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ชื่อโครงงาน ปการศึกษา 2563
“เก็บมือสวยดวยตัวเรา”

นางนริสรา ยาสาไชย
ครูที่ปรึกษา
เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2
ผูรับผิดชอบโครงงาน

ก2

คำนำ
โครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา” ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 โรงเรียนมารีพิทักษ อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย ป 2563 เปนโครงงานที่เกิดจากการสังเกตของนางนริสรา ยาสาไชย ที่ปรึกษา
ซึ่งพบวาเด็กขาดจิตสำนึก(ไมเห็นความสำคัญ)ในระเบียบวินัย เด็กขาดทักษะในการเดินแถว/เขาแถว
อยางมีระเบียบวินัย จึงไดนำปญหานี้มาสรางเปนโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
โครงงานคุณธรรมนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชั้นปฐมวัยปที่1/2 เพื่อใหเห็นความสำคัญของระเบียบ
วินัย และปฏิบัติตนตามระเบียบนั้น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ 4 ของโรงเรียนคือ “รัก
เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และอยูอยางพอเพียง”
ขอขอบพระคุณ บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร ผูจัดการโรงเรียน ซิสเตอรบุญสม ปนสุวรรณ
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ และคณะผูบริหารทุกทานที่ไดเปดโอกาสใหกับหองปฐมวัยปที่ 1/2 ได
จัดทำโครงงานและเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมในครั้งนี้
อยางไรก็ตาม ดวยการจัดทำโครงงานคุณธรรมเปนประสบการณครั้งแรกของเด็ก ๆ เชื่อวาโครงงาน
คุณธรรม เก็บมือสวยดวยตัวเรานี้อาจยังมีขอผิดพลาดจึงขอผูรูไดใหคำแนะนำเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาใหดีขึ้นในโอกาสตอไป

เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2
นางนริสรา ยาสาไชย เปนที่ปรึกษา
ผูจัดทำ
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โครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความสอดคลองกับอัตลักษณของนักเรียน
จุดเดนของโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
จุดควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
ขอเสนอแนะของโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยชั้นปฐมวัยปที่ 1/2
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
ผลสำรวจความพึงพอใจโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
ประมวลภาพโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรรี ัมย ประจำปการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
2. ผูรับผิดชอบโครงงาน เด็กระดับปฐมวัยปที่ 1/2 จำนวน 31 คน
2.1 ด.ช. วัชรวิชญ พรมสบุตร
ประธาน
2.2 ด.ญ. จารุภัทร วรนุช
รองประธาน
2.3 ด.ญ. ปภาดา พิมพเชื้อ
เลขานุการ
2.4 ด.ญ. ปภามนท จิตจักร
ปฏิคม
2.5 นักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 จำนวน 31 คน
สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผูบริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆที่ปรึกษา

นางนริสรา
ยาสาไชย
ซิสเตอรบุญสม ปนสุวรรณ
ซิสเตอรศรีคำ ปอดอ
บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

4. ปญหา คือ เด็กไมมีระเบียบวินัย
5. สาเหตุ
5.1 เด็กขาดจิตสำนึกในการรักษาระเบียบวินัย
5.2 เด็กขาดทักษะในการเขาแถว เดินแถวอยางมีระเบียบวินัย
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบวินัย
6.2 เพื่อฝกใหเด็กมีทักษะในการเขาแถวเดินแถวอยางมีระเบียบวินัย
6.3 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเกี่ยวของ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 เด็กระดับปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ 100 เขารวมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 เด็กระดับปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ 100 สามารถเดินเก็บมือไดทุกคนในขณะที่เขาแถว
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8. วิธีการแกไขปญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 อบรมปลูกฝงใหเด็กมีจิตสำนึก(เห็นความสำคัญ)การเก็บมืออยางมีระเบียบวินัย (Plan)
8.2 สรางขอตกลงรวมกัน ดังนี้ (Plan)
8.2.1 เด็กทุกคนรวมมือกัน เวลาเขาแถว เด็ก ๆ เก็บมือใหถูกตองทุกครั้ง
8.2.2 เด็กที่มีระเบียบวินัยชวยดูแลเด็กที่ขาดระเบียบวินัยดวยวิธีการเตือนเพื่อนชวยเพื่อน
8.3 เด็กทุกคนนำขอตกลงไปปฏิบัติอยางเครงครัด (Do)
8.4 ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง (Check)
8.5 นำผลการประเมินมาเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback) ใหทุกคนไดรับทราบเพื่อปรับปรุงแกไข
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 เด็กระดับปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ 100 มีระเบียบวินัยทุกคน
9.2 เด็กระดับปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ 100 มีการเก็บมือที่ถูกตอง
9.3 ผูเกี่ยวของ รอยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 การสอบถามความพึงพอใจ
11. เครื่องมือประเมิน
11.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
12. ชวงเวลาและสถานที่ดำเนินการ
12.1 ชวงเวลา
1 ธันวาคม 2563 ถึง 26 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีพิทักษ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
13. งบประมาณและแหลงที่มา
13.1 งบประมาณ ไมใชงบประมาณ
13.2 แหลงที่มา ไมใชงบประมาณ
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14. สอดคลองกับอัตลักษณ (เฉพาะที่สอดคลองจริง ๆ ไมจำเปนตองครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อเด็กมีระเบียบวินัย ถือวาเด็ก ๆรักตนเอง และรักพอแมดังนี้
14.1.1 รักตนเองเพราะ เด็ก ๆ เก็บมือไดดวยตนเองก็แสดงวาเด็ก ๆ รักตัวเอง
14.1.2 รักเมตตาพอแม เพราะ เด็ก ๆ มีระเบียบวินัยมากขึ้น เวลากลับบาน เด็ก ๆ มี
พฤติกรรม ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและเหมาะสมตามวัย
14.2 ซื่อสัตย (Integrity) คือ เมื่อเด็ก ๆ เก็บมือในเวลาเขาแถว และมีระเบียบวินัย ถือวาเด็ก ๆ
มีความซื่อสัตยตอขอตกลงและซื่อสัตยตอตนเองดวย
14.3 กตัญู (Gratitude) คือ เมื่อเด็ก ๆ มีระเบียบวินัย สามารถเดินเก็บมือไดอยางถูกตอง ถือวา
เด็กไดแสดงความกตัญูตอพอแมผูปกครองดวย
14.4 อยูอยางพอเพียง (Sufficiency) คือ เมื่อเด็กมีระเบียบวินัย และเก็บมือไดถูกตอง ดวย
ตัวเองโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เชนรางวัลตาง ๆ จากครูและพอแมผูปกครอง ก็เปนการใชชีวิตอยาง
พอเพียง
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สรุปผลการดำเนินงาน
โครงงานคุณธรรม เรื่อง “เก็บมือสวยดวยตัวเรา” ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2
ประจำปการศึกษา 2563
ผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรม เรื่อง “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 นำเสนอผล
ความเร็จของโครงงานคุณธรรม ตามลำดับดังนี้
1. ผลการดำเนินงาน
2. ผลคุณธรรมตามอัตลักษณ
3. จุดเดน ขอเสนอแนะ

1. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม เรื่อง เก็บเมือสวยดวยตัวเรา ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 ดัง
แสดงในตาม ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
บรรลุ ไมบรรลุ
1. เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ 100

มีระเบียบวินัยทุกคน
2. เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ 100

มีการเก็บมือที่ถูกตอง
3. ผูเกี่ยวของ (เด็ก ครู ผูปกครอง) รอย

ละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป
ที่

สรุปผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป
เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ
87.80 มีระเบียบวินัยทุกคน
เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 รอยละ
85.70 มีการเก็บมือที่ถูกตอง
ผูเกี่ยวของไดแก เด็ก ครู
ผูปกครองรอยละ 98.00
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป
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2. ผลคุณธรรมตามอัตลักษณ

จากการดำเนินโครงงานคุณธรรม เรื่อง เก็บเมือสวยดวยตัวเรา ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 ไดรับการ
พัฒนาในดานคุณธรรมตามอัตลักษณ ดังนี้
2. 1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อเด็กมีระเบียบวินัย ถือวาเด็ก ๆรักตนเอง และรักพอแมดังนี้
2.1.1 รักตนเองเพราะ เด็ก ๆ เก็บมือไดดวยตนเองก็แสดงวาเด็ก ๆ รักตัวเอง
2.1.2 รักเมตตาพอแม เพราะ เด็ก ๆ มีระเบียบวินัยมากขึ้น เวลากลับบาน เด็ก ๆ มี
พฤติกรรม ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและเหมาะสมตามวัย
2.2 ซื่อสัตย (Integrity) คือ เมื่อเด็ก ๆ เก็บมือในเวลาเขาแถว และมีระเบียบวินัย ถือวาเด็ก ๆ มี
ความซื่อสัตยตอขอตกลงและซื่อสัตยตอตนเองดวย
2.3 กตัญู (Gratitude) คือ เมื่อเด็ก ๆ มีระเบียบวินัย สามารถเดินเก็บมือไดอยางถูกตอง ถือวาเด็ก
ไดแสดงความกตัญูตอพอแมผูปกครองดวย
2.4 อยูอยางพอเพียง (Sufficiency) คือ เมื่อเด็กมีระเบียบวินัย และเก็บมือไดถูกตอง ดวยตัวเอง
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน เชนรางวัลตาง ๆ จากครูและพอแมผูปกครอง ก็เปนการใชชีวิตอยางพอเพียง

3. จุดเดน ขอเสนอแนะ

3.1 จุดเดนของโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรมของชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา เปนการดำเนิน
โครงงานโดยพิจารณานำความสนใจความตองการของเด็กเปนหลัก ซึ่งกระทำจากลางขึ้นบน (Bottom
Up) เพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกเปนเจาของกิจกรรม ตามประเด็นความดีที่นำมาใชริเริ่มทำเปนโครงงาน
คุณธรรมดวยสโลแกนที่วา ปญหาที่อยากแก (Problem based) สิ่งดีที่อยากทำ (Activity based) เนน
กระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรูและปฏิบัติจริงของเด็ก โดยการใหคำปรึกษาของครู เพื่อผลักดันให
โครงงานนี้ประสบความสำเร็จ สามารถลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สรางวินัยและความ
รับผิดชอบใหเกิดขึ้น เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่โรงเรียนตองการ โดยมีหลักการ
สำคัญประการหนึ่ง คือ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และผนวกไวในการ
เรียนรูทุกการจัดประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อมุงใหประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็ก
3.1.2 โครงงานคุณธรรมของชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา เนนการนำ
ปญหาในชีวิตจริงมาเรียนรูผานการทำโครงงานอันจะเปนการเรียนรูและพัฒนาทักษะชีวิตดวยวิธีคิด
อยางเปนวิทยาศาสตร ใชกระบวนการในการดำเนินงาน และมีวงจรคุณคุณภาพ (PDCA) ควบคุมทุก
ขั้นตอน ลงมือปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ มีการติดตามและเก็บบันทึกขอมูล การนำทักษะ การทบทวน
หรือการถอดบทเรียนหลังการทำงาน (After Action Review) มาใชในภายหลังการดำเนินการกิจกรรม
จึงเปนกระบวนการที่สำคัญ สงผลใหการดำเนินงานโครงงานนี้เกิดคุณภาพ นาเชื่อถือ และเกิดความ
ยั่งยืน
3.1.3 โครงงานคุณธรรมของระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา เนนการนำ
ปญหาในชีวิตจริงมาเรียนรูผานการทำโครงงาน จนเด็กเขาใจถึงคุณคาและประโยชนของการทำความดี
ดังนั้นการสรางคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในตนเอง เมื่อเขาใจถึงประโยชนก็จะสามารถกระทำความดีนั้นดวย
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ตนเองอัตโนมัติ เชนเดียวกันกับการดำเนินงานโครงงานของชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัว
เรา ที่นักเด็กเริ่มเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอัตโนมัติ
3.1.4 โครงงานคุณธรรมของชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา เนน
การใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาสูงสุด โดยใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
คุณธรรมภายในจิตใจของเด็กเปนหลัก งบประมาณจึงไมใชตัวแปรสำคัญในการที่จะผลักดันใหโครงงาน
เกิดความสำเร็จ แตตองอาศัยการเอาใจใส จริงจัง สม่ำเสมอ ตอเนื่อง เปนตัวแปรสูความสำเร็จและเปน
กระบวนการสงตอจากรุนสูรุน เพื่อใหสานตอ ตอยอด ปรับปรุง เพิ่มเติม ขยายผล ตอไป
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา” ครั้งนี้
3.2.1 โครงงานคุณธรรมของชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา เปนการเนน
เฉพาะระเบียบการเดินแถว การเก็บมือ ควรพัฒนาไปสูคุณธรรมอื่น ๆ อาทิ ความเงียบในการเดินแถว
การวางรองเทาใหเปนระเบียบ เปนตน
3.2.2 ควรจัดใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนหัวหนาและรองหัวหนาหองเพื่อชวยครูใน
การฝกระเบียบวินัยของสมาชิกทุกคนในหอง ทั้งยังเปนการฝกความเปนผูนำผูตามไปในตัวดวย
3.2.3 ควรมีการเสริมแรงทางบวก เชน คำชม การมอบรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเปนการ
กระตุนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
3.2.4 ควรนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการประมวลผลการประเมิน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และสะทอนผลแบบทันที (Realtime processing) ของแตละบุคคลและภาพรวม ทั้งรายวัน ราย
สัปดาห รายเดือน วาการดำเนินกิจกรรมมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม คุณธรรม อยางไร
บาง และยอนพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในระยะตอไป
3.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน ครั้งตอไป
3.3.1 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตองคำนึงถึงบริบทและความเปนไปได คือตองกำหนดไม
ต่ำหรือสูงเกินไป เพราะถาต่ำเกินไปก็ไมทาทาย ถาสูงเกินไปก็ไมสามารถบรรลุไดอาจจะทำใหเกิดความ
ทอถอยได
3.3.2 ครูตองศึกษากระบวนการดำเนินการและจัดกิจกรรมใหตอเนื่อง ไมมองขามปญหาที่
เกิดขึ้นกับเด็ก ควร Open เปดใจรับและให Care และ Share และเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค
3.3.3 เด็กปฐมวัยควรไดรับการสงเสริมการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
และแกปญหาพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมพึงประสงคอยางทันทวงที ผานกระบวนการความรวมมือของครู
และเด็ก
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ลงชื่อ......................................................
(เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2)
ผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ.........................................................
(นางนริสรา ยาสาไชย)
ตำแหนงครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรใหดำเนินการตอไปในปการศึกษาหนา
 ไมสมควรใหดำเนินการตอ เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ)
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร)
ผูจัดการโรงเรียนมารีพิทักษ
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ภาคผนวก
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แบบสังเกตพฤติกรรม
โครงงานคุณธรรม เรื่อง “เก็บมือสวยดวยตัวเรา” ของเด็กระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1/2
คำชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะเดินแถวแลวขีดเครื่องหมาย √ ลงในชองคะแนนตามเกณฑที่
กำหนด
2 หมายถึง บันทึกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในการเก็บมือดวยตนเอง
1 หมายถึง บันทึกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในการเก็บมือโดยมีผูแนะนำ
0 หมายถึง บันทึกเมื่อเด็กไมแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในการเก็บมือ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

วัน........................ที่............เดือน................................................พ.ศ. .................
พฤติกรรมที่เด็กแสดง
รวม
ชื่อเลน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
คะแนน
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
เท็น
เกล
ไอรีน
ธันเดอร
นินิว
ใบตอง
ตนขาว
หวาหวา
กันต
ปาลมมี่
อชิ
โปรด
พีนัท
อันอัน
อั่งเปา
ยะยา
ปรก
ไอคิว
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อเลน
ฟาใส
จีโน
ชิโน
โชกุน
นิหนา
นาย
ขาวจาว
ซี
โปรเจค
ฟอรจูน
เจได
คุณ
อั่งเปา

พฤติกรรมที่เด็กแสดง
รวม
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
คะแนน
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0

รวม

…..……………………..…………
(นางนริสรา ยาสาไชย)
ครูประจำชั้นปฐมวัยปที่ 1/2

…..……………………..…………
(ซิสเตอรศรีคำ ปอดอ)
รองผูอำนวยการ
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงงานคุณธรรม เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง ใหทานกาเครื่องหมาย ใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1.1 เพศ
 ชาย  หญิง
1.2 สถานะ
 เด็ก  ครู  ผูปกครอง
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง ใหทานพิจารณาระดับความพึงพอใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัว
เรา ของเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 โดยใหทานกาเครื่องหมาย  ในชองวาง ประเมินตามความคิดเห็น
ของทาน ซึ่งกำหนดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
รายการประเมิน
1. การจัดใหมีโครงงานคุณธรรม "เก็บมือสวยดวยมือเรา"
2. เด็กมีระเบียบวินัยทุกคน
3. เด็กมีการเก็บมือที่ถูกตอง
4. เด็กชั้นปฐมวัยที่ 1/2 สามารถเก็บมือไดขณะเขาแถว

1

ระดับประเมิน
2 3 4

5
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ผลสำรวจความพึงพอใจตอการดำเนินโครงงานคุณธรรม
“เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
คำชี้แจง : จากการที่นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปที่ 1/2 ไดสรางโครงงานคุณธรรม "เก็บมือสวย
ดวยตัวเรา" เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนใหมีระเบียบวินัยใหการเดินใหมีระเบียบ บัดนี้การดำเนินการตาม
โครงงานไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอสำรวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (เด็ก/ ผูปกครอง / ครู / ผูบริหาร)
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสำรวจ
ผูตอบแบบสำรวจจำนวน 49 คน เปนเด็ก ผูปกครอง ครูและผูบริหารที่โรงเรียนมารีพิทักษ อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย โดยมีขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และสถานภาพ
การวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสำรวจ จำนวนตามเพศ
เพศ
จำนวน
รอยละ
ชาย
4
8.20
หญิง
45
91.80
รวม
49
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสำรวจสวนมาก รอยละ 91.80 เปนเพศหญิง สวนที่เหลือ
รอยละ 8.20 เปนเพศชาย
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสำรวจ จำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จำนวน
รอยละ
เด็กนักเรียน
2
3.90
ครู
17
33.30
ผูปกครอง
27
52.90
ผูบริหาร
5
9.80
รวม
49
100.0
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสำรวจสวนมาก รอยละ 52.90 เปนผูปกครองนักเรียน
รองลงมาคือ รอยละ 33.30 เปนครู และรอยละ 9.80 เปนผูบริหาร ตามลำดับ สวนที่เหลือรอยละ 3.90
เปนเด็กนักเรียน
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ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับดำเนินการโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา” มีการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละ (คาในวงเล็บ) ของผูตอบแบบสำรวจถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”

ประเด็น
1. การจัดใหมีโครงงาน
คุณธรรม "เก็บมือสวยดวยมือ
เรา"
2. เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 มี
ระเบียบวินัยทุกคน
3. เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 มี
การเก็บมือที่ถูกตอง
4. เด็กชั้นปฐมวัยที่ 1/2
สามารถเก็บมือไดขณะเขาแถว
รวม

1.
2.
3.
4.

ระดับความพึงพอใจ
นอย
ปาน
นอย
ที่สุด
กลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.00)

24
(49.00)

24
(49.00)

49
(100.0)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

6
(12.20)
7
(14.30)
9
(18.40)
23
(11.70)

27
(55.10)
24
(49.00)
19
(38.80)
94
(48.00)

16
(32.70)
18
(36.70)
21
(42.90)
81
(40.30)

49
(100.0)
49
(100.0)
49
(100.0)
196
(100.0)

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสำรวจรอยละ 88.30 (ระดับมากรอยละ 48.00
และระดับมากที่สุดรอยละ 40.30) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “เก็บมือ
สวยดวยตัวเรา” ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
ประเด็นที่ 1 การจัดใหมีโครงงานคุณธรรม "เก็บมือสวยดวยมือเรา" เปนประเด็นที่ผูตอบแบบสำรวจมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 98.00 อยูในอันดับหนึ่ง
ประเด็นที่ 2 เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 มีระเบียบวินัยทุกคน เปนประเด็นที่ผูตอบแบบสำรวจมีความพึง
พอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 87.80 อยูในอันดับสอง
ประเด็นที่ 3 เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 มีการเก็บมือที่ถูกตอง เปนประเด็นที่ผูตอบแบบสำรวจมีความพึง
พอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 85.70 อยูในอันดับสาม
สวนประเด็นที่ 4 เด็กชั้นปฐมวัยที่ 1/2 สามารถเก็บมือไดขณะเขาแถว เปนประเด็นที่ผูตอบแบบสำรวจ
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 81.60 อยูในอันดับสุดทาย
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ประมวลภาพ
การดำเนินการโครงงานคุณธรรม “เก็บมือสวยดวยตัวเรา”
ภาพบรรยากาศกอนทำโครงงาน
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ภาพบรรยากาศระหวางการทำโครงงาน

ภาพบรรยากาศหลังลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมสูเด็กระดับปฐมวัยปที่ 1/2
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เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1/2 ดำเนินการทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง เก็บมือสวยดวยตัวเรา
ที่เด็กเริ่มเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอัตโนมัติ

