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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 รายงานการประเมินโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนและคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อประเมินผลการประเมิน

โครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 

2  ในดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 

(Product) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนและคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมินครั้งนี้ประกอบดวย 1) รอง

ผูอํานวยการการสถานศึกษา จํานวน 1 คน 2) ครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 

3 คน 3) ครูผูสอน (จากสวนท่ีเหลือจากครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการสถานศึกษา) จํานวน 113 

คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 15 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) 4) นักเรียน จํานวน 327 คน โดยการสุมตัวอยางโดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตาราง Krejcie & Morgan จากนั้นใชวิธีการเทียบสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวน

นักเรียนในแตละระดับช้ันและการสุมอยางงาย และ 5) ผูปกครองนักเรียน จํานวน 327 คน โดยเทียบ

สัดสวน ผูปกครอง 1 คน ตอนักเรียน 1 คน ตามจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางและทําการสุม

อยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จํานวน 6 ฉบับ เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติ

ท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลดวยโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

 ผลการประเมิน 

 1. ผลการประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

 2. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อ



พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ดาน และอยูในระดับมาก 

จํานวน 3 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานงบประมาณ รองลงมาคือ ดาน

บุคลากร ดานส่ือ วัสดุ อุปกรณ และดานสถานท่ี และระยะเวลา ตามลําดับ 

 3. ผลการประเมินดานกระบวนการ (Process) ของโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกข้ันตอน เรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ข้ันประเมินผล (C) รองลงมาคือ ข้ันเตรียมการ (P) ข้ันดําเนินงาน (D) 

และข้ันปรับปรุง (A) ตามลําดับ 

 4. ผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ประเด็น พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ผลท่ีเกิด

ข้ึนกับนักเรียน รองลงมาคือ ผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลท่ีเกิดข้ึนกับ

โรงเรียน ตามลําดับ 

 5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพอยูในระดับมาก  

 6. ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพอยูในระดับมาก                 

 

 



Executive Summary 
 

 Assessment report of the project of cultivating desirable characteristics of learners 

The 12  Core Values of Thailand, Rattanakosinsompoch Bangkhen School, The Secondary 

Educational Service Area Office Bangkok 2 , the objectives are as follows 1)  To evaluate the 

assessment of the project to cultivate learners desirable characteristics and 12 core values 

of Thai people, Rattanakosinsompoch Bangkhen School, The Secondary Educational Service 

Area, Office Bangkok 2 in the context of Input, Process and Product 2 )  To assess learners' 

satisfaction with the project of cultivating desirable characteristics of learners and 12 core 

values of Thai people. Rattanakosinsompoch Bangkhen School, The Secondary Educational 

Service Area Office Bangkok 2  and 3)  to assess the satisfaction of parents and learners with 

the project to cultivate desirable characteristics of learners and the 12 core values of Thai 

people. Rattanakosinsompoch Bangkhen School, The Secondary Educational Service Area 

Office Bangkok 2 . The sample group used in this assessment consisted of 1 )  one deputy 

director of an educational institution; 2) a teacher who performed duties as a deputy director 

of an educational institution; 4 )  The committee of basic education institutes of 15 persons 

by selecting a specific sample group (purposive sampling) 4 )  3 2 7  students by random 

sampling by determining the sample size according to the table. Krejcie & Morgan then 

compared the proportions of the sample from the number of students at each grade level 

and simple random sampling, and 5) 327 students' parents by comparing the proportion of 

1 parent per 1 student according to the number of students who were sample and perform 

simple randomization There were 6 evaluation tools used in 5 levels of estimation scale. 

The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The data was also 

analyzed by using a ready-made computer program. 

 Assessment results 

 1 .  Context assessment results of the project to cultivate learners’ desirable 

characteristics and 12 core values of Thai people, Rattanakosinsompoch Bangkhen School, 

The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 .  Overall, the appropriateness was 

at a very high level. 



 2 . The results of the assessment on inputs of the project to cultivate learners 

desirable characteristics and 12 core values of Thai people, Rattanakosinsompoch Bangkhen 

School, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall, were appropriate 

at a high level. Considering each issue, it was found that the average was at the highest level 

of 1 aspect and at the high level of 3 aspects. The average was arranged in descending order 

as follows: budget, followed by personnel, media, materials, equipment, and locations. at 

and duration respectively. 

 3 .  The results of the process evaluation of the project of cultivating desirable 

characteristics of learners and 1 2  core values of Thai people, Rattanakosinsompoch 

Bangkhen School, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 , were 

appropriate at a high level. Considering each issue, it was found that the average was at a 

high level at every step. The averages were arranged in descending order as follows: 

evaluation stage (C), followed by preparatory (P), operational (D), and improvement (A), 

respectively. 

 4 .  The results of product evaluation of the project of cultivating desirable 

characteristics of learners and 1 2  core values of Thai people, Rattanakosinsompoch 

Bangkhen School, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall were at 

a high level. Considering each issue, it was found that the average was at a high level in all 

aspects. The averages were sorted in descending order as follows: the effect that occurred 

on students, followed by the effect that occurred on teachers and educational personnel, 

and the consequences for the school, respectively. 

 5 .  Students are satisfied with the implementation of the project to instill desirable 

characteristics of learners and 1 2  core values of Thai people, Rattanakosinsompoch 

Bangkhen School, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall at a high 

level. 

 6. Parents of students were satisfied with the implementation of the project to instill 

desirable characteristics of learners and 12 core values of Thai people, Rattanakosinsompoch 

Bangkhen School, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall at a high 

level. 
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