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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 2) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยน าข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์ และ 
แบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ พร้อมน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบด้วยค าบรรยาย สรุปผลการวิจัยพร้อมอภิปรายด้วยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการวจิัยพบว่า 
1) ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอ าเภอ

เมืองจังหวัดชัยภูมิพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.3 อายุ อยู่ระหว่าง 51-
60 ร้อยละ 40.6 เป็นผู้บริหารและผู้ปฎิบัติการ ร้อยละ50.0 ระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานในองค์กรบริหาร
ส่วนต าบล อยู่ระหว่าง 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตามล าดับ  ความพึงพอใจ ต่อ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านคุณธรรมจริยธรรมพบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ( x =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ

อนุมัติโครงการ อยู่ในระดับมาก ( x =4.38) ความตรงตามวัตถุประสงค์เห็นด้วยมากที่สุดเป็นกิจกรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชน ( x =4.38) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58) 

งบประมาณที่จ่ายจริงและความคุ้มค่าที่ได้รับ มีระดับมากเท่ากัน ( x =4.38) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่า (1) ชื่อโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมีส่วนมากใกล้เคียงกัน (2) 

                                                 
1 อาจารย์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 อาจารย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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ประเมินผลปฏิบัติการโครงการแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2557 (3) วัตถุประสงค์โครงการ
เกี่ยงกับคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะใกล้เคียงกัน 

2) แนวทางในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

 (1) ด้านบุคลากร ส่งให้บุคลกรหาความรู้เพิ่มเติมให้ความรู้ ศึกษาหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง 

 (2) ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 
 (3) ด้านวัสดุ อุปกรณ ์เตรียมงบประมาณเพื่อเดินทางจัดนอกสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้

พร้อม  
  (4) การประสานงานและการบริการ ควรมีการวางแผนเพิ่มเติม มีการวางแผนร่วมกับ

วิทยากร ประชาสัมพนัธ์ก่อนจัดโครงการ มีการประสานงานและมอบหมายให้ชัดกว่านี้ เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : การประเมินผลโครงการ  พัฒนาเด็ก  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 
Abstract 
 This research was the project evaluation for the child’s morality development 
of Sub-district, Muaeng District, Chaiyaphum Province aiming to: 1) study the success 
level of the child and youth’s morality development project, 2) find out the guidelines 
in the management of the child and youth’s morality development project by taking 
the data from the interview and questionnaires to analyze by using the statistics 
including the percentage, mean and standard with the packaged program of social-
science statistics and presenting in the tables with explanation, concluding the research 
results with the descriptive explanation. 
 The research findings reveal that: 
 1) The success levels of the morality development project in the small child 
development centers in the zone of Muaeng District, Chaoyaphum Province were that 
most of the questionnaire respondents were female equaled 51.3%, the ages between 
51 – 60 years equaled 40.6%, positioning as administrators and performers equaled 
50.0%, and the work performance duration in the sub-district administrative 
organizations for upper 10 years the most equaled 38.1 respectively. The satisfaction 

with the child and youth development project in morality was in the ‘much’ level ( x

=4.38). When looking into each item, it revealed that the project approval was in the 
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‘much’ level ( x =4 . 3 8 ) ; the objective validity was in the most agreement of the 

activities for children and youths ( x =4.38); the project achievement was in the ‘most’ 

level ( x =4.5 8 ) ; the true-paid budget and the worthiness obtained were in the same 

‘much’ level ( x =4.3 8 ) .  The introductory data analysis from the interview with the 
administrators in the local administrative organizations and the officers responsible for 
sub-district administrative organization indicated that (1) there were project titles with 
similar names; (2) the project performance evaluation were completed before the 
ending of the 2014 Budget Year; and (3) the project objectives concerning morality 
were similar.    
 2) The guidelines in the management of the child and youth’s morality 
development project in the zone of Muang District, Chaiyaphum Province ad follows: 
  (1) The personnel staff aspect enabled to additionally educate and study 
for the information from the experts directly. 
  (2) The budget/expense aspect requested for the budget support from the 
other departments.  

  (3) The material-equipments included the budget preparation for the field-trips 
as the ready material-equipment preparation. 

  (4) The work coordination and service should have had additional planning, 
planning with trainers by informing before the project arrangement, the more apparent 
work coordinating and assigning.  

  
Keywords:  Project Evaluation, Child development, Ethics 
 
บทน า 

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่หล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการก าหนดคุณค่าการเป็นผู้สืบทอด
ทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบโตใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เด็กเป็น
เสมือนดวงตาดวงใจของพ่อแม่ เป็นสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่
ปกป้องคุ้มครองกันอย่างเต็มที่ องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นได้หล่อเลี้ยงเด็กไทยในอดีตให้
เป็นลักษณะประชาสังคม (Civic Society) มีกระบวนการทางสังคมประกิต (Socialization) ที่งดงาม 
เกิดคุณค่า สร้างคุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณ์ประจ าชาติหลายประการไม่ว่าจะ
เป็นคนดีที่มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้มง่าย เป็นมิตรมีน้ าใจ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักสัมมาคารวะ วางตนให้
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เหมาะสม รู้จักประมาณตน ด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย เคารพตนเองและผู้อื่น 
การจัดท ายุทธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในระดับ

ท้องถิ่นเป็นความร่วมมือกันระหว่างส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามภารกิจของหน่วยงาน 
กล่าวคือ สท. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก โดยการก าหนด
มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่
ก าหนดเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ในขณะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ .ศ.2542 (พัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ, 
2551)      

การจัดท ายุทธศาสตร์และมาตรการในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในระดับ
ท้องถิ่น พัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ, 2551 ให้ความส าคัญถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ การ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก โดยการก าหนดมาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่ก าหนดเพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต ในขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ .ศ. 
2542  

ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542 ได้เปิดเผยว่า 
เช่นปัญหายาเสพติด  วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน จ าเป็นต้องสร้างพลังให้กลับ
เข้มแข็งมีศักยภาพ เพื่อดูแลปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีสุขภาพกายและจิตดี มีปัญญาเข้มแข็ง และเติบโตเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกฎหมาย
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

รูปแบบองค์การองค์การบริหารส่วนต าบล (โกวิทย์  พวงงาม, 2544) ได้กล่าวไว้ว่า
ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1) สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน       
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ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณีที่
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหก
คน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 3 คน และ       
2) องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นการบริหาร กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินโครงการกิจกรรม 
แผนงานเด็กและเยาวชน วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทาง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2547) ได้
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การประเมินโครงการที่ดี
ควรมีแนวคิดหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะท าให้เกิดการพัฒนาเช่นปัจจัยเข้าหรือกระบวนการ
ท างานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการสามารถอธิบายถึงความมีเหตุมีผลของ
กระบวนการต่างๆที่จัดท าขึ้นตามแนวคิดหรือทฤษฏีของผู้จัดท าโครงการว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการประเมินผลโครงการ คือผู้ประเมินผลอาจจะใช้ตัวแบบการประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานใดตัวแบบหนึ่งหรือใช้ผสมตัวแบบหลายๆ แบบออกมาเป็นตัวแบบของตนเองทั้งนี้ต้องเข้า
กับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินผล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีเหตุมีผล  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
เอาไว้เป็นแผนงานโครงการกิจกรรมในช่วงเวลาแต่ละปี จะเป็นแผนระยะกลาง  3 ปี ถึง 5 ปี ภายใน
แต่ละปีต้องมีการประเมินในรอบปีเพื่อมีการปรับปรุงแผนงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส่วนบนของรัฐบาลและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเด็กและเยาวชน 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลต่อ             
การบริหาร และคุณภาพชีวิตของเด็ก พัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม ผลการศึกษาน่าจะให้ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารและการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับเด็ก 
ตามแผนยุทธศาสตร ์
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก เขตอ าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูม ิ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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 2. เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. พื้นที่การประเมินผลโครงการ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน ที่มีโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 16 อบต.  

2. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2557  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งออกเป็น  
 (1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ นายก/ปลัด/นักวิชาการ   แห่งละ 

5 คน รวม 80 คน   
 (2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในพื้นที่ด าเนินงานโครงการ ได้แก่ นักวิชาการอบต./เจ้าพนักงาน

อบต.  ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กแห่งละ 5 คน รวม 80 คน  
4. ข้อจ ากัดในการประเมินผล  
 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

เด็กใน พื้นที่รับผิดชอบของอบต.ทั้ง 16 แห่งซึ่งด าเนินงานโครงการในปี พ.ศ. 2556 จึง ประเมิน
เฉพาะความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอบต. ผู้ดูแลเด็ก 
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินงานโครงการ เพื่อน าผลการประเมินมา ประกอบการตัดสินใจวางแผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการประเมินผลโครงการจากพื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบล 16 แห่ง ครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบในการด าเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ  

 1) ประชากรเป้าหมาย: การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่บุคคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 16 องค์การบริหารส่วนต าบล มีบุคลากร จ านวน 272 คน โดยมี
กลุ่มประชากรเป้าหมายในแต่ละต าบล จ านวน 16 ต าบล  

 2) กลุ่มตัวอย่าง : ผู้วิจัยได้ก าหนดแยกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมการ
บริหาร อบต. และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน อบต. การก าหนดขนาดตัวอย่างทั้งหมด 16 ต าบล โดยการ
เจาะจงกลุ่มตัวอย่าง เพียง 10 คนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล รวม 160 คน เพื่อให้การกระจายกลุ่ม
ประชากรให้เป็นไปตามลักษณะของกลุ่ม 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้
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  (1) ผู้น าอบต.นายก/ปลัด/นักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. 
แห่งละ 5 คน จาก 16 อบต. รวม 80 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

  (2) ผู้ปฏิบัติการ อบต.แห่งละ 5 คน จาก 16 อบต. รวม 80 คน ได้จากการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. เครื่องมือในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีที่จะใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (mixed methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และปริมาณการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) : การวิจัยเชิงปริมาณสามารถที่จะเสนอความเป็นรูปธรรมได้ทุกแนวคิด
และทุกประเด็นที่ศึกษา คือสามารถวัดค่าแนวคิดหรือทุกตัวแปรออกมาเป็นตัวเลขได้และเมื่อน ามา
วิเคราะห์ สามารถให้ค่าอัตราความสัมพันธ์ออกมาเป็นตัวเลขชัดเจน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ
กรรณิการ์ สุขเกษม, 2547) ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบรูณ์เชื่อถือได้ จึงใช้แนวทางการวิจัยเชิง
ปริมาณร่วมในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ มีเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม 
ส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่  ผู้ดูแลเด็ก เพื่อทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที ่รับผิดชอบของอบต. ได้แก ่ 

ส่วนที่  1  แบบรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ ชื่อโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ส่วนที่  2  แบบรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน/โครงการพัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วน

ต าบลระหว่างปีงบประมาณ 2557 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามผลงานของโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อย
ที่สุด  

ส่วนที่  4 แบบสอบถามปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการด าเนินงาน  แนว 
ทางการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก  

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของประเมินผลโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ด าเนินการ

สร้าง ตามล าดับขั้นตอนดังนี ้ 
  1) วิเคราะห์นโยบาย และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็กจากเอกสารของอบต.  
  2) ศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลเพื่อ 
เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ  
  3) ศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
โครงการ 
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  4) น าเครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการนิเทศ เสนอให้ 
ผู้เชี่ยวชาญในงานคุณธรรมจริยธรรมเด็กเพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือให้มี ความถูกต้องและเหมาะสมของข้อความ ความชัดเจนด้านภาษา และมี
ความครอบคลุมการประเมินผล  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อค าถามนั้นมีทั้งแบบ

ค าถามปิดและค าถามเปิด ใช้กับตัวแปรที่อยู่ในกรอบแนวคิด เพื่อให้ผู้ตอบสามารถให้ความเห็นได้
เต็มที่ โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน ส่วนประเด็นข้อค าถามแต่ละข้อจะก าหนด
ประเด็นโดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งจะกล่าวถึงในข้อว่าการสร้างมาตรวัด การเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้   

วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแล้วขั้นตอน
แรกผู้วิจัยท าการนัดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์มีการจดบันทึก และการบันทึก
เทป โดยการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน เพื่อเป็นการเพิ่มเนื้อหาประเด็นต่างๆจากการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการน าเนื้อหาประเด็นปัญหาอุปสรรค ทางตันแห่งการพัฒนา การประสบผลส าเร็จจาก
สาเหตุหรือปัจจัยแห่งการพัฒนา ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ภาพรวบในแต่ละประเด็น
หรือโครงการกิจกรรม ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ตลอดจนแนวทางในการวางแผนบริหารโครงการใน
อนาคตข้างหน้าต่อไป   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   1) ในการประเมินผลโครงการข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป  การด าเนินงาน การ

ประเมินพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่การแจกแจงความถี่ จ านวน และ ร้อยละ  

 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ การ 
สนทนากลุ่ม การสังเกต การศึกษาเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  

   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ข้อมูลที่พรรณนาความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
และกรอบที่ได้ต้ังขึ้นมา และสามารถตอบโจทย์ค าถามการวิจัยได้ มีขั้นตอนพิจารณาดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ ์

3) การวิเคราะห์ข้อมูลการทอดเทปจากการสัมภาษณ์สนทนา 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ 
5) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อสรุปพรรณนาความท าให้เข้าใจลึกซึ้งและความ
ชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา และท าการเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  มา
ประกอบการวิจัยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติเชิงพรรณา (Descripive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ทราบ
ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจากร้อยละ(Percetage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (Standard Deviation)   
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ ์
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในพื้นที ่รับผิดชอบของ อบต. โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยสรุป พบว่า  

  (1) ชื่องาน / โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ จะมีชื่อ
โครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ใกล้เคียงกันส่วนมาก เช่น โครงการคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี 2557 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการล้อม
รั้วสายสัมพันธ์จริยธรรม นักเรียน โครงการคุณธรรมและจริยธรรม จัดท าลานกีฬาประจ าต าบล    
เป็นต้น 

  (2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
ทั้ง 16 แห่ง จะด าเนินการประเมินผลปฏิบัติการโครงการแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2557 

 (3) วัตถุประสงค์งาน/โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ ส่วนใหญ่
จะก าหนดวัตถุประสงค์โครงการเกี่ยงกับคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น  

  - เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
      - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ 
   - เพื่อคงไว้ขนบธรรมเนียมอันดีงานและรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง 
  - เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
  - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักค าสอนพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
      - เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนท าความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
  - เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
  - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในต าบล 
      - เพื่อสร้างจิตส านึกให้รักและเคารพ ด ารงไว้ซึ่งพุทธศาสนา 
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  - สร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน 
     - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 
       - เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าในหลักคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

แก่เด็กปฐมวัย 
        - เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ 

และสังคม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป  
 (4) การด าเนินการ (   ) ด าเนินการส าเร็จแล้ว  (  ) ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ ทุกแห่งสามารถด าเนินการโครงการที่

เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ได้แล้วเสร็จตามที่ก าหนด 
 (5) ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ   

ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าเดือน มีนาคม-กันยายน 2557 
 (6) เป้าหมาย (ระบุกิจกรรม/คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น ระบุจ านวนหรือหน่วย) 

       (6.1) เป้าหมายในงาน/โครงการ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ  
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่มีเป้าหมาย ที่ เด็กเยาวชนในต าบล อยู่ระหว่าง 
200-500 คน 

       (6.2) ปฏิบัติได้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ  ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจการรมส่งเสริม
ความสามัคคี 

 (7) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ  
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่วนใหญ่  เงินงบประมาณได้รับการอนุมัติ 10,000-
1,00,000 บาท จ่ายจริง 10,000-1,00,000 บาท 

2.  ผลการวิเคราะห์การประเมินผลงานของโครงการ 
 (1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.3 อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ร้อยละ 40.6 เป็นผู้บริหารและผู้ปฎิบัติการ 
ร้อยละ50.0 ระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานในองค์กรบริหารส่วนต าบล อยู่ระหว่าง 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตามล าดับ 

 (2) ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการแบบสอบถามระดับความคิดเห็น  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม สรุปว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ( x =4.38, 
S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาเห็นด้วยมากที่สุด คือ การ
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อนุมัติโครงการ อยู่ในระดับมาก ( x =4.38, S.D.=0.66) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความตรงตาม

วัตถุประสงค์เห็นด้วยมากที่สุด คือ เป็นกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ( x =4.38, S.D.=0.66)          
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการเห็นด้วยมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ       

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58, S.D.=0.68)และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงบประมาณเห็นด้วยมาก

ที่สุด คือ งบประมาณที่จ่ายจริงและความคุ้มค่าที่ได้รับ มีระดับมากเท่ากัน ( x =4.38, S.D.=0.70)  
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ผลการวิจัยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สรุป โดยแยกเป็นปัญหาและอุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข ได้ว่าดังนี ้
 (1) ปัญหาและอุปสรรค 
   (1.1) ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ในการอบรมไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มี

ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง วิทยากรน้อย ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้ด้านคุณธรรม ขาดวิทยากรโดยตรง 
เด็กและครูยังไม่ตรงตามเป้าหมาย บุคลากรมีความรู้ในการอบรมน้อย เป็นต้น 

    (1.2) ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย เป็นต้น 

  (1.3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ไม่
เหมาะในการเดินทางนอกสถานที่  ขาดเสือทีมในการจัดอบรม ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

         (1.4) ด้านการประสานงานและการบริการ พบว่า การประสานงานและบริการ       
ยังไม่ดีพอ ผู้ประสานงานโดยตรงไม่มี การประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองไม่เข้าใจโครงการ      
การประสานงานไม่ชัด เป็นต้น 

 (2) แนวทางแก้ไข 
  (2.1) ด้านบุคลากร สรุปแนวทางแก้ไข ดังนี ้ส่งให้บุคลกรหาความรู้เพิ่มเติม ยืมตัวหรือ

ขอตัวผู้ที่มีความรู้เพื่อเป็นวิทยากร  ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยบรรยาย นิมนต์พระให้ความรู้ ศึกษาหา
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กิจกรรมในช่วงหลักจากเด็กสอบเสร็จ เป็นต้น   

     (2.2) ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย สรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ ของบประมาณเพิ่มในปี
ต่อไป มีการจัดเตรียมงบประมาณไว้ล่วงหน้า/มีแผนล่วงหน้า  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ             
ของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 

  (2.3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อให้
เพียงพอ เตรียมงบประมาณเพื่อเดินทางจัดนอกสถานที่  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม เตรียม
งบประมาณด าเนินการ เป็นต้น 

  (2.4) การประสานงานและการบริการ สรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ มีการวางแผนงานและ
บริการอย่างมีระบบ มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร จัดหาเพิ่มและฝึกอบรม 
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ควรมีการวางแผนเพิ่มเติม มีการวางแผนร่วมกับวิทยากร ประชาสัมพันธ์ก่อนจัดโครงการ มีการ
ประสานงานและมอบหมายให้ชัดกว่านี ้เป็นต้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน 
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูม ิ
 จากผลการศึกษาระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมืองชัยภูมิ จ านวน 16 แห่ง 
ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนโดยใช้ชื่อโครงการที่มี ลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาร้ายด้าน พบว่า มีความพึ่งพอใจต่อการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มากที่สุด สอดคล้องกับ Mitzel, 1982 อ้างใน รักขณา สิงห์เทพ 
(2548) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความ มุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อแสดงผลการ
พิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 2) เพื่อให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 3) เพื่อให้การ
บริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ท าให้สรุป
ความมุ่งหมายและความส าคัญของการประเมิน โครงการได้ว่า การประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ
สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
  2. แนวทางในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน เขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่  ผู้ดูแลเด็ก เพือ่ทราบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ รับผิดชอบของ อบต. 
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ประสิทธิภาพของการบริหารและด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(administration efficiency)หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายได้ครบถ้วน และเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, 2541) ในการนี้ได้อาศัยแบบรวบรวมข้อมูลโครงการที่จัดท าในแผนพัฒนา มาพิจารณาประกอบ
กับข้อมูลที่ได้จากสมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน อบต. ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาต าบลและโครงการต่างๆโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางในการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน เขตอ าเภอเมือง สรุปว่า 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน เขตอ าเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 
2557 ด าเนินการส าเร็จได้ในระดับความมาก ในทุกๆ ด้าน ทั้ง เรื่อง ระยะเวลา ความต้องตาม
วัตถุประสงค์ ความพึงพอใจต่อโครงการ และงบประมาณ จึงมีความเหมาะสมที่จะด าเนินการใน
รูปแบบนี้ ในปีต่อๆ ไป โดยมีข้อเสนอแนะ 1) ด้านบุคลากร โดยส่งให้บุคลกรหาความรู้เพิ่มเติม ยืมตัว
หรือขอตัวผู้ที่มีความรู้เพื่อเป็นวิทยากร ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยบรรยาย ศึกษาหาข้อมูลจาก
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ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เป็นต้น 2) ด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย โดยมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้
ล่วงหน้า/มีแผนล่วงหน้า จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 3) 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อให้เพียงพอ เตรียมงบประมาณเพื่อเดินทางจัด
นอกสถานที่ เป็นต้น 4) การประสานงานและการบริการ โดยมีการวางแผนงานและบริการอย่างมี
ระบบ มีการแต่งต้ัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร จัดหาเพิ่มและฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์
ก่อนจัดโครงการ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวความคิดประสิทธิภาพของการบริหารและด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (administration efficiency)หมายถึง ความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายได้ครบถ้วน และเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2541) ในการนี้ได้อาศัยแบบรวบรวมข้อมูลโครงการที่จัดท าใน
แผนพัฒนา มาพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากสมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการบริหาร และ
พนักงาน อบต. ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาต าบลและโครงการต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในโครงการพัฒนาเด็ก ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ คือ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  

 (1) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมทุกด้านของโครงการได้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

 (2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบอย่างต่อเนื่อง 

 (3) ควรจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยให้มีการปฏิบัติกิจกรรมในกิจวัตร
ประจ าวันประสัปดาห์ หรือโอกาสส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษารูปแบบการการบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ

พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อความเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 

 (2) ควรศึกษาผลกระทบของการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
ต่อไป 
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 (3) ควรมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ให้ให้ในการด าเนินการให้
เกิดประโยชน์ ประสิทธิภพ และประสิทธิผลต่อไป 
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