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ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพฒันาคุณธรรมผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

  ของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใชรูปแบบ CIPPIEST 

ชื่อผูวิจัย วาที่รอยตรี พินิจ สุขใจ 

หนวยงาน โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด 

สังกัด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

ปการศึกษา 2564 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผูเรียนตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรมของผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด การ

วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสม โดยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม 

คือ ผูบริหารโครงการ ผูดําเนินโครงการ และผูเขารวมโครงการ จํานวน 161 คน เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมมี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 ฉบับที่ 

2 มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.89และ 2) แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลการประเมินโครงการผานเกณฑทุกดาน โดยกลุ มผู บริหารโครงการและผูดําเนิน

โครงการ ประเมินโครงการผานเกณฑทุกดาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และพบวา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานกระบวนการ สวนกลุมผูเขารวมโครงการ ประเมินโครงการผานเกณฑ

ทุกดาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการ

ถายโยงความรู 

 2. แนวทางการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

บานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คือ ควร

กําหนดวัตถุประสงคและระยะเวลาของโครงการอยางเหมาะสม จ ัดอมรมใหคร ูมีความร ู และ

ความสามารถในการดําเนินโครงการ สรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม สงเสริมกิจกรรม

ใหนักเรียนนําหลักธรรมมาเปนฐานในการคิด ยกระดับคุณธรรมผูเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของ

นักเรียนใหสูงข้ึน ทําใหโรงเรียนไดรับความเชื่อมั่นจากผูเกี่ยวของ จัดกิจกรรมสวดมนต ฟงธรรมเปน

ประจํา และจัดปายนิเทศเพื่อถายทอดความรูทางพระพุทธศาสนาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
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ABSTRACT  

 

 The objectives of this research were 1. To assess the project of moral development 

for the students by the method of Buddhist oriented school for Ban Nongnahai Nonsa-

ard School and 2. To study the guidelines for support and developing the morality of 

students by the method of Buddhist oriented school for ban Ban Nongnahai Nonsa-ard 

School. This research was mixed by collecting the quantitative and qualitative data 

from 3 groups as the administrators, project manager and participants for 169 persons. 

The instruments using for collecting included 2 groups as 1) questionnaires for 2 

volumes such as volume 1 with the reliability of 0.86 and volume 2 with the reliability 

of 0.89 and 2) the interview. The analysis of data includes mean, standard deviation 

and analysis of content. 

 The results of the research found as follows: 

 1. For overall of the results on project assessment were passed the criteria for 

all aspects and were appropriate in high level. There was found that the aspect with 

the highest level was the process. But, the participants were passed the criteria for all 

aspects and were appropriate in high level and the aspect with the highest level was 

the knowledge transferring. 

 2. The guidelines on support and development the morality of the students 

by the method of Buddhist Oriented School for Ban Nongnahai Nonsa-ard School 

Under the Office of Udon Thani Primary Education Service Area 1 were as follows:  

There would be on limit the objectives and appropriate time for the project, 
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performance on training for knowledge and ability of teachers for project operation, 

conclusion and report the results of operation for each activity, support the students’ 

activates for bringing the Buddhist doctrine for thinking’ base, improving the virtue of 

the students on the method of Buddhist Oriented School, making the confidence from 

the school for the concerning people, performance on activity of praying, regular 

listening the Buddhist sermon and performance of information sign for conveying the 

Buddhist doctrine in the school and out of school. 

 


