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ช่ือเร่ือง  การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์   
  5  ลกัษณะ”  โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
ผู้วจัิย  นางสาววนิดา  ไหมพรม 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสทิงพระวทิยา 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
ปีทีว่จัิย  ปีการศึกษา 2559 - 2560 
ค าส าคัญ  การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี / กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ    

 
บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์
5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 2) ศึกษาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา  และ 4) ศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย กลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี ประชากรครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 17 คน ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 15 คน กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งผูป้กครอง ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน กลุ่มตวัอยา่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 7 คน และกลุ่มตวัอย่าง
เครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 3 ฉบบั 
และแบบบนัทึกผลกระทบเชิงบวก ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และนกัเรียน ตามสภาพจริง จ านวน 1 ฉบบั รวมทั้งส้ิน 4 ฉบบั ทุกฉบบัมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.975 – 0.987 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS Version 18 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)  
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ผลการวจัิยพบว่า 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง-มาก  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายกลุ่มท่ีประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2559 นักเรียนและ
ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก (X =3.52, S.D.=0.70) รองลงมาคือ ครู อยู่ในระดบัปาน
กลาง (= 3.48, = 0.53) ส่วนเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด(X = 3.34, S.D. = 0.60) อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นกนั ปีการศึกษา 2560 ครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก (X = 4.19, S.D. = 0.43) 
รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัปานมาก(X =4.14, S.D.=0.39) ส่วน
เครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X =3.95, S.D.=0.45) อยู่ในระดบัมากเช่นกนั  สอดคล้องตาม
สมมติฐาน  
 2.  พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งสอง
กลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก โดยผูป้กครองมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.63, S.D. = 0.72) 
รองลงมาคือ ครู (= 3.54 ,  = 0.60) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งสอง
กลุ่มท่ีประเมินมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.15 ,  = 0.50) รองลงมาคือ
ผูป้กครอง(X = 4.13, S.D. = 0.52) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  สอดคลอ้งตามสมมติฐาน  

3.  ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน 
ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” 
โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ เครือข่ายชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาแต่ละ
กลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ นกัเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.63 , S.D. = 0.73) 
รองลงมาคือ ผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.61 , S.D. = 0.71) ส่วนเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต ่าสุด (X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่นระดบัปานกลาง ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ี
ประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ ครูและ
ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (, X = 4.25 , ,S.D. = 0.41) รองลงมาคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.24 , S.D. = 0.41) ส่วนเครือข่ายชุมชนมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด (X = 4.17 , S.D. = 0.35) อยู่ในระดบัมากเช่นกนั  สอดคลอ้งตาม
สมมติฐาน 
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 4. ผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ จากองคก์รและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดบัชาติ  ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจ
ราชการ  และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งส้ินจ านวน 221 รายการ  เม่ือพิจารณาแยกตามระดบั  
พบวา่ ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณระดบัชาติ จ  านวน 36 รายการ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ  
จ านวน 25 รายการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 160 รายการ   อีกทั้งโรงเรียนเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครองและชุมชน  สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  1.1  โรงเรียนควรช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจและสร้างความตระหนกัให้แก่นกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน  ซ่ึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ              
ทุกฝ่าย ซ่ึงตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนทั้งกระบวนการและบทบาท และการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นฐานใน
การพฒันาความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
    1.2  การด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ลักษณะควรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และ              
ควรประเมินพฤติกรรม/คุณความเป็นคนดีของนักเรียนตามตวัช้ีวดัท่ีโรงเรียนก าหนดอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อดูการพฒันาและเสริมแรงสร้างขวญัก าลงัใจ ตลอดจนแนวโน้มในความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนอย่าง
ย ัง่ยนื 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
     2.1  ควรศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความเป็นคนดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
เป็นคนดีของนกัเรียนหรือเยาวชนวยัเรียน 
     2.2  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นคนดีกบัความเป็นคนเก่งของนักเรียน 
เพื่อใหน้กัเรียนมีทั้งความดีและความเก่งอยา่งย ัง่ยนื 
     2.3  ควรศึกษารูปแบบการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยอาศยัการมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อสามารถพฒันาความเป็นคนดีนกัเรียนไดอ้ยา่งหลากหลาย  
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Abstract 
 

 The objectives of this research are to 1) develop the quality of moral characteristic of the 
students by using “Five types of creative activities” for Takreawittayakom school. 2) study the 
moral characteristics of students at Takreawittayakom school. 3) study the satisfaction of 
students, teachers, parents, the Basic School Board Committees and community networks on the 
moral development of students using “Five types of creative activities” for Takreawittayakom 
School. 4) study the positive impact on the moral development using “Five types of creative 
activities” for Takreawittayakom School. 
 The sample groups using in this research consisted of population groups and sample groups.  
It can be explained as follow. There were 17 teachers in academic year 2016 and 15 teachers in 
academic year 2017. 108 students were in both academic year 2016 and 2017.  For sample parents, 
there were 108 persons participated both in academic year 2016 and 2017.  For the Basic School 
Board Committees, there were 7 persons in both academic year 2016 and 2017. 18 persons came from 
community networks both in academic year 2016 and 2017. The tools for data analysis in this research 
can be divided to two types.  The first tool was the questionnaires with 5-level estimated scale in total 
of 3 copies.  The second one was a positive impact record that appeared to the school, administrator, 
teachers and students according to the actual condition with the total of 1 copies.  Therefore, the total 
of 4 copies were used in this research.  All copies were checked for quality of the tools.  The result of 
confident values was shown between 0.975 – 0.987.  The researcher used SPSS Version 18 for data 
analysis.  Mean, standard deviation and percentage were used to analyze the data.  
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The research results can be shown as follow: 
 1.  The quality level of the moral development  by using “Five types of creative activities” 

Takreawittayakom School in academic year 2016-2017 according to the opinions of students, 
teachers, parents, the Basic School Board Committees and community networks in academic year 
2016 can be explained as follow.  Overall, all evaluated groups were shown medium to high quality.  
In academic year 2017 after the academic intervention the five assessed groups were shown overall 
increase in quality.  When considered each assessed group in academic year 2016, it was found that 
student and parent groups had the highest average score ( X  =3.52, S.D.=0.70) in high level, 
followed by teacher group (= 3.48, = 0.53) in medium level.  The lowest average score                    
( X  =3.34, S.D.=0.60) was the community network group which showed in the medium level also.  
For academic year 2017, the teacher group had the highest average score ( X  =4.19, S.D.=0.43)                
in high level, followed by the Basic School Board Committees ( X  =4.14, S.D.=0.39) in medium 
level.  For community network group, there was the lowest average score ( X =3.95, S.D.=0.45)                  
in high level in accordance with the hypothesis as well. 

2.  The moral characteristic of students, Takreawittayakom according to the opinions of 
teachers and parents can be shown as follow.  In academic year 2016, overall, these two assessed 
groups showed the quality in high level.  Parent group was the highest average score ( X  =3.63, 
S.D.=0.72), followed by teacher group (= 3.54, = 0.60) in high level also.  For academic year 
2017, overall, these two evaluated groups had the quality in high level.  Teacher group had the highest 
average score (= 4.15, = 0.50) followed by parent group ( X  =4.13, S.D.=0.52) in high level in 
accordance with the hypothesis also.  

3.  The satisfaction of students, teachers, parents, the School Board Committees and 
community network towards the development of moral characteristics of students by using “Five types 
of creative activities” Takreawittayakom School can be shown as follow.  It was found that overall, 
every assessed group had the average score of satisfaction at high level except the community network 
which illustrated the moderate level in academic year 2016.  When considered each evaluated group, it 
could be said that student group had the average of satisfaction score in the highest level ( X  =3.63, 
S.D.=0.73), followed by parent group which was in high level ( X  =3.61, S.D.=0.71).  For community 
network group, it showed the lowest average score of satisfaction ( X  =3.45, S.D.=0.58) in moderate 
level.   For academic year 2017, overall, all assessed groups were shown the average score of 
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satisfaction in high level.  When considered each accessed group, it was found that teacher and parent 
groups were the highest average score of satisfaction in high level (, X  = 4.25, , S.D.= 0.41), 
followed by the Basic School Board Committees which was high level ( X  =4.24, S.D.=0.41).  For the 
community network group, there was the lowest average score of satisfaction ( X  =4.17, S.D.=0.35) in 
high level which was consistent with the hypothesis. 

4.  The positive impact on the moral development of the students using “Five types of 
creative activities”, Takreawittayakom School can be considered that the schools, administrator, 
teachers and students were received the Award Announcement from organizations and educational 
agencies both national and regions, provincial/ governmental inspected regions, educational service 
region.  This school is the learning resources of the educational offices, parents and community where 
can be counted as 221 award items in accordance with the hypothesis. 

 

Suggestions 
1. Suggestions for applying this research result 

1.1 The school should clarify, provide and create knowledge and understand students, 
teachers, parents, the Basic School Board Committees and community network in order to receive, 
understand and recognize the importance of developing good person character in students.  All these 
rely on the participation of all parties.  It is clearly understood both process and role which use the 
research process as a base for improving sustainable good person characters. 

 1.2  The implementation of all five types of creative activities should be carried out 
consistently.  The behavior of the student’s good person character should be continuously evaluated 
based on the school indicators in order to determine the development and morale creation as well as 
the tendency for being a good person in students with sustainability.          

2. The recommendation for further research 
2.1 There should be a study on the factors or elements which are resulting on especially  

morally upright students or youth. 
     2.2 There should be a study on the relationship between morality and proficiency 
person of students in order to have both sustainable traits and intelligence in students.. 

2.3 There should be a study on the pattern of moral development in order to develop a  
good values in students. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
การวจิยัเร่ืองการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์

5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการ
ใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบคุณ  รศ.สุเทพ สันติวรานนท ์รองศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิชาการประเมินผลและ
วจิยัมหาวทิยาลยัทกัษิณ นางชนิดา วิสะมิตนนัท ์ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเช่ียวชาญส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 นายวฒันา ถนอมศกัด์ิ ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียน                   
มหาวชิราวุธ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 นางวรรณี เสือสิงห์ ผูอ้  านวยการ                 
วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพนัธ์อนุกูล) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผูอ้  านวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญวิทยาลยัเทคโนโลยี 
การเกษตรและประมงปัตตานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในคร้ังน้ี 

คุณค่าประโยชน์คุณงามความดีทั้งหลายอนัพึงมีจากการประเมินคร้ังน้ีขอมอบเพื่อบูชา             
แด่บุพการีและบูรพาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้สติปัญญาคุณธรรมท่ีเป็นเคร่ืองช้ีน าทางชีวิต
ของผูร้ายงานใหท้ างานเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติต่อไป 

 
 
 

นางสาววนิดา  ไหมพรม 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

 
 
 

 
 


