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ชื่อโครงงาน ปีการศึกษา 2563
“ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”

นางสาวไพรินทร์ วาปี กงั
ครูทป่ี รึกษา
เด็กชัน้ ปฐมวัยปี ท่ี 2/2
ผูร้ บั ผิดชอบโครงงาน

ก2
คำนำ
โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานที่เกิดจากการสังเกตของนางสาวไพรินทร์ วาปีกัง ที่
ปรึกษา เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ที่พบว่าเมื่อเด็ก ๆ มาถึงโรงเรียนและพบกับครูประจำชั้นแล้ว เด็ก ๆ ไม่ไหว้
หรือไหว้ไม่สวย จึงได้นำปัญหานี้มาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
โครงงานคุณธรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชั้นปฐมวัยปีที่2/2 ให้เห็นความสำคัญของการยิ้มง่าย
ทักทาย ไหว้สวยเป็นการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4 ของนักเรียนคือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่
อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณ บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับห้องปฐมวัยปีที่ 2/2 ได้จัดทำ
โครงงานและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ด้วยการจัดทำโครงงานคุณธรรมเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กๆ เชื่อว่าโครงงาน
คุณธรรม ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย นี้อาจยังมีข้อผิดพลาดจึงขอผู้รู้ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ

ข3
สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
- โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
- จุดควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
- ข้อเสนอแนะของโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
ภาคผนวก
- แบบบันทึกพฤติกรรมการยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
- ผลสำรวจความพึงพอใจโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
- ประมวลภาพโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
2. ผู้รบั ผิดของโครงงาน เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 จำนวน 32 คน
2.1 ด.ญ. ดรัลพร
นาครินทร์
ประธาน
2.2 ด.ช. ภัทรเดช
อภัยจิตต์
รองประธาน
2.3 ด.ญ. ลิลลี่ แพททริเซียร์ บอยน์ตัน
เลขานุการ
2.4 ด.ช. กิตติ์ธนภูมิ
เดชวงษา
ปฏิคม
2.5 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 จำนวน 32 คน
สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆ์ที่ปรึกษา

นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง
ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ซิสเตอร์ศรีคำ ปอดอ
บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ เด็ก ๆ ไม่ยิ้มไหว้ทักทายคุณครู
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสำนึก / ทักษะการทำงาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)
5.1 เด็ก ๆ ไม่เห็นความสำคัญของการไหว้
5.2 เด็ก ๆ ไม่เข้าใจและไม่มีทักษะการไหว้อย่างถูกต้อง
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการไหว้ตามธรรมเนียมไทย
6.2 เพื่อฝึกฝนให้เด็ก ๆ มีทักษะการไหว้ ยิ้มทักทายอย่างถูกต้อง
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯสามารถทำอะไรได้)
7.2.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 ยิ้ม ไหว้ ทักทายคุณครูได้อย่างถูกต้อง
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8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 ครูอบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการไหว้และฝึกให้เด็ก ๆ ยิ้ม ไหว้
และกล่าวคำทักทายได้ถูกต้อง
8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ (Plan)
8.2.1 ไหว้พ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้าน : เมื่อตื่นนอนตอนเช้าหรือกลับจากโรงเรียนไปถึงบ้าน
พบพ่อแม่ให้เด็ก ๆ ยิ้ม ไหว้ และกล่าวคำทักทายว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่”
8.2.2 ไหว้คุณครูที่โรงเรียน : เมื่อมาถึงโรงเรียนพบคุณครูให้เด็ก ๆ ยิ้ม ไหว้และกล่าว
คำทักทาย ด้วยคำว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คุณครู”
8.3 เด็กทุกคนนำข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do)
8.4 ครูติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check)
8.5 ครูนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยแจ้งให้เด็ก ๆ ทุกคนได้
รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 ไหว้ถูกต้อง
9.2 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 ยิ้ม พูดทักทายคุณครูกล่าวคำสวัสดีโดยไม่ต้องบอก
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การสังเกต
10.2 การสำรวจความพึงพอใจ (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการสังเกต
10.2 การสำรวจความพึงพอใจ (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดำเนินการ
12.1 ช่วงเวลา : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ - บาท
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13.2 แหล่งที่มา - บาท
14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (เฉพาะที่สอดคล้องจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตา (Love/Compassion) คือ เมื่อเด็ก ๆ ยิ้มไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครู
ด้วยความนอบน้อม ถือได้ว่า เด็ก ๆ มีความรักต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู
14.2 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อเด็ก ๆ ยิ้มไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูด้วย
ความนอบน้อม ก็ถือว่า เด็ก ๆ ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู
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สรุปผลการดำเนินงาน
โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 จำนวน 32 คน ประจำปีการศึกษา 2563
1.สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ก่อนการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
เด็ก ๆ ไหว้เป็นส่วนน้อย หรือต้องให้ครูทักทายเรียกเสมอถึงจะไหว้ แต่หลังจากนำปัญหาดังกล่าวมา
สร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” เด็กส่วนมากได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกัน ตาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
ที่
1.
2.

3.

ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 ไหว้
ถูกต้อง
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 ยิ้ม
พูดทักทายคุณครูกล่าวคำสวัสดีโดยไม่ต้อง
บอก
ผู้เกี่ยวข้อง (ครู ผู้ปกครอง) ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

สภาพความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป
✓ จากผลสรุปเด็กชั้นปฐมวัยปีที่
2/2 ร้อยละ 95.00 ไหว้ถูกต้อง
✓ เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ร้อยละ
97.50 ยิ้ม พูดทักทายคุณครู
กล่าวคำสวัสดีโดยไม่ต้องบอก
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง
✓
ร้อยละ 97.50 มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป

2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love/Compassion) คือ เมื่อเด็ก ๆ ยิ้มไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครู
ด้วยความนอบน้อม ถือได้ว่า เด็ก ๆ มีความรักต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู
2.2 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อเด็ก ๆ ยิ้มไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูด้วยความ
นอบน้อม ก็ถือว่า เด็ก ๆ ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครู
3.สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้ สวย”เป็นการนำพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กคือเด็กไม่ยิ้ม ไม่ไหว้ ไม่พูดทักทายคุณครูหรือผู้ที่พบเห็นมาสร้างเป็นโครงงานตามวิธีการ
สร้างองค์กรคุณธรรมซึ่งมองไปที่ “ปัญหาที่อยากจะแก้ และความดีที่อยากทำ” โครงงานคุณธรรมนี้ได้มี
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การดำเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จนทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ทั้งนี้ผลผลิตโครงงานนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังในตัวเด็กแต่ละคน
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่เดิม จึงไม่ได้
ใช้งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ (ประหยัด)และก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” ได้ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และได้เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ทำจนเป็นนิสัยติดตัว คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดทักทาย ไหว้ได้สวยงาม
และถูกต้อง
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม“ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” ครั้งนี้
3.2.1. การใช้โครงงานคุณธรรมมีจุดประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” แม้จะสามารถทำให้เด็กไหว้
ทุกคน แต่ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร คุณครูควรจะฝึกฝนเพิ่มเติมการไหว้ที่ถูกต้องให้กับเด็ก ๆ
3.2.2 เด็กบางคนอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดโครงงานคุณธรรมครูควรมี
การส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้มากยิ่งขึ้น
3.2.3 โครงงานคุณธรรม ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย เป็นโครงงานที่ดีเพราะเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมตามค่านิยมที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยนี้ จึงควรให้เด็ก ๆ รักษาพฤติกรรมดีๆนี้ต่อไปและ
ให้ส่งผ่านโครงงานนี้ไปยังห้องอื่น ๆ ที่มีปัญหาแบบเดียวกันนี้
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน ครั้งต่อไป
3.3.1. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ควรกำหนดให้เหมาะสมคือไม่ต่ำหรือสูงเกินไป
3.3.2. ควรมีโครงงานคุณธรรมที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์อื่น ๆ เช่น การ
พูดจาไพเราะ จิตอาสาพัฒนาส่วนรวม เป็นต้น

ลงชื่อ......................................................
(เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง)
ตำแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
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หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า
 ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต
ตามโครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวบุญสม ปิ่นสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาดหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ภาคผนวก
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แบบสังเกตพฤติกรรมโครงงาน “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
ระดับปฐมวัยปีที่ 2/2 ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนทั้งหมด 32 คน ชาย 13 คน หญิง 19 คน ครูประจำชั้น นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง
วันที่............. เดือน .......................... พ.ศ.2564

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
ด.ญ.อลิน
ด.ช.กิตติ์ธนภูมิ
ด.ญ.กัญญาพัชร
ด.ช.ชิษณุพงศ์
ด.ญ.ดั่งขวัญ
ด.ญ.ดรัลพร
ด.ช.ศุภเดชอุดม
ด.ช.กลวัชร
ด.ช.ณดล
ด.ช.ปัณณวัฒน์
ด.ช.ภัชคุณ
ด.ญ.ริณนารา
ด.ญ.ภิรญา
ด.ช.เตชินท์
ด.ช.ภัทรเดช
ด.ช.ปัณณทรรษ
ด.ญ.อัญภัทร
ด.ญ.ธัญญากร
ด.ญ.ณัฐทพัสส์
ด.ช.ตรัยรัตน์
ด.ญ.สุภัสสรา
ด.ญ.ฉัตราภรณ์

ประเจียด
เดชวงษา
รัตนสิทธิ์
ทิพย์อักษร
ฉัตรนภารัตน์
นาครินทร์
แสงงาม
สว่างชาติ
พันธ์ศรี
สีสืบมา
พงษ์พัง
สุขเสริม
วงค์ศรีมี
วงศ์มะแสน
อภัยจิตต์
อุ้มบุญ
กาญจนมาศ
พิมพ์พันธุ์
ทิพย์บุญผล
ดีพาชู
ศรีสุข
ดาปาน

พฤติกรรม
การยิ้ม
การทักทาย การไหว้
1 2 3 1 2 3 1 2 3

9

เลขที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ-นามสกุล
ด.ญ.พลอยลลินณ์
ด.ช.กชพล
ด.ญ.ณัฐณิชา
ด.ญ.สุณัฎฐิดา
ด.ญ.ปุญญาดา
ด.ญ.พนัชกร
ด.ญ.ลิลลี่ แพททริเซียร์

ด.ญ.อลิส
ด.ญ.ศศิวิภา
ด.ญ.วัธธรินทร

พฤติกรรม
การยิ้ม
การทักทาย การไหว้
1 2 3 1 2 3 1 2 3

ครุษปักษี
พนานุสรณ์
ตามประหัตถ์
แสงนวล
แผ้วพลสง
อังกาบเพชร
บอยน์ตัน
ผลพิมาย
อุปมายันต์
ปทุมวัน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 = เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์
2 = เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์เมื่อมีการกระตุ้น
1 = ไม่เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์

ลงชื่อ................................................
(นางสาวไพรินทร์ วาปีกัง)
ครูประจำชั้น

ลงชื่อ................................................
(ซิสเตอร์ศรีคำ ปอดอ)
ผู้ให้คำปรึกษาโครงงาน
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ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ............................................ผู้บันทึก
(นางสาวพุธณีย์ เสือชุมแสง)
ครูประจำชั้น

ลงชื่อ........................................ผู้ให้คำปรึกษาโครงงาน
(ซิสเตอร์ศรีคำ ปอดอ)
รองผู้อำนวยการ
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรม ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย
โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงงาน ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้
สวย เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามแบบเลือกรายการ (Checklist) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามแบบเลือกระดับความพึงพอใจ
3. ให้อ่านคำชี้แจงเพิ่มเติมก่อนตอบแบบสอบถามในแต่ละตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย ✓ใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 สถานะ
ครู
ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับในการจัดทำโครงงานยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย
คำชี้แจง : โปรดอ่านและกาเครื่องหมายเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ซึง่ มีเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด / ไม่พึงพอใจ
ประเด็น
1. เด็กรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง
2. เด็กกล้าแสดงออกและพูดคุยทักทายกล่าวคำสวัสดีโดยไม่ต้องบอก
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ผลสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
จากการที่เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย” เพื่อพัฒนา
ให้เด็กมีจิตสำนึกให้เด็กรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและพูดคุยทักทายกล่าวคำสวัสดี
โดยไม่ต้องบอก บัดนี้ดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก ครู
ผู้ปกครอง)
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนตามเพศ
ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 40 คน เป็นครูและผู้ปกครองโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์ปรากฏ
ดังต่อไปนี้
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
9
31
40

ร้อยละ
22.50
77.50
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 77.50 เป็นเพศหญิงและร้อยละ 22.50 เป็น
เพศชาย
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับในการจัดทำโครงงานยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด

1. เด็กรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
น้อยที่สุด

รวม

มาก+
มากที่สุด

29
9
1
1
0
40
38
(72.50) (22.50) (2.50) (2.50) (0.00) (100.0) (95.00)
2. เด็กกล้าแสดงออกและพูดคุยทักทาย
22
17
0
1
0
40
39
กล่าวคำสวัสดีโดยไม่ต้องบอก
(55.00) (42.50) (0.00) (2.50) (0.00) (100.0) (97.50)
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
23
16
1
0
0
40
39
ผู้เกี่ยวข้อง (ครู/ผู้ปกครอง)
(57.50) (40.00) (2.50) (0.00) (0.00) (100.0) (97.50)
รวม
74
42
2
2
0
120
116
(61.66) (35.00) (1.67) (1.67) (0.00) (100) (96.66)
จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมผู้เกี่ยวข้อง (ครู / ผู้ปกครอง)ร้อยละ 96.66 มีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป
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ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงงานคุณธรรม“ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย”
เด็กนักเรียนไหว้ ทักทาย คุณครูเมื่อมาถึงโรงเรียน

เด็กนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
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เด็กนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
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เด็กนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
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เด็กนักเรียนไหว้ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน

20
เด็กนักเรียนตั้งใจสวดมนต์ภาวนา และนั่งสมาธิ

