81 มากที่สุด 1.00 3.00 3.00 1.50 ผ่าน 
         
48. โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น 5.51 0.69 มากที่สุด 1.00 3.50 3.50 1.75 ผ่าน 
         
49. นักเรียนมเีจตคติที่ดีและมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ 5.68 0.66 มากที่สุด 1.00 3.50 3.50 1.75 ผ่าน 

รวม 5.56 0.54 มากท่ีสุด  10.00 10.00  ผ่าน 
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จากตาราง 4.6 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (�̅�=5.56, S.D.=0.54) 
 เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “นักเรียนมีเจตคติที ่ดีและมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=5.68, S.D.=0.66) รองลงมา คือ รายการประเมิน “โรงเรียน 
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น” (�̅�=5.51, S.D.=0.69) และรายการประเมิน  
“ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินโครงการได้พัฒนาศักยภาพ ของตนเอง” (�̅�=5.49, 
S.D.=0.81) ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี  
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตาราง 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นประสิทธผิล (Effectiveness) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

50. นักเรียนมผีลการประเมินคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
อยู่ในระดับดหีรือดเียี่ยม  
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 5.66 0.64 มากที่สุด 1.00 5.00 5.00 2.50 ผ่าน 
         
51. นักเรียนมผีลงานหรือได้รบัรางวัล 
ด้านคุณธรรมจากการแข่งขันทกัษะ 
ทางวิชาการในระดบัต่าง ๆ 5.53 0.66 มากที่สุด 1.00 3.00 3.00 1.50 ผ่าน 
         
52. โรงเรียนบ้านวังเต่ามีผลงานหรือ 
ได้รับรางวัลทีม่ีรากฐานมาจาก 
ผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม  
(Good Practices) 5.57 0.65 มากที่สุด 1.00 3.00 3.00 1.50 ผ่าน 
         
53. ผู้บรหิารมีผลงานหรือไดร้ับรางวัล 
ที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ด ี
ด้านคุณธรรม (Good Practices) 5.73 0.62 มากที่สุด 1.00 3.00 3.00 1.50 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นประสิทธผิล (Effectiveness) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

54. ครูมีผลงานหรือได้รบัรางวัลทีม่ีรากฐาน
มาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม  
(Good Practices) 5.60 0.65 มากที่สุด 1.00 3.00 3.00 1.50 ผ่าน 
         
55. นักเรียนได้รบัการพฒันาด้านคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้น 5.48 0.66 มากที่สุด 1.00 2.00 2.00 1.00 ผ่าน 
         
56. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการเข้าร่วมกจิกรรม 5.56 0.65 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
57. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านสถานที ่
และสิง่อำนวยความสะดวก 5.57 0.65 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
58. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านกจิกรรมและเนือ้หาวิชาการ 5.44 0.69 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
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n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นประสิทธผิล (Effectiveness) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

59. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านบุคลากรและการใหบ้ริการ 5.43 0.75 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 

รวม 5.56 0.50 มากท่ีสุด  25.00 25.00  ผ่าน 
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จากตาราง 4.7 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.56, S.D.=0.50) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “ผู้บริหารมีผลงานหรือได้รับรางวัลที่มีรากฐาน
มาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม (Good Practices)” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=5.73, S.D.=0.62) 
รองลงมา คือ รายการประเมิน “นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม” (�̅�=5.66, S.D.=0.64) และ
รายการประเมิน “ครูมีผลงานหรือได้รับรางวัลที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม 
(Good Practices)” (�̅�=5.60, S.D.=0.65) ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี  
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตาราง 4.8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 

n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นความยั่งยืน (Sustainability) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

60. โครงการสามารถดำเนินการตอ่ไปได ้
อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป 5.37 0.71 มากที่สุด 1.00 2.00 2.00 1.00 ผ่าน 
         
61. จำนวนนักเรียนทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรม 
ในโครงการมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
ในแต่ละปีการศึกษา 5.34 0.79 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 
         
62. โรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรงุ
ห้องปฏิบัติการ สื่อ และแหลง่เรียนรู ้
ที่ทันสมัยมากข้ึน 5.48 0.69 มากที่สุด 1.00 1.50 1.50 0.75 ผ่าน 

รวม 5.40 0.64 มากท่ีสุด  5.00 5.00  ผ่าน 
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จากตาราง 4.8 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability)  
อยู่ในระดับมากที่สุด �̅�=5.40, S.D.=0.64) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “โรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัยมากข้ึน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=5.48, S.D.=0.69) รองลงมา คือ รายการ
ประเมิน “โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป” (�̅�=5.37, S.D.=0.71) 
และรายการประเมิน “จำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละ  
ปีการศึกษา” (�̅�=5.34, S.D.=0.79) ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี  
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตาราง 4.9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) 

n = 91 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) 

�̅� S.D. ระดับ ตัวคูณ น้ำหนัก (%) คะแนนท่ีได้ 
(ตัวคูณ × น้ำหนัก (%)) 

เกณฑ์ผา่น 
(�̅� ≥ 3.52) สรุปผล 

63. โรงเรียนนำรปูแบบการดำเนินโครงการ 
ที่ประสบผลสำเรจ็ไปประยกุต์ใช้หรือปรบัใช้ 
ในโครงการอื่น ๆ 5.53 0.70 มากที่สุด 1.00 2.00 2.00 1.00 ผ่าน 
         
64. โรงเรียนจัดแสดงและเผยแพรผ่ลงาน 
ของโครงการในนิทรรศการทางวิชาการ 
ในโอกาสต่าง ๆ 5.80 0.48 มากที่สุด 1.00 2.00 2.00 1.00 ผ่าน 
         
65. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานโครงการจากสถานศึกษา 
อื่น ๆ 5.80 0.43 มากที่สุด 1.00 3.00 3.00 1.50 ผ่าน 

รวม 5.71 0.38 มากท่ีสุด  7.00 7.00  ผ่าน 
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จากตาราง 4.9 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัด
สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด ้านการถ ่ายทอดส่งต่อ 
(Transportability) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=5.71, S.D.=0.38) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมิน “โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงานโครงการจากสถานศึกษาอื่น ๆ” (S.D.=0.43) และรายการประเมิน “โรงเรียนจัดแสดงและ
เผยแพร่ผลงาน ของโครงการในนิทรรศการทางวิชาการ ในโอกาสต่าง ๆ” (S.D.=0.48) มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ 
(�̅�=5.80) รองลงมา คือ รายการประเมิน “โรงเรียนนำรูปแบบการดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จ 
ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในโครงการอื่น ๆ” (�̅�=5.53, S.D.=0.70) ตามลำดับ 
 และเมื ่อพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี  
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ทุกรายการประเมินซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.52 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 

  2.2 วิเคราะห์เปร ียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามเพศ 
ปรากฏผลดังตาราง 4.10 – 4.17 
 
 
ตาราง 4.10 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามเพศ 

n = 91 

รายการประเมิน 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การประเมินบรบิท  
    (Context evaluation) 5.67 0.48 5.44 0.48 2.254 0.027* 
       
2. การประเมินปัจจัยนำเข้า 
    (Input evaluation) 5.59 0.48 5.46 0.44 1.315 0.192 
       
3. การประเมินกระบวนการ 
    (Process evaluation) 5.24 0.51 5.41 0.43 -1.605 0.114 
       
4. การประเมินผลกระทบ 
    (Impact evaluation) 5.73 0.44 5.47 0.57 2.246 0.027* 
       
5. การประเมินประสทิธิผล 
    (Effectiveness evaluation) 5.55 0.52 5.56 0.50 -0.143 0.887 
       
6. การประเมินความยัง่ยืน 
    (Sustainability evaluation) 5.28 0.65 5.46 0.64 -1.291 0.200 
       
7. การประเมินการถ่ายทอดส่งตอ่ 
    (Transportability evaluation) 5.65 0.49 5.75 0.31 -1.193 0.236 

รวม 5.53 0.30 5.51 0.28 0.364 0.717 
 

จากตาราง 4.10 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามเพศ  
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
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 1) ด้านบริบท (Context) เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.027) 

 2) ด้านผลกระทบ (Impact) เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.027) 
 
 
ตาราง 4.11 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context)  
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านบริบท  
(Context) 

ชาย หญิง 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมใหก้ับโรงเรียน  5.84 0.45 5.58 0.53 2.543 0.013* 
       
2. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความ
พร้อม สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรม
ให้กับโรงเรียน 5.81 0.47 5.39 0.59 3.738 0.000** 
       
3. นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 กำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมใหก้ับโรงเรียน 5.69 0.54 5.46 0.60 1.818 0.072 
       
4. นโยบายของโรงเรียนบ้านวังเต่า 
กำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมใหก้ับโรงเรียน 5.63 0.55 5.46 0.68 1.196 0.235 
       
5. โรงเรียนกำหนดกิจกรรม H2 (Heart) 
ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 5.56 0.62 5.41 0.65 1.114 0.268 
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n = 91 
ด้านบริบท  
(Context) 

ชาย หญิง 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
6. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
อัตลักษณ์ ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน 5.63 0.55 5.29 0.70 2.361 0.020* 
       
7. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมบันทึกความด ี 
ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 5.59 0.67 5.44 0.65 1.063 0.290 
       
8. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน 5.81 0.47 5.51 0.63 2.609 0.011* 
       
9. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ซึง่เหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน 5.50 0.76 5.36 0.74 0.880 0.381 
       
10. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมวันสำคัญ  
ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 5.72 0.58 5.42 0.67 2.183 0.032* 
       
11. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เน้นให้ความรู้และเพิ่มทักษะใหก้ับ
นักเรียน 5.75 0.62 5.46 0.60 2.199 0.030* 
       
12. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมทีเ่น้นผูเ้รียน 
เป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 5.66 0.65 5.59 0.59 0.468 0.641 
       
13. โรงเรียนกำหนดกิจกรรม 
ตามความสนใจและความถนัด 
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 5.66 0.60 5.36 0.64 2.189 0.031* 
       
14. โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
การดำเนินงานโครงการ 5.59 0.67 5.39 0.67 1.390 0.168 

รวม 5.67 0.48 5.44 0.48 2.254 0.027* 
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จากตาราง 4.11 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context) จำแนกตามเพศ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.027) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ 

 1) รายการประเมิน “นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรี ยน” 
เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p=
0.000) 

 2) รายการประเมิน “นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไป 
ตามศักยภาพและความพร้อม สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน” เพศชายและเพศหญิง 
มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.013) 

 3) รายการประเมิน “โรงเรียนกำหนดกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ ซึ่งเหมาะสมกับ  
ช่วงวัยของนักเรียน” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p=0.020) 

 4) รายการประเมิน “โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 (p=0.011) 

 5) รายการประเมิน “โรงเร ียนกำหนดกิจกรรมวันสำคัญ ซึ ่งเหมาะสมกับช่วง วัย 
ของนักเรียน” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 (p=0.032) 

 6) รายการประเมิน “โรงเรียนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เน้นให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับ
นักเรียน” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 (p=0.030) 

 7) รายการประเมิน “โรงเรียนกำหนดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
เป็นรายบุคคล” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 (p=0.031) 

 
 

ตาราง 4.12 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า  

(Input) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

15. ครูที่จัดกจิกรรมของโครงการ 
มีจำนวนเพียงพอ 5.47 0.76 5.37 0.67 0.623 0.535 
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n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า  

(Input) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

16. ครูที่จัดกจิกรรมมีความรู ้
และประสบการณ์ที่ด ี 5.53 0.67 5.32 0.80 1.261 0.211 
       
17. ครูที่จัดกจิกรรมมีความสามารถ 
ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กบันักเรียนได ้ 5.59 0.61 5.29 0.77 1.940 0.056 
       
18. ผู้บรหิารโรงเรียนพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ 5.84 0.37 5.85 0.45 -0.040 0.968 
       
19. ผู้บรหิารโรงเรียนพร้อมที่จะสง่เสรมิ 
การพัฒนาศักยภาพของครูทีจ่ัดกจิกรรม 5.81 0.40 5.86 0.39 -0.601 0.550 
       
20. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อให ้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ตามที่ต้องการ 5.53 0.67 5.37 0.67 1.079 0.283 
       
21. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครูและ
นักเรียนกระตือรือร้นในกิจกรรมร่วมกัน 5.53 0.62 5.44 0.65 0.644 0.521 
       
22. โรงเรียนจัดบรรยากาศภายใน
สถานศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม สดช่ืน 5.56 0.62 5.44 0.68 0.845 0.401 
       
23. โรงเรียนจัดแหลง่เรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 5.44 0.72 5.39 0.67 0.316 0.752 
       
24. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตร 
ที่เน้นกจิกรรมพัฒนาทกัษะทางด้าน
คุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 5.47 0.72 5.46 0.62 0.077 0.939 
       
25. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตร 
ที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการ 
และความสามารถของนักเรียน 5.59 0.67 5.44 0.65 1.063 0.290 
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n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า  

(Input) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

26. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตร 
ที่เน้นใหท้ำโครงงานคุณธรรมในเรือ่งที่
นักเรียนถนัดและสนใจ 5.53 0.67 5.34 0.69 1.287 0.201 
       
27. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และสื่อกิจกรรม ให้มจีำนวนเพียงพอ 
กับจำนวนนักเรียน 5.66 0.65 5.47 0.63 1.302 0.196 
       
28. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และสื่อกิจกรรม ให้มีความทันสมัย 5.63 0.66 5.44 0.70 1.222 0.225 
       
29. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์  
และสื่อกิจกรรม ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน 5.75 0.62 5.39 0.62 2.653 0.009** 
       
30. การจัดสรรงบประมาณของโครงการ 
เพื่อใช้ในการพฒันา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์
การจัดกจิกรรม มีจำนวนเพียงพอ 5.38 0.83 5.20 0.78 0.976 0.332 
       
31. โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงาน 
การใช้เงินงบประมาณของโครงการ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.75 0.44 5.76 0.43 -0.134 0.894 

รวม 5.59 0.48 5.46 0.44 1.315 0.192 
 

จากตาราง 4.12 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) จำแนก 
ตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการ
ประเมิน “โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน” เพศชายและ 
เพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p=0.009) 
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ตาราง 4.13 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process)  
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านกระบวนการ  

(Process) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

32. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาท  
หน้าที่ และความรบัผิดชอบของบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนก่อนการดำเนิน
โครงการ 5.69 0.47 5.49 0.54 1.802 0.076 
       
33. โรงเรียนดำเนินโครงการด้วยความ
ยืดหยุ่น สามารถปรบัเปลี่ยนแผน 
ได้ตามความเหมาะสม 5.66 0.55 5.47 0.57 1.477 0.143 
       
34. โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบ
โครงการเพือ่ให้การดำเนินงานบรรลุผล 
ตามแผนที่วางไว้ 5.59 0.50 5.61 0.56 -0.139 0.890 
       
35. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม H2 (Heart) 
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.03 0.90 5.14 0.80 -0.570 0.570 
       
36. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม 
ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ 
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.41 0.84 5.47 0.63 -0.405 0.688 
       
37. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรมบันทึก 
ความด ีโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง 5.13 0.94 5.54 0.77 -2.145 0.036* 
       
38. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม 
โครงงานคุณธรรม โดยเน้นให้นักเรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 5.09 0.93 5.36 0.78 -1.357 0.180 
       
39. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรม 
พัฒนาผูเ้รียน (ลูกเสือ-เนตรนาร)ี   
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 5.03 0.90 5.25 0.78 -1.235 0.220 
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n = 91 
ด้านกระบวนการ  

(Process) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

40. ครูจัดเนื้อหาและกจิกรรมวันสำคัญ  
โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัตจิรงิ 4.88 0.87 5.36 0.78 -2.690 0.009** 
       
41. ครูจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการ
คิดของนักเรียนให้สามารถบรูณาการ
ความรู้ในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน 5.06 0.91 5.25 0.84 -1.006 0.317 
       
42. ครูจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะ 
การเข้าสังคมของนักเรียน 5.16 0.95 5.39 0.83 -1.166 0.249 
       
43. ครูจัดหาวิทยากรจากภายนอก 
มาบรรยายเพิม่เตมิความรู้และ
ประสบการณ์ใหก้ับนักเรียน 5.22 0.97 5.66 0.76 -2.228 0.030* 
       
44. ครูเข้ารับการอบรมความรู ้
ทางด้านคุณธรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 5.09 0.93 5.46 0.77 -1.890 0.064 
       
45. ครูศึกษาดูงานในโรงเรียน 
ที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นโรงเรียน
ต้นแบบของโครงการเพื่อนำความรู ้
มาประยกุต์ใช้กับตนเอง 5.25 0.62 5.31 0.65 -0.392 0.696 
       
46. โรงเรียนจัดประชุมครูและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการเพื่อติดตามผลการจัดกจิกรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบัรปูแบบ
กิจกรรม 5.34 0.75 5.42 0.65 -0.533 0.596 

รวม 5.24 0.51 5.41 0.43 -1.605 0.114 
 

จากตาราง 4.13 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) จำแนก 
ตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เพศชายและ
เพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ 
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 1) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมวันสำคัญ โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(p=0.009) 

 2) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมบันทึก ความดี โดยเน้นให้นักเรียนไดล้งมือ 
ปฏิบัติจริง” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (p=0.036) 

 3) รายการประเมิน “ครูจัดหาวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายเพิ ่มเติมความรู ้และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.030) 
 

 
ตาราง 4.14 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) 
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านผลกระทบ  

(Impact) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

47. ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินโครงการได้พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง 5.84 0.51 5.31 0.88 3.692 0.000** 
       
48. โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น 5.69 0.64 5.41 0.70 1.881 0.063 
       
49. นักเรียนมเีจตคติที่ดีและมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ 5.66 0.75 5.69 0.62 -0.264 0.793 

รวม 5.73 0.44 5.47 0.57 2.246 0.027* 
 

จากตาราง 4.14 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ ( Impact) จำแนก 
ตามเพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.027) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายการประเมิน “ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการได้พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง” เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.01 (p=0.000) 
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ตาราง 4.15 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสทิธิผล (Effectiveness) 
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านประสิทธิผล  
(Effectiveness) 

ชาย หญิง 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
50. นักเรียนมผีลการประเมินคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
อยู่ในระดับดหีรือดเียี่ยม  
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 5.59 0.67 5.69 0.62 -0.722 0.472 
       
51. นักเรียนมผีลงานหรือได้รบัรางวัล 
ด้านคุณธรรมจากการแข่งขันทกัษะ 
ทางวิชาการในระดบัต่าง ๆ 5.63 0.66 5.47 0.65 1.046 0.299 
       
52. โรงเรียนบ้านวังเต่ามีผลงานหรือ 
ได้รับรางวัลทีม่ีรากฐานมาจาก 
ผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม  
(Good Practices) 5.63 0.66 5.54 0.65 0.575 0.567 
       
53. ผู้บรหิารมีผลงานหรือไดร้ับรางวัล 
ที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ด ี
ด้านคุณธรรม (Good Practices) 5.66 0.65 5.76 0.60 -0.786 0.434 
       
54. ครูมีผลงานหรือได้รบัรางวัลทีม่ีรากฐาน
มาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม  
(Good Practices) 5.59 0.66 5.61 0.64 -0.115 0.909 
       
55. นักเรียนได้รบัการพฒันาด้านคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้น 5.47 0.67 5.49 0.65 -0.157 0.875 
       
56. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการเข้าร่วมกจิกรรม 5.56 0.67 5.56 0.65 0.022 0.982 
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n = 91 
ด้านประสิทธิผล  
(Effectiveness) 

ชาย หญิง 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
57. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านสถานที ่
และสิง่อำนวยความสะดวก 5.44 0.67 5.64 0.64 -1.451 0.150 
       
58. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านกจิกรรมและเนือ้หา
วิชาการ 5.44 0.72 5.44 0.68 -0.021 0.983 
       
59. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการด้านบุคลากรและการใหบ้ริการ 5.47 0.72 5.41 0.77 0.376 0.708 

รวม 5.55 0.52 5.56 0.50 -0.143 0.887 
 

จากตาราง 4.15 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
จำแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

 
ตาราง 4.16 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านความยั่งยืน  

(Sustainability) 
ชาย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

60. โครงการสามารถดำเนินการตอ่ไป 
ได้อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป 5.25 0.76 5.44 0.68 -1.228 0.223 
       
61. จำนวนนักเรียนทีส่นใจเข้าร่วม 
กิจกรรมในโครงการมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 
ในแต่ละปีการศึกษา 5.28 0.81 5.37 0.79 -0.525 0.601 
       
62. โรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรงุ
ห้องปฏิบัติการ สื่อ และแหลง่เรียนรู ้
ที่ทันสมัยมากข้ึน 5.31 0.69 5.58 0.67 -1.764 0.081 

รวม 5.28 0.65 5.46 0.64 -1.291 0.200 
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 จากตาราง 4.16 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
จำแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
 
ตาราง 4.17 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านการถ่ายทอดส่งตอ่ (Transportability)  
  จำแนกตามเพศ 

n = 91 
ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ  
(Transportability) 

ชาย หญิง 
t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
63. โรงเรียนนำรปูแบบการดำเนินโครงการ 
ที่ประสบผลสำเรจ็ไปประยกุต์ใช้หรือ 
ปรับใช้ในโครงการอื่น ๆ 5.41 0.76 5.59 0.67 -1.212 0.229 
       
64. โรงเรียนจัดแสดงและเผยแพรผ่ลงาน 
ของโครงการในนิทรรศการทางวิชาการ 
ในโอกาสต่าง ๆ 5.69 0.64 5.86 0.35 -1.444 0.156 
       
65. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานโครงการจากสถานศึกษา 
อื่น ๆ 5.84 0.45 5.78 0.42 0.681 0.498 

รวม 5.65 0.49 5.75 0.31 -1.193 0.236 
 

จากตาราง 4.17 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด ้านการถ ่ายทอดส่งต่อ 
(Transportability) จำแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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  2.3 วิเคราะห์เปร ียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามอายุ 
ปรากฏผลดังตาราง 4.18 – 4.29 
 
ตาราง 4.18 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามอายุ 
n = 91 

รายการประเมิน df SS MS F p 
1. การประเมินบรบิท  
   (Context evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 2.243 10 0.224 0.917 0.522 
ภายในกลุ่ม 19.564 80 0.245   

รวม 21.807 90    
2. การประเมินปัจจัยนำเข้า  
    (Input evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 3.526 10 0.353 1.887 0.059 
ภายในกลุ่ม 14.949 80 0.187   

รวม 18.475 90    
3. การประเมินกระบวนการ  
    (Process evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 1.411 10 0.141 0.631 0.783 
ภายในกลุ่ม 17.889 80 0.224   

รวม 19.300 90    
4. การประเมินผลกระทบ  
    (Impact evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 4.782 10 0.478 1.787 0.076 
ภายในกลุ่ม 21.413 80 0.268   

รวม 26.195 90    
5. การประเมินประสทิธิผล  
    (Effectiveness evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 1.622 10 0.162 0.615 0.796 
ภายในกลุ่ม 21.081 80 0.264   

รวม 22.703 90    
6. การประเมินความยัง่ยืน  
    (Sustainability evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 1.221 10 0.122 0.270 0.986 
ภายในกลุ่ม 36.161 80 0.452   

รวม 37.382 90    
7. การประเมินการถ่ายทอดส่งตอ่  
    (Transportability evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 1.226 10 0.123 0.822 0.609 
ภายในกลุ่ม 11.932 80 0.149   

รวม 13.158 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.499 10 0.050 0.587 0.820 
ภายในกลุ่ม 6.804 80 0.085   

รวม 7.303 90    
 

จากตาราง 4.18 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามอายุ 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ ่มช่วงอายุต่าง ๆ  
มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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ตาราง 4.19 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context)  
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านบริบท (Context) df SS MS F p 

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.340 10 0.134 0.471 0.904 
ภายในกลุ่ม 22.770 80 0.285   

รวม 24.110 90    
2. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไป 
ตามศักยภาพและความพร้อม สามารถสร้างจุดเด่น 
ด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 4.122 10 0.412 1.245 0.276 
ภายในกลุ่ม 26.493 80 0.331   

รวม 30.615 90    
3. นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดให้ 
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม 
สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3.832 10 0.383 1.145 0.341 
ภายในกลุ่ม 26.783 80 0.335   

รวม 30.615 90    
4. นโยบายของโรงเรียนบ้านวังเต่า กำหนดให้ 
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม 
สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.567 10 0.557 1.429 0.183 
ภายในกลุ่ม 31.158 80 0.389   

รวม 36.725 90    
5. โรงเรียนกำหนดกิจกรรม H2 (Heart) 
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3.990 10 0.399 0.978 0.469 
ภายในกลุ่ม 32.625 80 0.408   

รวม 36.615 90    
6. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
อัตลักษณ์ ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3.917 10 0.392 0.869 0.565 
ภายในกลุ่ม 36.039 80 0.450   

รวม 39.956 90    
7. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมบันทึกความดี  
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 2.912 10 0.291 0.650 0.767 
ภายในกลุ่ม 35.835 80 0.448   

รวม 38.747 90    
8. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.732 10 0.173 0.465 0.908 
ภายในกลุ่ม 29.807 80 0.373   

รวม 31.538 90    
9. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.692 10 0.569 1.029 0.427 
ภายในกลุ่ม 44.264 80 0.553   

รวม 49.956 90    
10. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมวันสำคัญ  
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.859 10 0.586 1.428 0.183 
ภายในกลุ่ม 32.822 80 0.410   

รวม 38.681 90    
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n = 91 
ด้านบริบท (Context) df SS MS F p 

11. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เน้นให้ความรู้และเพ่ิมทักษะให้กับนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 4.313 10 0.431 1.146 0.340 
ภายในกลุ่ม 30.105 80 0.376   

รวม 34.418 90    
12. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา 
ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 4.001 10 0.400 1.084 0.385 
ภายในกลุ่ม 29.537 80 0.369   

รวม 33.538 90    
13. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมตามความสนใจ 
และความถนดัของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 4.904 10 0.490 1.237 0.281 
ภายในกลุ่ม 31.712 80 0.396   

รวม 36.615 90    
14. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.290 10 0.329 0.705 0.717 
ภายในกลุ่ม 37.325 80 0.467   

รวม 40.615 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.243 10 0.224 0.917 0.522 
ภายในกลุ่ม 19.564 80 0.245   

รวม 21.807 90    
 

จากตาราง 4.19 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context) จำแนกตามอายุ 
ไม่ม ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ ่มช่วงอายุต่าง ๆ  
มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 
 
ตาราง 4.20 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) df SS MS F p 

15. ครูที่จัดกิจกรรมของโครงการมีจำนวนเพียงพอ ระหว่างกลุ่ม 3.677 10 0.368 0.730 0.694 
ภายในกลุ่ม 40.279 80 0.503   

รวม 43.956 90    
16. ครูที่จัดกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์ที่ดี ระหว่างกลุ่ม 9.341 10 0.934 1.762 0.081 

ภายในกลุ่ม 42.417 80 0.530   
รวม 51.758 90    
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n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) df SS MS F p 

17. ครูที่จัดกิจกรรมมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนได้ 

ระหว่างกลุ่ม 9.297 10 0.930 1.934 0.052 
ภายในกลุ่ม 38.462 80 0.481   

รวม 47.758 90    
18. ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 
การดำเนินงานของโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.184 10 0.218 1.279 0.257 
ภายในกลุ่ม 13.662 80 0.171   

รวม 15.846 90    
19. ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของครูที่จัดกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.943 10 0.094 0.585 0.822 
ภายในกลุ่ม 12.903 80 0.161   

รวม 13.846 90    
20. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอ้ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ 

ระหว่างกลุ่ม 7.149 10 0.715 1.726 0.089 
ภายในกลุ่ม 33.137 80 0.414   

รวม 40.286 90    
21. โรงเรียนจัดบรรยากาศทีท่ำให้ครูและนักเรียน
กระตือรือร้นในกิจกรรมร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 7.282 10 0.728 1.982 0.046* 
ภายในกลุ่ม 29.399 80 0.367   

รวม 36.681 90    
22. โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้ร่มร่ืน 
สวยงาม สดชื่น 

ระหว่างกลุ่ม 6.409 10 0.641 1.587 0.126 
ภายในกลุ่ม 32.316 80 0.404   

รวม 38.725 90    
23. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 10.071 10 1.007 2.527 0.011* 
ภายในกลุ่ม 31.885 80 0.399   

รวม 41.956 90    
24. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เน้นกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 6.899 10 0.690 1.740 0.086 
ภายในกลุ่ม 31.717 80 0.396   

รวม 38.615 90    
25. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น
ตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 6.608 10 0.661 1.645 0.109 
ภายในกลุ่ม 32.139 80 0.402   

รวม 38.747 90    
26. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เน้นให้ 
ทำโครงงานคุณธรรมในเร่ืองที่นักเรียนถนดัและสนใจ 

ระหว่างกลุ่ม 5.512 10 0.551 1.210 0.297 
ภายในกลุ่ม 36.444 80 0.456   

รวม 41.956 90    
27. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 6.689 10 0.669 1.788 0.076 
ภายในกลุ่ม 29.926 80 0.374   

รวม 36.615 90    
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n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) df SS MS F p 

28. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้มีความทันสมัย 

ระหว่างกลุ่ม 6.528 10 0.653 1.442 0.178 
ภายในกลุ่ม 36.220 80 0.453   

รวม 42.747 90    
29. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.777 10 0.678 1.810 0.072 
ภายในกลุ่ม 29.949 80 0.374   

รวม 36.725 90    
30. การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพ่ือใช้ในการ
พัฒนา การจัดซ้ือสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม  
มีจำนวนเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 14.292 10 1.429 2.636 0.008** 
ภายในกลุ่ม 43.379 80 0.542   

รวม 57.670 90    
31. โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงิน
งบประมาณของโครงการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระหว่างกลุ่ม 1.501 10 0.150 0.791 0.637 
ภายในกลุ่ม 15.180 80 0.190   

รวม 16.681 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.526 10 0.353 1.887 0.059 
ภายในกลุ่ม 14.949 80 0.187   

รวม 18.475 90    
 

จากตาราง 4.20 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำแนกตาม
อายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ ่มช่วงอายุต่าง ๆ  
มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ 

 1) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ 
อุปกรณ์การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” กลุ่มช่วงอายุต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p=0.008) 

 2) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครูและนักเรียนกระตือรือร้นในกิจกรรม
ร่วมกัน” กลุ่มช่วงอายุต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p=0.046) 

 3) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน” กลุ่มช่วงอายุต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p=0.011) 

เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจึงได้ทำการทดสอบ
ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) รายการ
ประเมินดังกล่าวข้างต้น จำแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test (LSD 
Test) ดังตาราง 4.21 – 4.23 
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ตาราง 4.21 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการ 
  เพื่อใช้ในการพฒันา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การจัดกจิกรรม มีจำนวนเพียงพอ”  
  จำแนกตามอายุ 
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(𝑥
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.17
) 

46
-5

0 
ปี 

(𝑥
=5

.75
) 
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5 
ปี 

(𝑥
=5

.00
) 

56
-6

0 
ปี 

(𝑥
=5

.25
) 

61
 ป

ีขึ้น
ไป

 (𝑥
=5

.50
) 

6-10 ปี 
(�̅�=5.83) 

- 0.64** - 1.33* 1.11** 0.83** 0.95** 0.66 0.08 0.83* 0.58 0.33 

11-15 ปี 
(�̅�=5.19) 

- - - 0.69 0.47 0.19 0.31 0.02 -0.56 0.19 -0.06 -0.31 

16-20 ปี 
(�̅�=N/A) 

- - - - - - - - - - - - 

21-25 ปี 
(�̅�=4.50) 

- - - - -0.21 -0.50 -0.38 -0.67 -1.25 -0.50 -0.75 -1.00 

26-30 ปี 
(�̅�=4.71) 

- - - - - -0.29 -0.16 -0.45 -1.04* -0.29 -0.54 -0.79 

31-35 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - 0.13 -0.17 -0.75 0.00 -0.25 -0.50 

36-40 ปี 
(�̅�=4.88) 

- - - - - - - -0.29 -0.88 -0.13 -0.38 -0.63 

41-45 ปี 
(�̅�=5.17) 

- - - - - - - - -0.58 0.17 -0.08 -0.33 

46-50 ปี 
(�̅�=5.75) 

- - - - - - - - - 0.75 0.50 0.25 

51-55 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - - - - - -0.25 -0.50 

56-60 ปี 
(�̅�=5.25) 

- - - - - - - - - - - -0.25 

61 ปีขึ้นไป 
(�̅�=5.50) 

- - - - - - - - - - - - 
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จากตาราง 4.21 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  

 1) ผู ้ให้ข้อมูลที ่มีอายุ 6–10 ปี กับอายุ 11–15 ปี, อายุ 6–10 ปี กับอายุ 26–30 ปี,  
อายุ 6–10 ปี กับอายุ 31–35 ปี, และอายุ 6–10 ปี กับอายุ 36–40 ปี มีผลการประเมินโครงการ 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา  
การจัดซื ้อสื ่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.01 

 2) ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 6–10 ปี กับอายุ 21–25 ปี, และอายุ 6–10 ปี กับอายุ 51–55 ปี  
มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณ 
ของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลท ี ่ม ีอาย ุ  26–30 ปี ก ับอาย ุ  46–50 ป ี ม ีผลการประเม ินโครงการ 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา  
การจัดซื ้อสื ่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 
 

 
ตาราง 4.22 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครู 
  และนักเรียนกระตือรือร้นในกิจกรรมร่วมกัน” จำแนกตามอายุ 
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 (𝑥
=5

.50
) 

6-10 ปี 
(�̅�=5.74) 

- 0.36 - 0.74 0.31 0.66** 0.24 0.07 -0.01 0.74** -0.26 0.24 

11-15 ปี 
(�̅�=5.38) 

- - - 0.38 -0.05 0.29 -0.13 -0.29 -0.38 0.38 -0.63 -0.13 

16-20 ปี 
(�̅�=N/A) 

- - - - - - - - - - - - 

21-25 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - -0.43 -0.08 -0.50 -0.67 -0.75 0.00 -1.00 -0.50 
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 (𝑥
=5

.50
) 

26-30 ปี 
(�̅�=5.43) 

- - - - - 0.35 -0.07 -0.24 -0.32 0.43 -0.57 -0.07 

31-35 ปี 
(�̅�=5.08) 

- - - - - - -0.42 -0.58 -0.67 0.08 -0.92* -0.42 

36-40 ปี 
(�̅�=5.50) 

- - - - - - - -0.17 -0.25 0.50 -0.50 0.00 

41-45 ปี 
(�̅�=5.67) 

- - - - - - - - -0.08 0.67 -0.33 0.17 

46-50 ปี 
(�̅�=5.75) 

- - - - - - - - - 0.75 -0.25 0.25 

51-55 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - - - - - -1.00** -0.50 

56-60 ปี 
(�̅�=6.00) 

- - - - - - - - - - - 0.50 

61 ปีขึ้นไป 
(�̅�=5.50) 

- - - - - - - - - - - - 

 
จากตาราง 4.22 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 

Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
 1) ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 6–10 ปี กับอายุ 31–35 ปี, และอายุ 6–10 ปี กับอายุ 51–55 ปี  

มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครู
และนักเรียนกระตือรือร้นในกิจกรรมร่วมกัน” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลท ี ่ม ีอาย ุ  51–55 ป ี  ก ับอาย ุ  56–60 ปี  ม ีผลการประเม ินโครงการ 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครูและนักเรียนกระตือรือร้น 
ในกิจกรรมร่วมกัน” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 3) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลที ่ม ีอาย ุ  31–35 ป ี ก ับอาย ุ  56–60 ป ี ม ีผลการประเมินโครงการ 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ทำให้ครูและนักเรียนกระตือรือร้น 
ในกิจกรรมร่วมกัน” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.23 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน” จำแนกตามอายุ 
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) 

46
-5

0 
ปี 
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.75
) 
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ปี 

(𝑥
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) 

56
-6

0 
ปี 

(𝑥
=5

.75
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61
 ป

ีขึ้น
ไป

 (𝑥
=5

.00
) 

6-10 ปี 
(�̅�=5.83) 

- 0.64** - 0.83 0.26 0.83** 0.83** 0.33 0.08 0.54 0.08 0.83 

11-15 ปี 
(�̅�=5.19) 

- - - 0.19 -0.38 0.19 0.19 -0.31 -0.56 -0.10 -0.56 0.19 

16-20 ปี 
(�̅�=N/A) 

- - - - - - - - - - - - 

21-25 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - -0.57 0.00 0.00 -0.50 -0.75 -0.29 -0.75 0.00 

26-30 ปี 
(�̅�=5.57) 

- - - - - 0.57 0.57 0.07 -0.18 0.29 -0.18 0.57 

31-35 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - 0.00 -0.50 -0.75* -0.29 -0.75* 0.00 

36-40 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - - -0.50 -0.75 -0.29 -0.75 0.00 

41-45 ปี 
(�̅�=5.50) 

- - - - - - - - -0.25 0.21 -0.25 0.50 

46-50 ปี 
(�̅�=5.75) 

- - - - - - - - - 0.46 0.00 0.75 

51-55 ปี 
(�̅�=5.29) 

- - - - - - - - - - -0.46 0.29 

56-60 ปี 
(�̅�=5.75) 

- - - - - - - - - - - 0.75 

61 ปีขึ้นไป 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - - - - - - - 
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จากตาราง 4.23 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  

 1) ผู ้ให้ข้อมูลที ่มีอายุ 6–10 ปี กับอายุ 11–15 ปี, อายุ 6–10 ปี กับอายุ 31–35 ปี,  
และอายุ 6–10 ปี กับอายุ 36–40 ปี มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน 
“โรงเร ียนจัดแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลาย ช ่วยส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ของนักเร ียน” แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2) ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 31–35 ปี กับอายุ 46–50 ปี, และอายุ 31–35 ปี กับอายุ 56–60 ปี  
มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) รายการประเมิน “โรงเร ียนจัดแหล่งเรียนรู้  
ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
ตาราง 4.24 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process)  
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านกระบวนการ (Process) df SS MS F p 

32. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจน
ก่อนการดำเนินโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.921 10 0.192 0.683 0.737 
ภายในกลุ่ม 22.496 80 0.281   

รวม 24.418 90    
33. โรงเรียนดำเนินโครงการด้วยความยดืหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 2.553 10 0.255 0.784 0.644 
ภายในกลุ่ม 26.063 80 0.326   

รวม 28.615 90    
34. โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนที่วางไว ้

ระหว่างกลุ่ม 3.426 10 0.343 1.227 0.287 
ภายในกลุ่ม 22.333 80 0.279   

รวม 25.758 90    
35. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรม H2 (Heart) 
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 3.907 10 0.391 0.537 0.859 
ภายในกลุ่ม 58.203 80 0.728   

รวม 62.110 90    
36. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ 
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 8.747 10 0.875 1.956 0.049* 
ภายในกลุ่ม 35.780 80 0.447   

รวม 44.527 90    
37. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมบันทึกความดี  
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 3.521 10 0.352 0.453 0.915 
ภายในกลุ่ม 62.237 80 0.778   

รวม 65.758 90    
38. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 6.571 10 0.657 0.921 0.519 
ภายในกลุ่ม 57.099 80 0.714   

รวม 63.670 90    
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n = 91 
ด้านกระบวนการ (Process) df SS MS F p 

39. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี)  โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 6.358 10 0.636 0.928 0.513 
ภายในกลุ่ม 54.829 80 0.685   

รวม 61.187 90    
40. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมวันสำคัญ  
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 6.708 10 0.671 0.940 0.502 
ภายในกลุ่ม 57.116 80 0.714   

รวม 63.824 90    
41. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
ให้สามารถบูรณาการความรู้ในแต่ละรายวิชาเขา้ด้วยกัน 

ระหว่างกลุ่ม 7.085 10 0.708 0.933 0.508 
ภายในกลุ่ม 60.740 80 0.759   

รวม 67.824 90    
42. ครูจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะการเข้าสังคม 
ของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.331 10 0.533 0.666 0.753 
ภายในกลุ่ม 64.054 80 0.801   

รวม 69.385 90    
43. ครูจัดหาวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายเพ่ิมเติม
ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.507 10 0.551 0.719 0.704 
ภายในกลุ่ม 61.240 80 0.766   

รวม 66.747 90    
44. ครูเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านคุณธรรม  
เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระหว่างกลุ่ม 5.386 10 0.539 0.734 0.691 
ภายในกลุ่ม 58.724 80 0.734   

รวม 64.110 90    
45. ครูศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 
หรือเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการเพ่ือนำความรู้ 
มาประยุกต์ใช้กับตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 3.687 10 0.369 0.897 0.540 
ภายในกลุ่ม 32.884 80 0.411   

รวม 36.571 90    
46. โรงเรียนจัดประชุมครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ
เพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับรูปแบบกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 6.500 10 0.650 1.475 0.164 
ภายในกลุ่ม 35.258 80 0.441   

รวม 41.758     

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.411 10 0.141 0.631 0.783 
ภายในกลุ่ม 17.889 80 0.224   

รวม 19.300 90    
 
 จากตาราง 4.24 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) 
จำแนกตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการ
ประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง”  
กลุ ่มช่วงอายุต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
(p=0.049) 
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เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจึงได้ทำการทดสอบ
ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) รายการ
ประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” 
จำแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test (LSD Test) ดังตาราง 4.25 
 
 
ตาราง 4.25 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครจูัดเนือ้หาและกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  อัตลักษณ์โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” จำแนกตามอายุ 
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 (𝑥
=4

.50
) 

6-10 ปี 
(�̅�=5.74) 

- 0.36 - 0.74 0.31 0.66** 0.24 0.74* -0.26 0.17 -0.01 1.24* 

11-15 ปี 
(�̅�=5.38) 

- - - 0.38 -0.05 0.29 -0.13 0.38 -0.63 -0.20 -0.38 0.88 

16-20 ปี 
(�̅�=N/A) 

- - - - - - - - - - - - 

21-25 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - -0.43 -0.08 -0.50 0.00 -1.00 -0.57 -0.75 0.50 

26-30 ปี 
(�̅�=5.43) 

- - - - - 0.35 -0.07 0.43 -0.57 -0.14 -0.32 0.93 

31-35 ปี 
(�̅�=5.08) 

- - - - - - -0.42 0.08 -0.92* -0.49 -0.67 0.58 

36-40 ปี 
(�̅�=5.50) 

- - - - - - - 0.50 -0.50 -0.07 -0.25 1.00 

41-45 ปี 
(�̅�=5.00) 

- - - - - - - - -1.00* -0.57 -0.75 0.50 

46-50 ปี 
(�̅�=6.00) 

- - - - - - - - - 0.43 0.25 1.50* 
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 (𝑥
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51-55 ปี 
(�̅�=5.57) 

- - - - - - - - - - -0.18 1.07* 

56-60 ปี 
(�̅�=5.75) 

- - - - - - - - - - - 1.25* 

61 ปีขึ้นไป 
(�̅�=4.50) 

- - - - - - - - - - - - 

 
จากตาราง 4.25 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 

Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
 1) ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 6–10 ปี กับอายุ 31–35 ปี มีผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 

(Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมอื
ปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2) ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ 6–10 ปี กับอายุ 41–45 ปี, และอายุ 6–10 ปี กับอายุ 61 ปีขึ้นไป  
มีผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื ้อหาและกิจกรรม 
ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

 3) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลท ี ่ม ีอาย ุ  31–35 ปี ก ับอาย ุ  46–50 ป ี ม ีผลการประเม ินโครงการ 
ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4) ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลท ี ่ม ีอาย ุ  41–45 ปี ก ับอาย ุ  46–50 ป ี ม ีผลการประเมินโครงการ 
ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5) ผ ู ้ให ้ข้อมูลที ่ม ีอายุ 46–50 ปี ก ับอายุ 61 ปีขึ ้นไป มีผลการประเมินโครงการ 
ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6) ผ ู ้ให ้ข้อมูลที ่ม ีอายุ 51–55 ปี ก ับอายุ 61 ปีขึ ้นไป มีผลการประเมินโครงการ 
ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 7) ผ ู ้ให ้ข้อมูลที ่ม ีอายุ 56–60 ปี ก ับอายุ 61 ปีขึ ้นไป มีผลการประเมินโครงการ 
ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.26 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) 
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านผลกระทบ (Impact) df SS MS F p 

47. ครู นักเรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดำเนิน
โครงการได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 5.192 10 0.519 0.776 0.652 
ภายในกลุ่ม 53.556 80 0.669   

รวม 58.747 90    
48. โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชนมากขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม 8.928 10 0.893 2.112 0.033 
ภายในกลุ่ม 33.819 80 0.423   

รวม 42.747 90    
49. นักเรียนมีเจตคติที่ดแีละมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ ระหว่างกลุ่ม 4.755 10 0.475 1.087 0.382 

ภายในกลุ่ม 35.003 80 0.438   
รวม 39.758 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.782 10 0.478 1.787 0.076 
ภายในกลุ่ม 21.413 80 0.268   

รวม 26.195 90    
 

จากตาราง 4.26 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) จำแนกตาม
อายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ ่มช่วงอายุต่าง ๆ  
มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 
ตาราง 4.27 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสทิธิผล (Effectiveness) 
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) df SS MS F p 

50. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.431 10 0.343 0.832 0.600 
ภายในกลุ่ม 33.008 80 0.413   

รวม 36.440 90    
51. นักเรียนมีผลงานหรือได้รับรางวัลด้านคุณธรรม 
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 2.406 10 0.241 0.531 0.864 
ภายในกลุ่ม 36.275 80 0.453   

รวม 38.681 90    
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n = 91 
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) df SS MS F p 

52. โรงเรียนบ้านวังเต่ามีผลงานหรือได้รับรางวัล 
ที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม  
(Good Practices) 

ระหว่างกลุ่ม 4.014 10 0.401 0.937 0.504 
ภายในกลุ่ม 34.272 80 0.428   

รวม 38.286 90    
53. ผู้บริหารมีผลงานหรือได้รับรางวัลที่มีรากฐาน 
มาจากผลการปฏิบัติงานที่ดดี้านคุณธรรม  
(Good Practices) 

ระหว่างกลุ่ม 1.766 10 0.177 0.436 0.924 
ภายในกลุ่ม 32.366 80 0.405   

รวม 34.132 90    
54. ครมูผีลงานหรือได้รับรางวัลที่มีรากฐานมาจาก 
ผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม (Good Practices) 

ระหว่างกลุ่ม 4.235 10 0.424 1.011 0.442 
ภายในกลุ่ม 33.523 80 0.419   

รวม 37.758 90    
55. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น ระหว่างกลุ่ม 3.510 10 0.351 0.797 0.631 

ภายในกลุ่ม 35.215 80 0.440   
รวม 38.725 90    

56. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.396 10 0.140 0.302 0.979 
ภายในกลุ่ม 37.022 80 0.463   

รวม 38.418 90    
57. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 1.988 10 0.199 0.438 0.923 
ภายในกลุ่ม 36.298 80 0.454   

รวม 38.286 90    
58. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 4.663 10 0.466 0.988 0.461 
ภายในกลุ่ม 37.755 80 0.472   

รวม 42.418 90    
59. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านบุคลากรและการให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 4.634 10 0.463 0.812 0.618 
ภายในกลุ่ม 45.652 80 0.571   

รวม 50.286 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.622 10 0.162 0.615 0.796 
ภายในกลุ่ม 21.081 80 0.264   

รวม 22.703 90    
 

จากตาราง 4.27 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
จำแนกตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มช่วงอายุ
ต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 
 



130 
 

 

ตาราง 4.28 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านความยั่งยืน (Sustainability) df SS MS F p 

60. โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษาถัดไป 

ระหว่างกลุ่ม 1.265 10 0.126 0.230 0.993 
ภายในกลุ่ม 44.032 80 0.550   

รวม 45.297 90    
61. จำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.413 10 0.341 0.515 0.875 
ภายในกลุ่ม 53.026 80 0.663   

รวม 56.440 90    
62. โรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม 2.183 10 0.218 0.431 0.927 
ภายในกลุ่ม 40.543 80 0.507   

รวม 42.725 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.221 10 0.122 0.270 0.986 
ภายในกลุ่ม 36.161 80 0.452   

รวม 37.382 90    
 

จากตาราง 4.28 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
จำแนกตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มช่วงอายุ
ต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 
 
ตาราง 4.29 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านการถ่ายทอดส่งตอ่ (Transportability)  
  จำแนกตามอายุ 

n = 91 
ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) df SS MS F p 

63. โรงเรียนนำรูปแบบการดำเนินโครงการที่ประสบ
ผลสำเร็จไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในโครงการอ่ืน ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 3.398 10 0.340 0.658 0.759 
ภายในกลุ่ม 41.284 80 0.516   

รวม 44.681 90    
64. โรงเรียนจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานของโครงการ
ในนิทรรศการทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 1.302 10 0.130 0.544 0.854 
ภายในกลุ่ม 19.138 80 0.239   

รวม 20.440 90    
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n = 91 
ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) df SS MS F p 

65. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานโครงการจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 1.890 10 0.189 1.039 0.419 
ภายในกลุ่ม 14.549 80 0.182   

รวม 16.440 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.226 10 0.123 0.822 0.609 
ภายในกลุ่ม 11.932 80 0.149   

รวม 13.158 90    
 

จากตาราง 4.29 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด ้านการถ ่ายทอดส่งต่อ 
(Transportability) จำแนกตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มช่วงอายุต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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  2.4 วิเคราะห์เปร ียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ  
ทั้งนี้ เนื่องจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) จำเป็นต้องมีจำนวนผู ้ให้ข้อมูลตั ้งแต่ 2 คนขึ ้นไปต่อกลุ ่ม ดังนั ้น ผู ้ประเมิน 
จึงได้ทำการรวมกลุ ่มผู ้อำนวยการสถานศึกษาและครูเป็นกลุ ่มเดียวกัน นอกนั้นคงเดิม ปรากฏผล  
ดังตาราง 4.30 – 4.46 
 
ตาราง 4.30 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามสถานภาพ 
n = 91 

รายการประเมิน df SS MS F p 
1. การประเมินบรบิท  
   (Context evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 0.627 3 0.209 0.859 0.466 
ภายในกลุ่ม 21.180 87 0.243   

รวม 21.807 90    
2. การประเมินปัจจัยนำเข้า  
    (Input evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 1.217 3 0.406 2.045 0.113 
ภายในกลุ่ม 17.258 87 0.198   

รวม 18.475 90    
3. การประเมินกระบวนการ  
    (Process evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 0.573 3 0.191 0.888 0.451 
ภายในกลุ่ม 18.727 87 0.215   

รวม 19.300 90    
4. การประเมินผลกระทบ  
    (Impact evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 2.366 3 0.789 2.879 0.041* 
ภายในกลุ่ม 23.829 87 0.274   

รวม 26.195 90    
5. การประเมินประสทิธิผล  
    (Effectiveness evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 0.197 3 0.066 0.254 0.859 
ภายในกลุ่ม 22.506 87 0.259   

รวม 22.703 90    
6. การประเมินความยัง่ยืน  
    (Sustainability evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 0.787 3 0.262 0.624 0.602 
ภายในกลุ่ม 36.595 87 0.421   

รวม 37.382 90    
7. การประเมินการถ่ายทอดส่งตอ่  
    (Transportability evaluation) 

ระหว่างกลุ่ม 0.665 3 0.222 1.543 0.209 
ภายในกลุ่ม 12.493 87 0.144   

รวม 13.158 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.105 3 0.035 0.424 0.736 
ภายในกลุ่ม 7.198 87 0.083   

รวม 7.303 90    
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จากตาราง 4.30 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม จำแนกตามสถานภาพ  
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลกระทบ (Impact) 
สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.041) 
 เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจึงได้ทำการทดสอบ
ความแตกต่างเพื ่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม ด้านผลกระทบ 
(Impact) จำแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test (LSD Test) 
ดังตาราง 4.31 

 
 

ตาราง 4.31 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  โดยภาพรวม ด้านผลกระทบ (Impact) จำแนกตามสถานภาพ 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู

(�̅�=5.38) 
- 0.04 -0.07 -0.37 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.33) 

- - -0.11 -0.41 

นักเรียน 
(�̅�=5.44) 

- - - -0.30* 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.74) 

- - - - 

 
จากตาราง 4.31 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 

Test (LSD Test) ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติท ี ่ระดับ 0.05 พบว่า นักเร ียนกับผู ้ปกครองนักเรียน  
มีผลการประเมินโครงการด้านผลกระทบ (Impact) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.32 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context)  
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านบริบท (Context) df SS MS F p 

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม สามารถ 
สร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.332 3 0.444 1.696 0.174 
ภายในกลุ่ม 22.778 87 0.262   

รวม 24.110 90    
2. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้การจัดกิจกรรมเป็นไป 
ตามศักยภาพและความพร้อม สามารถสร้างจุดเด่น 
ด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.797 3 0.599 1.808 0.152 
ภายในกลุ่ม 28.819 87 0.331   

รวม 30.615 90    
3. นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดให้ 
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม 
สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.412 3 0.137 0.396 0.756 
ภายในกลุ่ม 30.203 87 0.347   

รวม 30.615 90    
4. นโยบายของโรงเรียนบ้านวังเต่า กำหนดให้ 
การจัดกิจกรรมเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อม 
สามารถสร้างจุดเด่นด้านคุณธรรมให้กับโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.384 3 0.461 1.135 0.339 
ภายในกลุ่ม 35.342 87 0.406   

รวม 36.725 90    
5. โรงเรียนกำหนดกิจกรรม H2 (Heart) 
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.684 3 0.561 1.398 0.249 
ภายในกลุ่ม 34.931 87 0.402   

รวม 36.615 90    
6. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
อัตลักษณ์ ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 2.797 3 0.932 2.183 0.096 
ภายในกลุ่ม 37.159 87 0.427   

รวม 39.956 90    
7. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมบันทึกความดี  
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.060 3 0.020 0.045 0.987 
ภายในกลุ่ม 38.687 87 0.445   

รวม 38.747 90    
8. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.277 3 0.092 0.257 0.856 
ภายในกลุ่ม 31.262 87 0.359   

รวม 31.538 90    
9. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.771 3 0.590 1.066 0.368 
ภายในกลุ่ม 48.185 87 0.554   

รวม 49.956 90    
10. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมวันสำคัญ  
ซ่ึงเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 2.068 3 0.689 1.638 0.186 
ภายในกลุ่ม 36.613 87 0.421   

รวม 38.681 90    
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n = 91 
ด้านบริบท (Context) df SS MS F p 

11. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เน้นให้ความรู้และเพ่ิมทักษะให้กับนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.884 3 0.628 1.680 0.177 
ภายในกลุ่ม 32.533 87 0.374   

รวม 34.418 90    
12. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา 
ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.222 3 0.407 1.097 0.355 
ภายในกลุ่ม 32.316 87 0.371   

รวม 33.538 90    
13. โรงเรียนกำหนดกิจกรรมตามความสนใจ 
และความถนดัของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.438 3 0.479 1.185 0.320 
ภายในกลุ่ม 35.178 87 0.404   

รวม 36.615 90    
14. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.838 3 0.613 1.374 0.256 
ภายในกลุ่ม 38.778 87 0.446   

รวม 40.615 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.627 3 0.209 0.859 0.466 
ภายในกลุ่ม 21.180 87 0.243   

รวม 21.807 90    
 
 จากตาราง 4.32 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านบริบท (Context) จำแนกตาม
สถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานภาพต่าง ๆ  
มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 
 
ตาราง 4.33 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) df SS MS F p 

15. ครูที่จัดกิจกรรมของโครงการมีจำนวนเพียงพอ ระหว่างกลุ่ม 1.666 3 0.555 1.143 0.336 
ภายในกลุ่ม 42.290 87 0.486   

รวม 43.956 90    
16. ครูที่จัดกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์ที่ดี ระหว่างกลุ่ม 2.811 3 0.937 1.666 0.180 

ภายในกลุ่ม 48.947 87 0.563   
รวม 51.758 90    
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n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) df SS MS F p 

17. ครูที่จัดกิจกรรมมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนได้ 

ระหว่างกลุ่ม 4.555 3 1.518 3.058 0.033* 
ภายในกลุ่ม 43.203 87 0.497   

รวม 47.758 90    
18. ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 
การดำเนินงานของโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.564 3 0.188 1.070 0.366 
ภายในกลุ่ม 15.282 87 0.176   

รวม 15.846 90    
19. ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของครูที่จัดกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.410 3 0.137 0.885 0.452 
ภายในกลุ่ม 13.436 87 0.154   

รวม 13.846 90    
20. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอ้ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.611 3 0.204 0.447 0.720 
ภายในกลุ่ม 39.674 87 0.456   

รวม 40.286 90    
21. โรงเรียนจัดบรรยากาศทีท่ำให้ครูและนักเรียน
กระตือรือร้นในกิจกรรมร่วมกัน 

ระหว่างกลุ่ม 1.071 3 0.357 0.872 0.459 
ภายในกลุ่ม 35.610 87 0.409   

รวม 36.681 90    
22. โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้ร่มร่ืน 
สวยงาม สดชื่น 

ระหว่างกลุ่ม 1.297 3 0.432 1.005 0.395 
ภายในกลุ่ม 37.428 87 0.430   

รวม 38.725 90    
23. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 2.368 3 0.789 1.735 0.166 
ภายในกลุ่ม 39.588 87 0.455   

รวม 41.956 90    
24. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เน้นกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.915 3 0.305 0.704 0.552 
ภายในกลุ่ม 37.701 87 0.433   

รวม 38.615 90    
25. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น
ตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.524 3 0.508 1.187 0.319 
ภายในกลุ่ม 37.223 87 0.428   

รวม 38.747 90    
26. โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เน้นให้ 
ทำโครงงานคุณธรรมในเร่ืองที่นักเรียนถนดัและสนใจ 

ระหว่างกลุ่ม 4.059 3 1.353 3.106 0.031* 
ภายในกลุ่ม 37.897 87 0.436   

รวม 41.956 90    
27. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.341 3 0.447 1.102 0.353 
ภายในกลุ่ม 35.274 87 0.405   

รวม 36.615 90    
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n = 91 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) df SS MS F p 

28. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้มีความทันสมัย 

ระหว่างกลุ่ม 7.006 3 2.335 5.684 0.001** 
ภายในกลุ่ม 35.742 87 0.411   

รวม 42.747 90    
29. โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.076 3 1.359 3.620 0.016* 
ภายในกลุ่ม 32.649 87 0.375   

รวม 36.725 90    
30. การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพ่ือใช้ในการ
พัฒนา การจัดซ้ือสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม  
มีจำนวนเพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 9.004 3 3.001 5.365 0.002** 
ภายในกลุ่ม 48.667 87 0.559   

รวม 57.670 90    
31. โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงิน
งบประมาณของโครงการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระหว่างกลุ่ม 1.707 3 0.569 3.306 0.024* 
ภายในกลุ่ม 14.974 87 0.172   

รวม 16.681 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.217 3 0.406 2.045 0.113 
ภายในกลุ่ม 17.258 87 0.198   

รวม 18.475 90    
 
 จากตาราง 4.33 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำแนกตาม
สถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานภาพต่าง ๆ  
มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ 

 1) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื ่อกิจกรรม ให้มีความ
ทันสมัย” สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(p=0.001) 

 2) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ 
อุปกรณ์การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p=0.002) 

 3) รายการประเมิน “ครูที่จัดกิจกรรมมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้” 
สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.033) 

 4) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เน้นให้ทำโครงงานคุณธรรมในเรื่อง
ที ่นักเรียนถนัดและสนใจ” สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.031) 

 5) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม ให้นักเรียนพร้อม
ใช้งาน” สถานภาพต่าง ๆ  มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p=0.016) 
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 6) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงินงบประมาณของ
โครงการกับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง” สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกั น 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.024) 
 เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจึงได้ทำการทดสอบ
ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการ
ประเมินดังกล่าวข้างต้น จำแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test 
(LSD Test) ดังตาราง 4.34 – 4.39 

 
 

ตาราง 4.34 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดหอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์  
  และสื่อกิจกรรม ให้มีความทันสมัย” จำแนกตามสถานภาพ 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู

(�̅�=4.62) 
- -0.78* -0.97** -0.99** 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.40) 

- - -0.19 -0.22 

นักเรียน 
(�̅�=5.59) 

- - - -0.03 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.62) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.34 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับนักเรียน, และผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับ
ผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียน 
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จัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม ให้มีความทันสมัย” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.01 
  2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมิน
โครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม 
ให้มีความทันสมัย” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
ตาราง 4.35 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการ 
  เพื่อใช้ในการพฒันา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การจัดกจิกรรม มีจำนวนเพียงพอ”  
  จำแนกตามสถานภาพ 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=4.50) 

- -0.50 -1.06** -0.65* 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.00) 

- - -0.56 -0.15 

นักเรียน 
(�̅�=5.56) 

- - - 0.41* 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.15) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.35 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์
การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2) ผู ้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการ 
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา  
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การจัดซื ้อสื ่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 
  3) นักเรียนกับผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) 
รายการประเมิน “การจัดสรรงบประมาณของโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การจัด
กิจกรรม มีจำนวนเพียงพอ” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
ตาราง 4.36 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “ครูที่จัดกิจกรรมมีความสามารถที่จะถ่ายทอด 
  ความรู้ให้กับนกัเรียนได้” จำแนกตามสถานภาพ 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=4.88) 

- -0.53 -0.74** -0.41 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.40) 

- - -0.22 0.12 

นักเรียน 
(�̅�=5.62) 

- - - 0.33* 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.28) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.36 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ทีร่ะดบันัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่า  
  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) รายการประเมิน “ครูที ่จ ัดกิจกรรมมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู ้ให้กับนักเรียนได้” 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2) นักเรียนกับผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) 
รายการประเมิน “ครูที่จัดกิจกรรมมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้” แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.37 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการจัดเตรียมหลักสูตรที่เน้น 
  ให้ทำโครงงานคุณธรรมในเรื่องทีน่ักเรียนถนัดและสนใจ” จำแนกตามสถานภาพ 
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ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=5.00) 

- 0.00 -0.62* -0.33 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.00) 

- - -0.62 -0.33 

นักเรียน 
(�̅�=5.62) 

- - - 0.28 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.33) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.37 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 พบว่า ผู ้อำนวยการสถานศึกษาและครู  
กับนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการ
จัดเตรียมหลักสูตรที ่เน้นให้ทำโครงงานคุณธรรมในเรื ่องที ่น ักเรียนถนัดและสนใจ” แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.38 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนจัดหอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์  
  และสื่อกิจกรรม ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน” จำแนกตามสถานภาพ 
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 (𝑥

=5
.51

) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=4.88) 

- -0.93** -0.74** -0.64** 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.80) 

- - 0.19 0.29 

นักเรียน 
(�̅�=5.62) 

- - - 0.10 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.51) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.38 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 พบว่า ผู ้อำนวยการสถานศึกษาและครู  
กับกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับนักเรียน, และผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและครูกับผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) รายการ
ประเมิน “โรงเรียนจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม ให้นักเรียนพร้อมใช้งาน” แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 4.39 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงาน 
  การใช้เงินงบประมาณของโครงการกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง” จำแนกตามสถานภาพ 
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น 
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=5
.62

) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=6.00) 

- 0.00 0.18 0.39* 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=6.00) 

- - 0.18 0.39 

นักเรียน 
(�̅�=5.82) 

- - - 0.21* 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.62) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.39 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
  1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้าน
ปัจจัยนำเข้า ( Input) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงินงบประมาณ 
ของโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2) นักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) 
รายการประเมิน “โรงเรียนมีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงินงบประมาณของโครงการกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.40 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process)  
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านกระบวนการ (Process) df SS MS F p 

32. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจน
ก่อนการดำเนินโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.751 3 0.584 2.240 0.089 
ภายในกลุ่ม 22.667 87 0.261   

รวม 24.418 90    
33. โรงเรียนดำเนินโครงการด้วยความยดืหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 1.897 3 0.632 2.060 0.111 
ภายในกลุ่ม 26.718 87 0.307   

รวม 28.615 90    
34. โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนที่วางไว ้

ระหว่างกลุ่ม 2.220 3 0.740 2.735 0.048* 
ภายในกลุ่ม 23.538 87 0.271   

รวม 25.758 90    
35. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรม H2 (Heart) 
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 2.922 3 0.974 1.432 0.239 
ภายในกลุ่ม 59.188 87 0.680   

รวม 62.110 90    
36. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ 
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 2.750 3 0.917 1.909 0.134 
ภายในกลุ่ม 41.778 87 0.480   

รวม 44.527 90    
37. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมบันทึกความดี  
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 0.735 3 0.245 0.328 0.805 
ภายในกลุ่ม 65.024 87 0.747   

รวม 65.758 90    
38. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 2.222 3 0.741 1.048 0.375 
ภายในกลุ่ม 61.449 87 0.706   

รวม 63.670 90    
39. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี)  โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 1.482 3 0.494 0.720 0.543 
ภายในกลุ่ม 59.705 87 0.686   

รวม 61.187 90    
40. ครูจัดเนื้อหาและกิจกรรมวันสำคัญ  
โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ระหว่างกลุ่ม 1.072 3 0.357 0.496 0.686 
ภายในกลุ่ม 62.752 87 0.721   

รวม 63.824 90    
41. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
ให้สามารถบูรณาการความรู้ในแต่ละรายวิชาเขา้ด้วยกัน 

ระหว่างกลุ่ม 4.944 3 1.648 2.280 0.085 
ภายในกลุ่ม 62.880 87 0.723   

รวม 67.824 90    
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n = 91 
ด้านกระบวนการ (Process) df SS MS F p 

42. ครูจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะการเข้าสังคม 
ของนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 5.043 3 1.681 2.273 0.086 
ภายในกลุ่ม 64.342 87 0.740   

รวม 69.385 90    
43. ครูจัดหาวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายเพ่ิมเติม
ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.006 3 0.335 0.444 0.722 
ภายในกลุ่ม 65.742 87 0.756   

รวม 66.747 90    
44. ครูเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านคุณธรรม  
เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระหว่างกลุ่ม 3.174 3 1.058 1.511 0.217 
ภายในกลุ่ม 60.936 87 0.700   

รวม 64.110 90    
45. ครูศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ 
หรือเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการเพ่ือนำความรู้ 
มาประยุกต์ใช้กับตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 0.778 3 0.259 0.631 0.597 
ภายในกลุ่ม 35.793 87 0.411   

รวม 36.571 90    
46. โรงเรียนจัดประชุมครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ
เพ่ือติดตามผลการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับรูปแบบกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 2.170 3 0.723 1.590 0.198 
ภายในกลุ่ม 39.588 87 0.455   

รวม 41.758 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.573 3 0.191 0.888 0.451 
ภายในกลุ่ม 18.727 87 0.215   

รวม 19.300 90    
 

จากตาราง 4.40 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) จำแนก
ตามสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมิน 
“โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการเพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนที่วางไว้” 
สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.048) 
 เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจึงได้ทำการทดสอบ
ความแตกต่างเพื ่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) 
รายการประเมิน “โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผน 
ที่วางไว้”จำแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test (LSD Test)  
ดังตาราง 4.41 
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ตาราง 4.41 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบ 
  โครงการเพือ่ให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนที่วางไว้” จำแนกตามสถานภาพ 
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) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=5.50) 

- 0.50 -0.19 -0.12 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.00) 

- - -0.70** -0.62* 

นักเรียน 
(�̅�=5.69) 

- - - 0.08 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.62) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.41 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
  1) กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 
(Process) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลผุล
ตามแผนที่วางไว้” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2) กรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการ 
ด้านกระบวนการ (Process) รายการประเมิน “โรงเรียนมีการควบคุมและตรวจสอบโครงการเพื่อให้  
การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนที่วางไว้” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.42 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) 
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านผลกระทบ (Impact) df SS MS F p 

47. ครู นักเรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดำเนิน
โครงการได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 4.775 3 1.592 2.566 0.060 
ภายในกลุ่ม 53.972 87 0.620   

รวม 58.747 90    
48. โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชนมากขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม 4.858 3 1.619 3.718 0.014* 
ภายในกลุ่ม 37.890 87 0.436   

รวม 42.747 90    
49. นักเรียนมีเจตคติที่ดแีละมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ ระหว่างกลุ่ม 2.045 3 0.682 1.573 0.202 

ภายในกลุ่ม 37.713 87 0.433   
รวม 39.758 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.366 3 0.789 2.879 0.041* 
ภายในกลุ่ม 23.829 87 0.274   

รวม 26.195 90    
 

จากตาราง 4.42 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) จำแนกตาม
สถานภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p=0.041) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายการประเมิน “โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น” สถานภาพ  
ต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.014) 
 เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจึงได้ทำการทดสอบ
ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านผลกระทบ (Impact) รายการ
ประเมิน “โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู ้ปกครองและชุมชนมากขึ้น”  จำแนกตามสถานภาพ  
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test (LSD Test) ดังตาราง 4.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

 

ตาราง 4.43 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
  บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  ด้านผลกระทบ (Impact) รายการประเมิน “โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรบัของผู้ปกครอง 
  และชุมชนมากข้ึน” จำแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
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กา
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.25
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 (𝑥
=5

.20
) 

นัก
เรีย

น 
 (𝑥

=5
.33

) 

ผู้ป
กค

รอ
งน

ักเ
รีย

น 
 (𝑥

=5
.77

) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคร ู
(�̅�=5.25) 

- 0.05 -0.08 -0.52* 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(�̅�=5.20) 

- - -0.13 -0.57 

นักเรียน 
(�̅�=5.33) 

- - - -0.44** 

ผู้ปกครองนักเรียน 
(�̅�=5.77) 

- - - - 

 
 จากตาราง 4.43 พบว่า ผลการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Significant Difference 
Test (LSD Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า  
  1) นักเรียนกับผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินโครงการด้านผลกระทบ ( Impact) 
รายการประเมิน “โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น” แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2) ผู ้อำนวยการสถานศึกษาและครูกับผู ้ปกครองนักเรียน มีผลการประ เมินโครงการ 
ด้านผลกระทบ (Impact) รายการประเมิน “โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
มากขึ้น” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 4.44 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสทิธิผล (Effectiveness) 
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) df SS MS F p 

50. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยม  
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.650 3 0.550 1.375 0.256 
ภายในกลุ่ม 34.790 87 0.400   

รวม 36.440 90    
51. นักเรียนมีผลงานหรือได้รับรางวัลด้านคุณธรรม 
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 0.148 3 0.049 0.111 0.953 
ภายในกลุ่ม 38.533 87 0.443   

รวม 38.681 90    
52. โรงเรียนบ้านวังเต่ามีผลงานหรือได้รับรางวัล 
ที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม  
(Good Practices) 

ระหว่างกลุ่ม 1.559 3 0.520 1.231 0.303 
ภายในกลุ่ม 36.726 87 0.422   

รวม 38.286 90    
53. ผู้บริหารมีผลงานหรือได้รับรางวัลที่มีรากฐาน 
มาจากผลการปฏิบัติงานที่ดดี้านคุณธรรม  
(Good Practices) 

ระหว่างกลุ่ม 1.137 3 0.379 0.999 0.397 
ภายในกลุ่ม 32.995 87 0.379   

รวม 34.132 90    
54. ครมูผีลงานหรือได้รับรางวัลที่มีรากฐานมาจาก 
ผลการปฏิบัติงานที่ดีด้านคุณธรรม (Good Practices) 

ระหว่างกลุ่ม 0.186 3 0.062 0.144 0.933 
ภายในกลุ่ม 37.572 87 0.432   

รวม 37.758 90    
55. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น ระหว่างกลุ่ม 0.692 3 0.231 0.528 0.664 

ภายในกลุ่ม 38.033 87 0.437   
รวม 38.725 90    

56. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 1.768 3 0.589 1.399 0.249 
ภายในกลุ่ม 36.649 87 0.421   

รวม 38.418 90    
57. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 0.611 3 0.204 0.471 0.704 
ภายในกลุ่ม 37.674 87 0.433   

รวม 38.286 90    
58. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.538 3 0.179 0.373 0.773 
ภายในกลุ่ม 41.879 87 0.481   

รวม 42.418 90    
59. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ด้านบุคลากรและการให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.458 3 0.153 0.266 0.850 
ภายในกลุ่ม 49.828 87 0.573   

รวม 50.286 90    
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n = 91 
ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) df SS MS F p 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.197 3 0.066 0.254 0.859 
ภายในกลุ่ม 22.506 87 0.259   

รวม 22.703 90    
 

จากตาราง 4.44 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
จำแนกตามสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  และเมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 
ตาราง 4.45 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านความยั่งยืน (Sustainability) df SS MS F p 

60. โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษาถัดไป 

ระหว่างกลุ่ม 0.724 3 0.241 0.471 0.703 
ภายในกลุ่ม 44.572 87 0.512   

รวม 45.297 90    
61. จำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 1.824 3 0.608 0.969 0.411 
ภายในกลุ่ม 54.615 87 0.628   

รวม 56.440 90    
62. โรงเรียนได้พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม 1.092 3 0.364 0.761 0.519 
ภายในกลุ่ม 41.633 87 0.479   

รวม 42.725 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.787 3 0.262 0.624 0.602 
ภายในกลุ่ม 36.595 87 0.421   

รวม 37.382 90    
 

จากตาราง 4.45 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
จำแนกตามสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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ตาราง 4.46 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้านการถ่ายทอดส่งตอ่ (Transportability)  
  จำแนกตามสถานภาพ 

n = 91 
ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) df SS MS F p 

63. โรงเรียนนำรูปแบบการดำเนินโครงการที่ประสบ
ผลสำเร็จไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในโครงการอ่ืน ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 3.399 3 1.133 2.388 0.074 
ภายในกลุ่ม 41.282 87 0.475   

รวม 44.681 90    
64. โรงเรียนจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานของโครงการ
ในนิทรรศการทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 0.727 3 0.242 1.069 0.366 
ภายในกลุ่ม 19.713 87 0.227   

รวม 20.440 90    
65. โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานโครงการจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 0.898 3 0.299 1.675 0.178 
ภายในกลุ่ม 15.542 87 0.179   

รวม 16.440 90    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.665 3 0.222 1.543 0.209 
ภายในกลุ่ม 12.493 87 0.144   

รวม 13.158 90    
 

จากตาราง 4.46 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด
สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด ้านการถ ่ายทอดส่งต่อ 
(Transportability) จำแนกตามสถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า สถานภาพต่าง ๆ มีผลการประเมินโครงการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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  2.5 วิเคราะห์เปร ียบเทียบผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน 
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กับเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนด ปรากฏผลดังตาราง 4.47 
 
 
ตาราง 4.47 ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
  การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (𝜇=5.20) 

n = 91 
รายการ �̅� S.D. t p 

ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดี 
ของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 5.52 0.28 10.558 0.000** 

 
จากตาราง 4.47 พบว่า ผลการประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (�̅�=5.52, S.D.=0.28) มีความแตกต่าง
กับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (𝜇=5.20) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 
 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการเส้นทางสร้างคนดีของ
โรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  
 จากการที่ผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียน  
บ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ชนิดมีโครงสร้าง ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
 
  ผลลัพธ์เชิงบวกของโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีพัฒนาการในเรื่องคุณธรรมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านักเรียนมี พฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน 
ในขณะที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นอีกเลย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังเต่ามผีลงาน
หรือรางวัลที่มีรากฐานมาจากผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practices) ตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับครู 
ระดับผู้บริหาร และระดับโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมสนับสนุนและมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ และโรงเรียนบ้านวังเต่ามีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น 
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  “โครงการเส้นทางสร้างคนดี เป็นโครงการที่ดำเนินมาต่อเนื่องทุก ๆ ปี และเห็นได้ชัดว่า 
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจมากกับผลที่เกิดจากโครงการนี้ นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับความเช่ือถือ
และไว้วางใจ จนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนบ้านวังเต่า
เป ็นหน่วยขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2” (ครูดาวเรือง, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “โครงการนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น บันทึกความดีที่ให้เขียนความดีที่ทำลงในสมุดแล้วให้
คุณครูรับรอง หรือแม้แต่การเข้าค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ที่จัดก่อนเปิดเทอมทุกปี เป็นการเข้าค่ายที่สนุก  
ไม่กดดันเด็ก เด็ก ๆ ชอบ ผู้ปกครองก็ช่ืนชม” (นายเฟื่องฟ้า, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “รู้สึกได้ว่านักเรียนดูเรียบร้อยข้ึน เป็นคนที่อยู่ในกรอบของคุณธรรมที่ดีมากข้ึน” (นางมะลิ, 
22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “ครูแต่ละคนจะประเมินนักเรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จากเดิม  
ที่นักเรียนได้ผลการประเมินดีเยี่ยมน้อยคนมาก แต่ตอนนี้หลังจากที่จัดโครงการ นักเรียนมีผลที่ดีข้ึน  
แทบจะหาคนที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีไม่ได้” (ครูกล้วยไม้, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “โรงเรียนมีผลงานเยอะมาก ทั้งนักเรียนทั้งครูไปแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือไปเวทีไหน ๆ 
ก็ได้รับติดมือมาทุกครั้ง” (เด็กหญิงกุหลาบ, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

 
  “โครงการนี้มีกิจกรรมสอนให้ทำโครงงานคุณธรรม และได้นำโครงงานไปแข่งขันจนได้รับ
เหรียญทองในระดับเขตพื้นที่ รู้สึกดีใจมาก และปีหน้าจะส่งแข่งอีก” (เด็กหญิงพุดซ้อน, 22 มีนาคม  
พ.ศ. 2562) 
 
  “ที่ผ่านมาพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนก็เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนในทุกเรื่อง 
และช่ืนชมยินดีกับทุกความสำเร็จของโรงเรียนซึ่งมีมากมาย เช่น รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ รางวัล
ของ ผอ. ที่เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลของครูที่เป็นครูต้นแบบในเรื่องคุณธรร ม รางวัลของ
นักเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับคุณธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ” (นายแคแสด, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  ปัญหาและอุปสรรคของโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  ครูที่จัดกิจกรรมยังเข้าใจตัวชี้วัดของกิจกรรมในโครงการที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งเวลาในการ
จัดกิจกรรมที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดบางกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนในการจัดกิจกรรม
บางอย่างของโครงการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนา การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
ส่วนปริมาณห้องปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านวังเต่าที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้บางครั้งไม่สะดวกต่อการจัด
กิจกรรม นอกจากนั้นความแตกต่างของช่วงวัยของนักเรียนยังเป็นอุปสรรคต่อการลงมือปฏิบัติจริงในบาง
กิจกรรม 
 
  “โรงเรียนมีครูน้อย ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็พยายามทำให้  
ดีที่สุดตามศักยภาพ” (ครูกล้วยไม้, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาทำความเข้าใจอย่างมากทั้งครูทั้งเด็ก เพราะเนื้อหากิจกรรม
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็ไม่เลวร้ายถึงขนาดว่าจัดโครงการไม่ได้ ซึ่งทุกคนก็พร้อมจะเดินหน้าท่ามกลาง
งบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด” (ครูดาวเรือง, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “สถานที่ทำกิจกรรมมีน้อย โรงเรียนยังขาดห้องเรียนห้องทำงานที่เพียงพอ” (นางมะลิ,  
22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “กิจกรรมโครงงานคุณธรรม น้อง ป.1 ยังตามไม่ค่อยทัน น้องยังอ่านหนังสือไม่ค่อยออก  
ทำให้รุ่นพี่ต้องคอยช่วยเหลือ” (เด็กชายพลับพลึง, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “เวลาเจอเงินแล้วต้องเขียนบันทึกในสมุดความดี ส่วนใหญ่ต้องให้พี่ช่วยเขียนให้น้อง เพราะ
เร็วกว่า สะดวกกว่า” (เด็กหญิงกุหลาบ, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนบ้านวังเต่าได้ดำเนินการโครงการเส้นทางสร้างคนดีในปีการศึกษา 

2561 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจกบัการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้ง 6 กิจกรรม อันประกอบด้วย 1) กิจกรรม H2 
(Heart) ซึ่งมีการส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การทำประโยชน์เพื่อสังคม 
เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
2) กิจกรรมค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่ให้ความรู้ด้านคุณธรรม อบรมบ่มเพาะให้นักเรียนรู้พื้นฐานการใช้
ชีวิต อยู ่ร ่วมกันในโรงเรียนบ้านวังเต่าอย่างมีความสุข เรียนรู ้ความดีงาม ตลอดจนมรรยาทต่าง ๆ  
ที่พึงปฏิบัติต่อกันและกันในสังคม 3) กิจกรรมบันทึกความดี ที่ฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อน ครู และ
บุคคลทั่วไป ตลอดจนบันทึกความดีที่ตนเองปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 4) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็น
การสร้างโครงงานความดี ซ ึ ่งเป ็นนวัตกรรมการเรียนร ู ้ท ี ่ส ่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบ 
เชิงรุก โดยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เองผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบ
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โครงงาน (Project Approach) โดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดข้ึนมาจากความสนใจและความคิด
ริเริ่มของนักเรียนเอง 5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) โดยการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมอืงดี 
โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ และวิธีการซึ่งลูกเสือโลก  
ได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติ ดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมี
ความหมายและสุขสบาย และ 6) กิจกรรมวันสำคัญ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ตรงกับเหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื ่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของวันนั ้นและเพื ่อเป็นการกระตุ ้นเตือน 
ให้นักเรียนได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันน้ันด้วยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา ได้แก่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันแม่แห่งชาติ วันสถาปนาโรงเรียนบ้านวังเต่า วันที่ระลึก
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันพ่อแห่งชาติ วันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันปิดกล่อง
ชอล์ก 
 
  “โครงการเส้นทางสร้างคนดี มีกิจกรรม 6 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายผลต่อเครือข่ายได้ 
นักเรียนและครูมีความพึงพอใจ” (ครูดาวเรือง, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “ชอบกิจกรรมบันทึกความดี เพราะหนูได้บันทึกในสมุดทุกครั ้งที ่ทำดีในโรงเรียน”  
(เด็กหญิงอัญชัญ, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

 
  “กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมให้เกิดความอดทนและยังเร้าความสนุกสนานและสร้างความสนใจ
ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก” (เด็กชายดาหลา, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “ครูจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงความสำคัญของวันน้ันและเพื่อเป็น
การกระตุ้นเตือนให้นักเรียนได้ตระหนัก และระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ ” 
(เด็กหญิงพุดซ้อน, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “ชอบการเข้าค่าย เพราะได้มานอนที่โรงเรียน และได้เล่นกับเพื่อน และยังได้ความรู้ที่ครูจัด
ให้อีกด้วย” (เด็กชายกระดังงา, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
  “ทุกกิจกรรมของโครงการมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติ ดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิต
อย่างมีความหมายและสุขสบาย” (ครูกล้วยไม้, 22 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 


