
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” 

นางสาวดวงนภา โลมปลา 
ครทูีป่รกึษา 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5/1 
ผูร้บัผดิชอบโครงงาน 



ค าน า     
  

  โครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมารี           
พิทักษ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ           
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีนางสาวดวงนภา โลมปลา เป็นที่ ปรึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5/1 ส่วนมากเห็นว่าปัญหาของห้องนี้คือการเดินแถวไม่เป็นระเบียบ ไม่เก็บมือขณะเดินแถวชอบพูดคยุ 
ยอกล้อกัน ยังขาดจิตส านึกในการเดินแถว จึงได้เลือกประเด็นนี้มาสร้างเปน็โครงงานคุณธรรม”เดินอย่างมดไม่
คดเหมือนงู”        
  โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ให้มีจิตส านึกในการ
รักษาระเบียบวินัยการเดินแถว เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตามอัตลักษณ์4 ของนักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์คือ 
“รักเมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”      
  ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ไดจ้ัดท าโครงงานคุณธรรมนี้และ     
ไดเ้ปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกท่ี    
ของเชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู”นี้อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอความ   
กรุณาจากทา่นผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ในโอกาสต่อไป  
  
 
    
 
 
                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
                       นางสาวดวงนภา  โลมปลา 
                           ผู้จัดท า 
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 

อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2563/2564 
 
1.  ชื่อโครงงานคุณธรรม  “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ” 
  
2. ผู้รับผิดของโครงงาน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   จ านวน 30 คน  

2.1 เด็กชายธนกฤต  สาครไทย       ประธาน  
2.2 เด็กหญิงวริศรา   วงศ์ทองเจริญ      รองปราน 
2.3 เด็กชายจิรัฏฐ์   จันทร์แดง          เลขานุการ 
2.4 เด็กชายเปรมปรีดิ์  ร่มเย็น        ปฏิคม 
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  จ านวน 26 คน   สมาชิก 

 
3.  ที่ปรึกษา 
    3.1 ครูที่ปรึกษา     นางสาวดวงนภา โลมปลา  

3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา     ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ   
          ซิสเตอร์ศรีค า ปอดอ     
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา   บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชณิโคตร       

  
4.  ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์)  นักเรียนเดินแถวไม่เป็นระเบียบ    
 
5.  สาเหตุ   (เก่ียวกับจิตส านึก / ทักษะการท างาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)  
 5.1 นักเรียนขาดจิตส านึกความรับผิดชอบในการเดินแถวให้เป็นระเบียบ  
 5.2 นักเรียนขาดทักษะในการเดินแถวให้เป็นระเบียบและถูกวิธี  
6.  วัตถุประสงค์  (เพ่ือแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)      
 6.1 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการเดินแถวให้เป็นระเบียบ   
 6.2 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการเดินแถวให้เป็นระเบียบและถูกวิธี  
 
7. เป้าหมาย       
 7.1 เชิงปริมาณ (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)       
   7.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงงาน  

  7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯสามารถท าอะไรได้)     
   7.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ร้อยละ 100  เดินแถวไดเ้ป็นระเบียบ    
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8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)   
8.1 อบรมปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเดินแถวให้เป็นระเบียบและฝึกฝนให้ 

นักเรียนมีทักษะในการเดินแถวอย่างถูกวิธี คือ เดินเป็นคู่ เรียงตามล าดับ ถือของมือด้านนอก (Plan)  
   8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ (Plan)  

      8.2.1 นักเรียนทุกคนเรียงตามล าดับความสูงโดยมีหัวหน้าและรองหัวหน้าอยู่หน้าแถวถือของมือ
  ด้านนอก หากไม่มีของให้เก็บมือโดยมือขวาทับมือซ้าย 

     8.2.2 นักเรียนทุกคนเดินแถวให้ตรงโดยเดินตามคนที่อยู่หัวแถวและเดินด้วยความเงียบ 
  8.2.3 นักเรียนที่อยู่ท้ายแถว ท าหน้าทีประเมินการเดินแถวในทุกวัน  
 8.3 นักเรียนทุกคนน าข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do) 
 8.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check) 
 8.5 น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ทุกคนได้รับทราบเพ่ือปรับปรุง  

  แก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Act) 
 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)   
 9.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ร้อยละ 100 เดินแถวเป็นระเบียบและถูกต้อง (เดินเป็นคู่ 
เรียงตามล าดับ ถือของมือด้านนอก) 
 9.2 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง) รอ้ยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
   

    10. วิธีการประเมิน  (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ) 
          10.1 การสังเกต  
    10.3 การสอบถามความพึงพอใจ (นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง)     

 
    11. เครื่องมือประเมิน    

11.1 แบบบันทึกการสังเกต  
    11.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง) 

 
    12. ช่วงเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
           12.1 ช่วงเวลา :  1 ตุลาคม 2563   ถึง   1 มีนาคม 2564 
           12.2 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์     
    13. งบประมาณและแหล่งท่ีมา  
            13.1 งบประมาณ   -  บาท  
            13.2 แหล่งที่มา   -  บาท    
              
    14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์     
    14.1 รักเมตตา (Love)   คือ เมื่อนักเรียนเดินแถวให้เป็นระเบียบ ถือว่านักเรียนรักระเบียบวินัย รัก
ตนเอง รักเพ่ือนร่วมห้องและรักคุณครู 
  14.2 ซื่อสัตย์ (Integrity)  คือ เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการเดินแถวอย่างเคร่งครัด ถือว่า
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
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  14.3 กตัญญู  (Gratitude)  คือ การที่เราไม่ท าให้ครูคอยหนักใจ ต้องคอยมาก าชับบ่อยๆนอกจากจะ
 เป็นการแสดง ความรักท่ีมีต่อครูแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูได้อีกทางด้วย 
  14.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency)  คือ  โครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  ใช้
 ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้ ใช้งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่รู้จักการน าทัพยากรที่มีอยู่มา
 ใช้อย่างคุ้มค่า 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 
  ก่อนการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ” นักเรียนเดนิแถวไม่เป็นระเบียบ       
ไม่เก็บมือขณะเดินแถวชอบพูดคยุ หยอกล้อกนั ยังขาดจิตส านึกในการเดินแถว  
  หลังจากน า  โครงงานคุณธรรม“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ” ไปสู่การปฏิบัติแล้วนักเรียน  ไดล้ด 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคล์งคือการขาดวินัยในการเดินแถว และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้นคือการ
พยายามเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ดังตอ่ไปนี้  
  

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
แผนงาน/ โครงการ /

กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ 
สรุปผลการด าเนินงานตาม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยสังเขป บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ร้อย
ละ 100 มีจิตส านึกในการ
เดินแถวให้เป็นระเบียบ
และมีทักษะในการเดินแถว
ที่ถูกต้อง (เดินเป็นคู่ เรียง
ตามล าดับ ถือของมือด้าน
นอก)    

 √ 

การผลการประเมินนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ร้อยละ 97.70  
มีจิตส านึกในการเดินแถวให้เป็น
ระเบียบและมีทักษะในการเดินแถวที่
ถูกต้อง (เดินเป็นคู่ เรียงตามล าดับ ถือ
ของมือด้านนอก)    

 

2 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1 ร้อยละ 
100 เดินแถวเป็นระเบียบ
และถูกต้อง (เดินเป็นคู่ เรียง
ตามล าดับ ถือของมือด้าน
นอก) 

 √ 

จากผลการประเมินการเดินของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ร้อยละ
86.46  เดินแถวเป็นระเบียบและถูกต้อง 
(เดินเป็นคู่ เรียงตามล าดับ ถือของมือ
ด้านนอก) 
 

3 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/คร/ู
ผู้ปกครอง) ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป 

√  

จากผลการประเมินผู้เกี่ยวข้อง 
(นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง) ร้อยละ 92.64  
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
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2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้ 
  2.1 รักเมตตา (Love)   คือ เมื่อนักเรียนเดินแถวให้เป็นระเบียบ ถือว่านักเรียนรักระเบียบวินัย รักตนเอง 
รักเพ่ือนร่วมห้องและรักคุณครู 
 2.2 ซื่อสัตย์ (Integrity)  คือ เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการเดินแถวอย่างเคร่งครัด ถือว่านักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
 2.3 กตัญญู  (Gratitude)  คือ การที่เราไม่ท าให้ครูคอยหนักใจ ต้องคอยมาก าชับบ่อยๆนอกจากจะ เป็น
การแสดง ความรักท่ีมีต่อครูแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูได้อีกทางด้วย 
 2.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency)  คือ  คือ  โครงงานคณุธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  ใช้

ทรพัยากรท่ีมีอยู่เดิม จงึไมไ่ด ้ใชง้บประมาณใหม ่ถือเป็นโครงงานคณุธรรมท่ีรู้จักการน าทัพยากรที่มีอยู่มา   
ใช้อย่างคุ้มค่า  
 
3. สรุปผลในภาพรวม     
    

 3.1จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  ครั้งนี้ 
  3.1.1 โครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  เป็นผลมาจากการระดมความ คิดเห็นกันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ทั้ง 30  คนโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า โดยมุ่งไปที่ “ปัญหาที่
อยากจะแก้และความดีที่อยาก” และได้การด าเนินการตามวงจร PDCA ซึ่งถือว่าเป็นการ บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม(Participative management) และเปน็ไปอยา่งเป็นระบบวงจรคุณภาพ (Quality circle) 
ตามล าดับ อีกท้ังผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็นคุณธรรมที่ถูก ปลูกฝังไว้จิตวิญญาณของ    
นักเรียนแต่ละคน 
 3.1.2 โครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้ ใช้งบประมาณ
ใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ(ประหยัด)และก่อให้เกิดประสิทธิผล      
 3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม เด็กนักเรียนจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่     
ปรึกษา โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากท า” ซ่ึงจะหยิบเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่วิกฤต     
และเรง่ดว่นเพียงเรื่องเดียวก่อน แต่โครงงาน “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  นี้พัฒนาหลายเรื่องไป     
พร้อม ๆ กันคือ ระเบียบแถว การฝึกเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี การฝึกควบคุมตัวเอง อยู่ให้ได้ด้วยตนเอง ไม่สร้าง   
ปัญหาหรือภาระให้กับห้องเรียน ถือเป็นความทา้ทายของนักเรียนและครู 
   
 3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  ครั้งนี้ 
  3.2.1 ในช่วงแรกของการน าโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนเรียบร้อยเพราะมีครู     
ดูแลควบคมุอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นความส าเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหน้าที่ของหัวหน้าและรองหัวหน้า     
จะตอ้งดูแลสมาชิกส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่หา่งๆ และขั้นต่อไปที่ถือว่าเป็นขั้นสุดคือ เด็กนักเรียน    
จะตอ้งมีวินัยในตัวเองและควบคุมตัวเองในการเดินแถว การเก็บมือ ไม่พูดคุย ให้เป็นระเบียบ    
โดยไม่ต้องมีใครบอก  
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 3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “เดนิอย่างมดไม่คดเหมือนงู ”  ครั้งต่อไป 
  3.3.1 ในการท าโครงงานคุณธรรมอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยใจ ด้วยแรงระเบิดจากภายในไม่ได้ท า
เพราะกลัวถูกการประเมินหรือ การมีรางวัลมาเป็นวัตถุสิ่งของมาล่อใจ   
  3.3.2 เมื่อนักเรียนท าโครงงานนี้ส าเร็จแล้วอยากให้ต่อยอดไปสู่การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเพราะ
เป็นการกระท าท่ีต่อเนื่องทุกครั้ง 
  3.3.3 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จควรก าหนดให้เหมาะสมและเป็นไปได้ คือ ไม่ต่ าหรือสูงเกินไป 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................................         ลงชื่อ....................................................... 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1               (นางสาวดวงนภา    โลมปลา) 
   ผู้รับผิดชอบโครงงาน              ครูที่ปรึกษาโครงงาน  
 
หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว          
สรุปผลการพิจารณา 
 
   เห็นสมควรให้ด าเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป  
 
   ไมเ่ห็นสมควรให้ด าเนินการต่อเนื่องจาก 
 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
  
 ทั้งนี้ให้น าผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม 
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้สอดคล้องกับ 
เป้า หมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
ซิสเตอร์บุญสม    ปิ่นสุวรรณ 

ผู้อ านวยการโรเรียนพิทักษ์นางรอง 
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บันทึกเพิ่มเติม 
 
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................  
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
ดร. บาทหลวงเอกชัย  ชิณโครต 
ผู้จัดการโรเรียนพิทักษ์นางรอง 
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ภาคผนวก 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพก่อนการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนง ู”   
 

 
 
 

 
นักเรียนเดินแถวไม่เป็นระเบียบพูดคุย 
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สภาพหลังการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนง ู”   

 
        
 
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนเดินแถวด้วยความเงียบ เป็นระเบียบ 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 /1 ปีการศึกษา 2563     

ครูประจ าชั้น นางสาวดวงนภา  โลมปลา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
                

เดือน……………………………… 
                      

1 ด.ช. กิตติกวิน ป้องแก้ว                       
2 ด.ช. ธนกฤต ปิยะเมธาง                       
3 ด.ช. ธนกฤต สาครไทย                       
4 ด.ช. ณรัช ลิ้มโฆษิต                       
5 ด.ญ. วริศรา วงศ์ทองเจริญ                       
6 ด.ช. ชนปราชญ ์ เจริญศิริ                       
7 ด.ช. ธนวรรษธร นัสธีทอง                       
8 ด.ช. เปรมปรีด์ิ ร่มเย็น                       
9 ด.ญ. จอมญาดา         เจริญพันธุวงศ์                       
10 ด.ญ. สิรภัทร วนพงศ์ทิพากร                       
11 ด.ญ. พูนสุข วงศ์ศักดิ์                       
12 ด.ช. นภัทร์ ชาติประสพ                       
13 ด.ญ. ธัญพิชชา ฤทธิวัชร                       
14 ด.ช. นราวิชญ ์ เหล่าอุดม                       
15 ด.ช. พิสิฏฐ์พล    ชินนิธิพัฒน ์                       
16 ด.ช. จิรภัทร นิณรัตน์                       
17 ด.ญ. นิชกานต์ ขาวสกุล                       
18 ด.ญ. นัฐชา แซ่เทียน                       
19 ด.ช. มนนพัทธ์ ศิริชัย                       
20 ด.ช. จิรัฏฐ ์ จันทร์แดง                       
21 ด.ช. ศุภณัฐ กะการดี                       
22 ด.ญ. ณัฐธิญาน ์ ตระกลูไตรพฤกษ์                       
23 ด.ช. จิรฏัฐ์ หนูจิตต์                       
24 ด.ช. วีรภัทร ช่วงเวฬุวรรณ                       
25 ด.ช. จักราวุธ แก้ววิจิตร                       
26 ด.ช. นัฐวุฒิ วิเศษทรัพย์                       
27 ด.ช. พนธกร จันทาอ่อน                       
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นักเรียนทั้งหมด 30 คน   
ชาย     22 คน  
หญิง     8   คน 
 
**นักเรียนที่เดินแถวไม่เป็นระเบียบให้ใส่เครื่องหมาย × ด้วยปากกาแดง 
 
นักเรียนเดินแถวเป็นระเบียบ   …………คน  คิดเป็นร้อยละ………………… 
นักเรียนเดินแถวเป็นไม่ระเบียบ ………...คน   คิดเป็นร้อยละ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

 
เดือน………………………………  

                      
28 ด.ช. กิตติเชษฐ ์ ประถมทอง                       
29 ด.ช.รัฐ สวัสดิ์พูน                       
30 ด.ช.ณติภูมิ บุตรไชย                       
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การส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 

“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” 
 

ค าชี้แจง : จากการที่นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้ท าโครงงานคุณธรรมเรื่อง" เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 
เพ่ือพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัยในการเดินแถว บัดนี้การด าเนินการตามโครงงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ ผู้ปกครอง / ครู / ผู้บริหาร) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 
 ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 43 คน เป็นเด็ก ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 22 48.80 
หญิง 21 51.20 
รวม 43 100.00 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมาก ร้อยละ 51.20 เป็นเพศชาย ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 48.80 
เป็นเพศหญิง 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เด็กนักเรียน 15 34.90 
คร ู 10 23.30 
ผู้ปกครอง 13 30.20 
ผู้บริหาร 5 11.60 
รวม 43 100.0 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมาก ร้อยละ 34.90 เป็นเด็กนักเรียน รองลงมาคือ ร้อย

ละ 30.20 เป็นผู้ปกครอง และร้อยละ 23.30 เป็นครู ตามล าดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.60 เป็นผู้บริหาร 
 

ตอนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู”  
  การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” มี
ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น คือ 
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1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่

คดเหมือนงู” จ าแนกตามเพศ และสถานภาพ 
2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 

“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู ” จ าแนกตามเพศ และสถานภาพ โดยใช้การวิ เคราะห์  
Independent t-test และ One-way ANOVA ตามล าดับ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผู้ตอบแบบส ารวจถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
โครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
น้อยที่สุด น้อย 

ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม 
"เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(4.70) 

13 
(30.20) 

28 
(65.10) 

43 
(100.0) 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
รักษาระเบียบแถว 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.30) 

19 
(44.20) 

23 
(53.50) 

43 
(100.0) 

3. การฝึกระเบียบแถวท าให้
นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียน
ทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(4.70) 

22 
(51.20) 

19 
(44.20) 

43 
(100.0) 

4. นักเรียนสามารถรักษาความ
เงียบในขณะเดินแถว 

0 
(0.00) 

1 
(2.30) 

3 
(7.00) 

24 
(55.80) 

15 
(34.90) 

43 
(100.0) 

5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็น
ระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครู
คอยควบคุม 

0 
(0.00) 

1 
(2.30) 

5 
(11.60) 

24 
(55.80) 

13 
(30.20) 

43 
(100.0) 

6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(9.30) 

20 
(46.50) 

19 
(44.20) 

43 
(100.0) 

รวม 
0 

(0.00) 
2 

(0.78) 
17 

(6.59) 
122 

(47.29) 
117 

(45.35) 
258 

(100.0) 
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจร้อยละ 92.64 (ระดับมากร้อยละ 47.29 และ

ระดับมากที่สุดร้อยละ 45.35) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คด
เหมือนง”ู ในระดับมากข้ึนไป และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

1. ประเด็นที่ 2 นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจ
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 97.70 อยู่ในอันดับหนึ่ง 

2. ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบ
ส ารวจมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.30 อยู่ในอันดับสอง 

3. ส่วนประเด็นที่ 5 นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม เป็น
ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 86.10 อยู่ในอันดับ
สุดท้าย 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนง”ู โดยภาพรวม 
 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.60 0.58 
มาก
ที่สุด 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.51 0.55 
มาก
ที่สุด 

3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.40 0.58 มาก 
4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.23 0.68 มาก 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 4.14 0.71 มาก 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.35 0.65 มาก 

เฉลี่ย 4.37 0.64 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงาน 

“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.37; S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ผู้ตอบแบบส ารวจมีระดับความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น และมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 4 ประเด็น โดยประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" (�̅�=4.60; 
S.D.=0.58) รองลงมาคือประเด็นที่ 2 นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว  (�̅�=4.51; 
S.D.=0.55) ส่วนประเด็นที่ 5 นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม มี
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด (�̅�=4.14; S.D.=0.71) 
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 
 ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็น เพศชาย
เกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” (มีผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศชาย 22 
คน) 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.64 0.58 
มาก
ที่สุด 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.64 0.49 
มาก
ที่สุด 

3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.41 0.67 มาก 
4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.27 0.63 มาก 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 4.27 0.70 มาก 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.45 0.74 มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.44 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.45; S.D.=0.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 2 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมี 4 ประเด็นผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย ประเด็นที่ 1 
การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" (�̅�=4.64; S.D.=0.58) และประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 
1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" (�̅�=4.64; S.D.=0.49) ที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็น
เพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็น เพศหญิง
เกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” (มีผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศหญิง 
38 คน) 

 
ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.57 0.60 
มาก
ที่สุด 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.38 0.59 มาก 
3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.38 0.50 มาก 
4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.19 0.75 มาก 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 4.00 0.71 มาก 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.24 0.54 มาก 

เฉลี่ย 4.29 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.76; S.D.=0.36) แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 5 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก แต่มีเพียง 1 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" ที่ผู้ตอบ
แบบส ารวจที่เป็นหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง (�̅�=4.57; S.D.=0.60)  
 
 
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 
จ าแนกตามสถานภาพ 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็นเด็กนักเนียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” (จ านวนผู้ตอบ 15 คน) 
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ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.60 0.63 
มาก
ที่สุด 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.53 0.64 
มาก
ที่สุด 

3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.27 0.70 มาก 
4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.20 0.86 มาก 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 4.20 0.77 มาก 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.20 0.86 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.57 มาก 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.60; S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 4 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเด็กนักเรียน  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีเพียง 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดิน
อย่างมดไม่คดเหมือนงู" (�̅�=4.60; S.D.=0.63) และประเด็นที่ 2 นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา 
ระเบียบแถว (�̅�=4.53; S.D.=0.64) ที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นเด็กนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็นผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” (จ านวนผู้ตอบ 13 คน) 

 
ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มโีครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.46 0.66 มาก 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.54 0.52 
มาก
ที่สุด 

3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.62 0.51 
มาก
ที่สุด 

4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.23 0.60 มาก 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 4.38 0.51 มาก 

6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.54 0.52 
มาก
ที่สุด 

เฉลี่ย 4.46 0.41 มาก 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.58; S.D.=0.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 3 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ 3 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ 3 
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การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเมื่อไปถึงห้องเรียนที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็น
ผู้ปกครอง (�̅�=4.62; S.D.=0.51) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนประเด็นที่ 4 
นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว (�̅�=4.23; S.D.=0.60) ที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็นคุณครู
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” (จ านวนผู้ตอบ 10 คน) 
 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.80 0.42 
มาก
ที่สุด 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.60 0.52 
มาก
ที่สุด 

3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.40 0.52 มาก 
4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.40 0.52 มาก 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 3.80 0.79 มาก 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.40 0.52 มาก 

เฉลี่ย 4.40 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
โครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.90; S.D.=0.20) เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า มี 4 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีเพียง 
2 ประเด็นที่ คือ ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" ที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่
เป็นครู (�̅�=4.80; S.D.=0.42) และประเด็นที่ 2 นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว (�̅�=4.60; 
S.D.=0.52) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่ 5 นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วย
ตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม (�̅�=3.80; S.D.=0.79) ที่ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ารวจซึ่งเป็นผู้บริหาร
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” (จ านวนผู้ตอบ 5 คน) 
 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 

1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู" 4.60 0.55 
มาก
ที่สุด 

2. นักเรียนเห็นความส าคัญของการรักษาระเบียบแถว 4.20 0.45 มาก 
3. การฝึกระเบียบแถวท าให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนทันทีเม่ือไปถึงห้องเรียน 4.20 0.45 มาก 
4. นักเรียนสามารถรักษาความเงียบในขณะเดินแถว 4.00 0.71 มาก 
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ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 
5. นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูคอยควบคุม 4.00 0.71 มาก 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.20 0.45 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.49 มาก 
 
จากตารางที่ 10 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้บริหารมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20; S.D.=0.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มี 5 ประเด็นผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นผู้บริหารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
แต่มีเพียง 1 ประเด็นคือประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู"  ที่ผู้ตอบแบบ
ส ารวจที่เป็นผู้บริหารมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.60; S.D.=0.55) 
 
ประเด็นที่ 2 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” จ าแนกตามเพศ และสถานภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ Independent t-test และ 
One-way ANOVA ตามล าดับ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1 : ผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมด 
ไม่คดเหมือนง”ู ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนง”ู จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน �̅� S.D. ค่าสถิติทดสอบ p-value 
ชาย 22 4.45 0.44 

t = 1.077 0.288 
หญิง 21 4.29 0.48 

รวม 43 4.37 0.64   
หมายเหตุ 1. t หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ Independent t-test 

จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คด
เหมือนงู” จ าแนกตามเพศ โดยเพศที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ เพศชาย (�̅�=4.45; S.D.=0.44) 
รองลงมาคือ เพศหญิง (�̅�=4.29; S.D.=0.48)  

เมื่อท าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมด
ไม่คดเหมือนงู” จ าแนกตามเพศ โดยใช้ Independent t-test พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจเพศหญิงและเพศชาย
มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” ไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 
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สมมติฐานที่ 2 : ผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมด
ไม่คดเหมือนง”ู ที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความพอใจแตกต่างกัน 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
“เดินอย่างมดไม่คดเหมือนง”ู จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน �̅� S.D. ค่าสถิติทดสอบ p-value 
เด็ก 15 4.33 0.57 

F = 0.419 0.740 
ผู้ปกครอง 13 4.46 0.41 
คร ู 10 4.40 0.35 
ผู้บริหาร 5 4.20 0.49 

รวม 43 4.37 0.64   
หมายเหตุ 1. F หมายถึง ค่าสถิติทดสอบ One-way ANOVA 
  
 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดิน
อย่างมดไม่คดเหมือนงู” มากที่สุด (�̅�=4.46; S.D.=0.41)  รองมาคือ ครู  (�̅�=4.40; S.D.=0.35) ,เด็ก 
(�̅�=4.33; S.D.=0.57)  และผู้บริหาร (�̅�=4.20; S.D.=0.49)   ตามล าดับ  
  

เมื่อท าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมด
ไม่คดเหมือนงู” จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้ One-way ANOVA พบว่า ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู” ของแต่ละสถานภาพ (เด็ก ผู้ปกครอง ครู และ
ผู้บริหาร) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 
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ผลการประเมินการเดินแถวและการเข้าแถว 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13
ป.5/1 63.33 86.67 83.33 70.00 87.00 70.00 70.00 80.00 80.00 86.67 627.00 78.38
ป.5/2 60 93.33 83.33 86.67 80.00 56.67 83.33 80.00 76.67 80.00 626.67 78.33
ป.5/3 60 90 80.00 83.33 80.00 73.33 83.33 73.33 83.33 86.67 643.32 80.42

ผลคะแนนค ำนวนจำก คะแนนรวมในแต่ละวัน/จ ำนวนคร้ังท่ีประเมิน
หมำยเหตุ:คณะกรรมกำรประเมินตลอดท้ังวัน

ผลกำรประเมินกำรเข้ำแถวและกำรเดินแถว (จำกระบบ Googel form )
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน

ระดับช้ัน รวม ค่ำเฉล่ีย
วันท่ี

2 3 6 7 8 9 14 15 16 17 18 21 22 23 28 29
ป.5/1 80 80 83.33 83.33 83.33 83.33 86.67 83.33 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 83.33 80.00 1306.65 81.67
ป.5/2 76.67 70 73.33 73.33 76.67 86.67 86.67 70.00 76.67 70.00 80.00 76.67 80.00 80.00 80.00 80.00 1236.68 77.29
ป.5/3 83.33 76.67 76.67 80.00 86.67 90.00 90.00 73.33 76.67 80.00 80.00 80.00 83.33 83.33 80.00 83.33 1303.33 81.46

ผลกำรประเมินกำรเข้ำแถวและกำรเดินแถว ระดับช้ันประถม (จำกระบบ Googel form )
ประจ ำเดือน ธันวำคม

ระดับช้ัน รวม ค่ำเฉล่ีย
วันท่ี

ผลคะแนนค ำนวนจำก คะแนนรวมในแต่ละวัน/จ ำนวนคร้ังท่ีประเมิน
หมำยเหตุ:คณะกรรมกำรประเมินตลอดท้ังวัน

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
ป.5/1 83.33 70 76.67 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 93.33 93.33 93.33 959.99 87.27
ป.5/2 80 80 76.67 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 96.67 96.67 96.67 976.68 88.79
ป.5/3 80 83.33 76.67 83.33 83.33 83.33 83.33 86.67 90.00 90.00 93.33 933.32 84.85

ผลคะแนนค ำนวนจำก คะแนนรวมในแต่ละวัน/จ ำนวนคร้ังท่ีประเมิน
หมำยเหตุ:คณะกรรมกำรประเมินตลอดท้ังวัน

ผลกำรประเมินกำรเข้ำแถวและกำรเดินแถว ระดับช้ันประถม (จำกระบบ Googel form )
ประจ ำเดือน มกรำคม

ระดับช้ัน รวม ค่ำเฉล่ีย
วันท่ี

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23
ป.5/1 93.33 93.33 73.33 90.00 90.00 90.00 96.67 90.00 90.00 90.00 90.00 93.33 90.00 90.00 90.00 93.33 93.33 93.33 93.33 1723.31 90.70
ป.5/2 96.67 90 83.33 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 96.67 90.00 86.67 90.00 93.33 93.33 90.00 93.33 1723.33 90.70
ป.5/3 93.33 90 83.33 90.00 90.00 90.00 93.33 90.00 90.00 90.00 90.00 93.33 90.00 90.00 90.00 93.33 93.33 93.33 93.33 1726.64 90.88

ผลคะแนนค ำนวนจำก คะแนนรวมในแต่ละวัน/จ ำนวนคร้ังท่ีประเมิน
หมำยเหตุ:คณะกรรมกำรประเมินตลอดท้ังวัน

ผลกำรประเมินกำรเข้ำแถวและกำรเดินแถว ระดับช้ันประถม (จำกระบบ Googel form )
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์

ระดับช้ัน รวม ค่ำเฉล่ีย
วันท่ี
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สรุปผลการประเมินการเดินแถวการเข้าแถว  
 

เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ค่าเฉลี่ย 

ผลคะแนน 78.38 81.67 87.27 90.00 95.00 86.46 
 
จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือน พฤศจิกายน มีผลการประเมินอยู่ที่ ร้อยละ 78.38  ซึ่งอยู่
ในช่วงของการท าโครงงาน ซึ่งต้องมีผลร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผ่านการประเมิน  แต่หลังจากการโครงงานแล้ว 
ผลการประเมิน อยู่ที่ ร้อยละ 81.67 , 87.27,  90.00 และ 95.00  ตามล าดับ ผลการประเมินมีคะแนนที่
สูงขึ้น ค่าเฉลี่ยร่วม อยู่ที่ ร้อยละ 86.46  (แต่ยังมีผลคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 90 ตามเกณฑ์ ของโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31
ป.5/1 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 0.00 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67 83.33 90.00 90.00 1900.00 95.00

ผลคะแนนค ำนวนจำก คะแนนรวมในแต่ละวัน/จ ำนวนคร้ังท่ีประเมิน
หมำยเหตุ:คณะกรรมกำรประเมินตลอดท้ังวัน

ผลกำรประเมินกำรเข้ำแถวและกำรเดินแถว ระดับช้ันประถม (จำกระบบ Googel form )
ประจ ำเดือน มีนำคม

ระดับช้ัน รวม ค่ำเฉล่ีย
วันท่ี
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ประมวลภาพ 
การด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เดินอย่างมดไมค่ดเหมือนง ู” 

 
ระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

 

 
เลือกปัญหามาจัดท าโครงงานคุณธรรมเรื่อง เดินอย่างมดไม่คดเหมือนงู 
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น าเสนอโครงงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
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น าโครงงานมาสู่ภาคการปฏบิัติ โดยการใช้สัญลักษณ์มือในการจัดแถว 
เดินแถวด้วยความเงียบหากมีของให้ถือด้วยมือที่อยู่ด้านนอก 
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นักเรียนเดินแถวด้วยความเงียบเก็บมือหากไม่ของอยู่ในมือ หากมีถือด้วยมือที่อยู่ด้านนอก 

24 


