โครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2563
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”

นางจิตราภรณ์ ฉัตรทันต์
ครูที่ปรึกษา
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

คำนำ
โครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 โรงเรียนมารี
พิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 โดยมีนางจิตราภรณ์ ฉัตรทันต์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ส่วนมากเห็น
ว่าปัญหาของเด็กห้องนี้คือการเดินแถว การเก็บมือขณะเดินแถวและการวางรองเท้ายังไม่เป็นระเบียบและเด็ก
ยังขาดจิตอาสาเพื่อส่วนรวม จึงได้เลือกประเด็นเหล่านี้มาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้ นเพื่อพัฒนาเด็ก ชั ้นปฐมวัยปีท ี่ 3/2 ให้มีจิตสำนึกในการรัก ษา
ระเบียบวินัยการเดินแถว การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบและการเป็นจิตอาสา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม
อัตลักษณ์ 4 ของเด็กโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จ ัดการโรงเรียน ซิส เตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมนี้และ
ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม เด็ก ๆ
เชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอความ
กรุณาจากท่านผู้รไู้ ด้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
นางจิตราภรณ์ ฉัตรทันต์ เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ

ข

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
- โครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
- จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
- ข้อเสนอแนะสำหรับโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
ภาคผนวก
- สภาพก่อนการดำเนินโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
- สภาพหลังการดำเนินโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
- ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
- ประมวลภาพโครงงานสร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
2. ผู้รับผิดของโครงงาน เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน
2.1 ด.ญ. นภัสรา
นวลจันทร์
ประธาน
2.2 ด.ช. เนธิรินทร์
สมพระมิตร
รองประธาน
2.3 ด.ญ. ชภาภัทร
สื่อกลาง
เลขานุการ
2.4 ด.ช. กวินวัชร์
อมรภัทรสวัสดิ์
ปฏิคม
2.5 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน
สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา

ครูจิตราภรณ์
ซิสเตอร์บุญสม
ซิสเตอร์ศรีคำ
บาดหลวง ดร.เอกชัย

ฉัตรทันต์
ปิ่นสุวรรณ
ปอดอ
ชิณโคตร

4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ เด็กไม่มีระเบียบวินัยในการเดินแถว การวางรองเท้า และ
เด็กไม่เสียสละตนในการช่วยเหลือผู้อื่น
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสำนึก / ทักษะการทำงาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)
5.1 เด็กไม่มจี ิตสำนึกในการรักษาระเบียบวินัยและการเป็นจิตอาสา
5.2 เด็กไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติและขาดทักษะในการรักษาระเบียบแถวและการวางรองเท้า
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเห็นความสำคัญของการรักษาระเบียบการเดินแถวและการเป็นจิต
อาสาเพือ่ ผู้อื่นและส่วนรวม
6.2 เพื่อฝึกฝนให้เด็กเข้าใจวิธีปฏิบัติและมีทกั ษะในการรักษาระเบียบแถวและการวางรองเท้า
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)

7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯ สามารถทำอะไรได้)

7.2.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 สามารถเดินแถว เดินเก็บมือ และวางรองเท้าได้อย่าง
มีระเบียบ ถูกต้อง และมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 อบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยการเดินแถว การเก็บมือ การวาง
รองเท้า ที่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกให้เด็กมีน้ำใจในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น (Plan)
8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ (Plan)
8.2.1 ครูพูดคุยและอบรมเด็กเกี่ยวกับระเบียบวินัยการเดินแถว การเก็บมือ การวางรองเท้า
ที่ถูกต้อง รวมทัง้ ฝึกให้เด็กมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
8.2.2 ครูตกลงกับเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติทงั้ ในและนอกห้องเรียน
8.3 เด็กทุกคนนำข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do)
8.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check)
8.5 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ทุกคนได้รบั ทราบเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 มีระเบียบวินัย สามารถเดินแถว เดินเก็บมือ และวางรองเท้า
ได้อย่างถูกต้อง
9.2 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 มีน้ำใจ รูจ้ ักช่วยเหลือผู้อื่น และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การสังเกต
10.2 การสำรวจความพึงพอใจ (เด็ก/ครู/ผูบ้ ริหาร)
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการสังเกต คือ แบบบันทึกการสังเกตระเบียบแถว และ แบบบันทึกการสังเกตความ
มีจิตอาสาของเด็ก
11.2 แบบสำรวจความพึงพอใจ (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดำเนินการ
12.1 ช่วงเวลา :
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมารีพิทกั ษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย์
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ - บาท
13.2 แหล่งที่มา - บาท

14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (เฉพาะที่สอดคล้องจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตา (Love) คือ
14.1.1 เมื่อเด็กเดินแถวอย่างเป็นระเบียบและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบถือว่าเด็กรัก
ตนเอง รักระเบียบวินัย รักรองเท้าของตนและรักห้องของตน
14.1.2 เมื่อนักเรียนมีจิตอาสาเสียสละตนเองเพือ่ คนอื่นและส่วนรวม ถือว่าเด็กมีความรักต่อ
คนอื่นและส่วนรวม
14.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อเด็กทำตามข้อตกลงร่วมกัน ถือว่าเด็กมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง
ต่อข้อตกลง ต่อคุณครูและต่อผูอ้ ื่น
14.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อเด็กปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
ของครูและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน ถือว่าเด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู
และต่อโรงเรียน

สรุปผลการดำเนินงาน
1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ก่อนการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” เด็กขาดระเบียบ
วินัยในการเดินแถว การเดินเก็บมือ การวางรองเท้า และขาดความมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
เนื่องจาก เด็กยังไม่เข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยต่าง ๆ และเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไปทำให้เด็กไม่มีระเบียบวินัย
แต่หลังจากนำโครงงานคุณธรรม“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ไปสู่การปฏิบัติแล้วเด็ก
ได้ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ดังต่อไปนี้
ที่
1.

ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 มี
ระเบียบวินัย สามารถเดินแถว เดินเก็บมือ
และวางรองเท้าได้อย่างถูกต้อง

2.

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 มี
น้ำใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และมีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม

3

ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผูบ้ ริหาร) ร้อยละ 90
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

สภาพความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ
ü
100 มีคะแนนการประเมินเรื่อง
ระเบียบวินัยการเดินแถว การ
เดินเก็บมือ และวางรองเท้า
เฉลี่ยร้อยละ 96.40
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ร้อยละ
ü
100 มีคะแนนการประเมินเรื่อง
ความมีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น และมีความเสียสละเพือ่
เฉลี่ยร้อยละ 100.00
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เด็ก ครู
ü
ผู้บริหารร้อยละ 94.92 มีความ
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love) คือ
2.4.1.1 เมื่อเด็กเดินแถว เก็บมือ และวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบถือว่าเด็กรัก
ตนเอง รักระเบียบวินัย รักรองเท้าของตน รักห้องของตนและรักคุณครูประจำชั้นด้วย
2.4.1.2 เมื่อนักเรียนมีจิตอาสาเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นและส่วนรวม ถือว่าเด็กมี
ความรักต่อคนอื่นและส่วนรวม

2.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อเด็กทำตามข้อตกลงร่วมกันทั้งในเรื่องการ
เดินแถว การเก็บมือ การวางรองเท้าและจิตอาสา ถือว่าเด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อ
ข้อตกลง ต่อคุณครูและต่อผูอ้ ื่น
2.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อเด็กปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงก็ทำให้ครูมี
ความภาคภูมิใจมีความสุขและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน ถือว่าเด็กได้
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครูและต่อโรงเรียนด้วย
3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”เป็นผลมาจากการระดมความ
คิดเห็นกันของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ทั้ง 29 คนโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ โดยมุ่งไปที่
“ปัญหาที่อยากจะแก้และความดีที่อยาก” และได้มีการดำเนินการตามวงจร PDCA ซึ่งถือว่าเป็นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม(Participative management) และเป็นไปอย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ
(Quality circle) ตามลำดับ อีกทั้งผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็นคุณธรรมที่ถูก
ปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคน
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้
ใช้งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ(ประหยัด)และก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม เด็กนักเรียนจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่
ปรึกษา โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ซึ้งจะหยิบเอาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทีว่ ิกฤต
และเร่งด่วนเพียงเรื่องเดียวก่อน แต่โครงงาน“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” นี้พัฒนาหลายเรื่องไป
พร้อม ๆ กันคือ ระเบียบแถว การวางรองเท้า และจิตอาสา ถือเป็นความท้าทายของเด็กและครู
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ครั้งนี้
3.2.1 ในปีแรกของการนำโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนเรียบร้อยเพราะมีครู
ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นความสำเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหน้าหัวหน้าและรองหัวหน้า
จะต้องดูแลสมาชิกส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่ห่างๆ และขั้นต่อไปที่ถือว่าเป็นขั้นสุดคือ เด็กนักเรียน
จะต้องมีวินัยในตัวเองและควบคุมตัวเองในการเดินแถว การเก็บมือ การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
และให้มีจิตอาสาคือทำความดีโดยไม่ต้องมีใครบอก
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”ครั้งต่อไป
3.3.1 ในการทำโครงงานคุณธรรมอยากให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยใจ ด้วยแรงระเบิดจากภายใน
โดยไม่ต้องมี คะแนนหรือรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องล่อใจ
3.3.2 ในการนำโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง และจำเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทุกครั้งที่มี
การประเมินเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..................................................
(เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม
คุณธรรม

ลงชื่อ ...........................................................
(นางจิตราภรณ์ ฉัตรทันต์)
ตำแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงาน

หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป
 ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ลงชื่อ ……………………………………………….
(....................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพทิ ักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(…………………………………………)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์

ภาคผนวก

สภาพก่อนการดำเนินการโครงงานคุณธรรม สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา

สภาพหลังการดำเนินโครงงานคุณธรรม สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
ปีการศึกษา 2563

การสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
จากการที่เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” เพื่อ
พัฒนาให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเดินแถว การวางรองเท้าและการมีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม บัดนี้การ
ดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู /ผู้บริหาร)
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 51 คน เป็นเด็ก ครูและผู้ บริหารที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
7
44
51

ร้อยละ
13.70
86.30
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมาก ร้อยละ 86.30 เป็นเพศหญิง ส่วนทีเ่ หลือ ร้อยละ
13.70 เป็นเพศชาย
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
เด็ก
ครู
ผู้บริหาร
รวม

จำนวน
30
17
4
51

ร้อยละ
58.80
33.30
7.80
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมาก ร้อยละ 58.80 เป็นเด็ก รองลงมา ร้อยละ 33.30
เป็นครู และน้อยที่สุดเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 7.80

ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
มีประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น คือ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินยั
ใส่ใจจิตอาสา”
2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โดยใช้การวิเคราะห์ Independent t-test และ One-way
ANOVA ตามลำดับ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบ
วินัย ใส่ใจจิตอาสา”
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผูต้ อบแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ
โครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
ประเด็น

1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้าง
ระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ
(พบว่าบรรลุเป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดิน
แถว (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 94.89%)
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็น
ระเบียบ (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
รวม

น้อยที่สุด

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

ระดับความพึงพอใจ
น้อย ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

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

40
(78.40)
33
(64.70)
30
(58.80)
33
(64.70)
26
(51.00)
162
(63.50)

2
(3.90)
3
(5.90)
4
(7.80)
2
(3.90)
2
(3.90)
13
(5.10)

9
(17.80)
15
(29.40)
17
(33.30)
16
(31.40)
23
(45.10)
80
(31.40)

รวม

51
(100.0)
51
(100.0)
51
(100.0)
51
(100.0)
51
(100.0)
255
(100.0)

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 94.90 (ระดับมากร้อยละ 31.40 และ
ระดับมากที่สุด 63.50) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิต
อาสา” ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” เป็นประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 96.20 อยู่ในอันดับที่หนึ่ง

2. ประเด็นที่ 4 เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) และประเด็นที่

5 เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึง
พอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 96.10 อยู่ในอันดับที่สอง
3. ส่วนประเด็นที่ 3 เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 94.89%) เป็น
ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สดุ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 92.10 อยู่
ในอันดับสุดท้าย

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ
จิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.89%)
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
เฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

แปลความ

4.75

0.52

มากที่สุด

4.59

0.61

มากที่สุด

4.51

0.64

มากที่สุด

4.61

0.57

มากที่สุด

4.47

0.58

มาก

4.58

0.59

มากที่สุด

จากตรางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบสำรวจมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.58; S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 4 ประเด็น และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 1 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 5 เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) มีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด (𝑥̅ =4.47; S.D.=0.58)

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” จำแนกตามเพศ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจซึ่งเป็นเพศชาย
เกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” (มีผู้ตอบแบบสอบสำรวจที่เป็น
เพศชาย 7 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ
จิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.89%)
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
เฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

แปลความ

4.71

0.76

มากที่สุด

4.71

0.49

มากที่สุด

4.57

0.53

มากที่สุด

4.57

0.53

มากที่สุด

4.28

0.76

มาก

4.57

0.42

มากที่สุด

จากตารางที ่ 5 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นเพศชายมีความพึง พอใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.57; S.D.=0.42)
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 4 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด และมีเพียง 1 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 5 เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อ ื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย
100%)ที่ผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑥̅ =4.28; S.D.=0.76)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสำรวจซึ่งเป็นเพศหญิง
เกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” (มีผู้ตอบแบบสอบสำรวจที่เป็น
เพศหญิง 44 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ
จิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.89%)

𝑥̅

S.D.

แปลความ

4.75

0.49

มากที่สุด

4.57

0.62

มากที่สุด

4.50

0.66

มาก

ประเด็น
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)

𝑥̅

S.D.

แปลความ

4.61

0.58

มากที่สุด

4.50

0.55

มาก

เฉลี่ย

4.59

0.47

มากที่สุด

จากตรางที ่ 6 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจที่เ ป็นเพศหญิงมี ความพึง พอใจเกี่ยวกับ การ
ดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.59; S.D.=0.47)
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิต
อาสา” ผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ =4.75; S.D.=0.49) รองลงมา
คือ ประเด็นที่ 4 เด็ก สามารถวางรองเท้าได้อ ย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุเ ป้าหมาย 100%) (𝑥̅ =4.61;
S.D.=0.58) และพบว่าประเด็นที่ 5 เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) มีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด (𝑥̅ =4.50; S.D.=0.55)

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”
จำแนกตามสถานภาพ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ของผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสถานภาพเป็นเด็กอนุบาลปีที่ 3/2 (จำนวนผู้ตอบ
30 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ
จิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.89%)
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
เฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

แปลความ

4.80

0.55

มากที่สุด

4.77

0.43

มากที่สุด

4.67

0.55

มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

4.63

0.56

มากที่สุด

4.71

0.40

มากที่สุด

จากตรางที ่ 7 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบสำรวจที่เ ป็นเด็ก อนุบ าลมี ความพึง พอใจที่เ กี่ยวกับ การ
ดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” อยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.71; S.D.=0.40)
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิต
อาสา” (𝑥̅ =4.80; S.D.=0.55) มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือประเด็น 2 เด็กสามารถเข้า
แถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 94.29%) (𝑥̅ =4.77; S.D.=0.43) และพบว่าประเด็นที่ 5 เด็กมี
น้ำใจช่วยเหลือ ผู้อ ื่น (พบว่าบรรลุเ ป้าหมาย 100%) มีค่าเฉลี่ยระดับ ความพึงพอใจน้อ ยที่ส ุด (𝑥̅ =4.63;
S.D.=0.56)

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ของผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสถานภาพเป็นครู (จำนวนผู้ตอบ 17 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ
จิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.89%)
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
เฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

แปลความ

4.59

0.51

มากที่สุด

4.41

0.62

มาก

4.35

0.61

มาก

4.59

0.51

มากที่สุด

4.18

0.53

มาก

4.42

0.42

มาก

จากตรางที่ 8 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสภานภาพเป็นครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.42; S.D.=0.42) แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิต
อาสา” และประเด็นที่ 4 เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) ครูมคี วาม
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.59; S.D.=0.51) และพบว่าประเด็นที่ 5 เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่า
บรรลุเป้าหมาย 100%) มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด (𝑥̅ =4.18; S.D.=0.53)

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ของผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสถานภาพเป็นผู้บริหาร (จำนวนผู้ตอบ 4 คน)
ประเด็น
1.การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ
จิตอาสา”
2.เด็กสามารถเข้าแถวได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.29%)
3.เด็กเก็บมืออย่างเรียบร้อยในขณะเดินแถว (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 94.89%)
4.เด็กสามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
5.เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
เฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

แปลความ

5.00

0.00

มากที่สุด

4.00

1.15

มาก

4.00

1.15

มาก

4.00

1.15

มาก

4.50

0.58

มาก

4.30

0.81

มาก

จากตรางที่ 9 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสถานภาพเป็นผู้บริหารมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.30; S.D.=0.81)
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิต
อาสา” มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (𝑥̅ =5.00; S.D.=0.00) รองลงมาคื อประเด็นที่ 5 เด็ก
สามารถวางรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%) (𝑥̅ =4.50; S.D.=0.58) ส่วนอีก 3
ประเด็นนั้นมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากัน (𝑥̅ =4.00; S.D.=1.15)

ประเด็นที่ 2 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่จิตอาสา” จำแนกตามเพศ และสถานภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ Independent t-test และ
One-way ANOVA ตามลำดับ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินยั
ใส่ใจจิตอาสา” ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” จำแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน

𝑥̅

S.D.

รวม

7
44
51

4.57
4.59
4.58

0.42
0.47
0.46

ชาย
หญิง
หมายเหตุ

ค่าสถิตทิ ดสอบ

p-value

t = 0.079

0.938

1. t หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ Independent t-test

จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจ

จิตอาสา” จำแนกตามเพศ โดยเพศที ่ม ีร ะดั บ ความพึง พอใจมากที่ ส ุดคือ เพศหญิ ง (𝑥̅ =4.59; S.D.=0.47)
รองลงมาคือ เพศชาย (𝑥̅ =4.57; S.D.=0.47)
แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบ
วินัย ใส่ใจจิตอาสา” จำแนกตามเพศ โดยใช้ Independent t-test พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการ
โครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” ของแต่ละเพศ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนั้นผล
การศึกษา จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ระดับ 0.05 อย่างมีนัยสำคัญ

สมมติฐานที่ 2 : ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบ
วินัย ใส่ใจจิตอาสา” ที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความพอใจแตกต่างกัน
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“สร้างระเบียบวินัย ใส่จิตอาสา” จำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จำนวน

𝑥̅

S.D.

รวม

30
17
4
51

4.71
4.42
4.30
4.58

0.40
0.42
0.81
0.46

เด็ก
ครู
ผู้บริหาร
หมายเหตุ

1. F หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ One-way ANOVA

2. * หมายถึง p < 0.05

ค่าสถิตทิ ดสอบ

p-value

F = 3.235

0.048*

จากตารางที่ 11 พบว่า เด็กมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบ

วิ นั ย ใส่ ใจจิ ตอาสา” มากที ่สุ ด (𝑥̅ =4.71; S.D.=0.40) รองลงมาคือ ครู (𝑥̅ =4.42; S.D.=0.42) และ ผู้บริหาร
(𝑥̅ =4.30; S.D.=0.81)
แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบ
วินัย ใส่ใจจิตอาสา” โดยใช้ One-way ANOVA พบว่า มีอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ
0.05 จึงต้องมีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไปด้วยวิธีการของ Scheffé ได้ผลดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง( เด็ก ครู ผู้บริหาร)
เกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” จำแนกตามสถานภาพ

หมายเหตุ

สถานภาพ

เด็ก

ครู

ผู้บริหาร

เด็ก
ครู
ผู้บริหาร

1.000

0.036*

0.085
0.617

1.000

1.000

* หมายถึง p < 0.05

จากตารางที่ 12 พบว่า เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โดยใช้วิธีการของ Scheffé พบว่า
เด็กและครู มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05 เป็นไปตามสมมุติฐาน นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน

ประมวลภาพ
การดำเนินการโครงงานคุณธรรม “สร้างระเบียบวินัย ใส่ใจจิตอาสา”

