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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
   ปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งพระราชทานให้แก่คณะองคมนตรี ในการจดัตั้ง “กองทุนการศึกษา” 
โดยไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ เพื่อด าเนินงานในกองทุน และทรงมีพระราช
ประสงค์ว่า  “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บา้นเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลกั 3 ประการ ท่ี
เก่ียวกบัครูและนกัเรียนไวว้่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” “ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้ าใจต่อเพื่อนไม่ให้
แข่งขนักนั แต่ใหแ้ข่งกบัตวัเอง และใหเ้ด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อท่ีเรียนชา้กวา่” “ให้ครูจดักิจกรรม
ให้นักเรียนท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามคัคี” นอกจากน้ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วฒันชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เขียนเล่าว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 รับสั่งวา่ “การสร้างคนดีเป็นเร่ืองท่ียากและยาว แต่ก็ตอ้ง
ท า ขอให้ถือเป็นหนา้ท่ี” ขอพวกเรารับใส่เกลา้ใส่กระหม่อม ปฏิบติัจนสุดความสามารถ เพื่อตอบ
แทนบุญคุณแผน่ดินอนัเป็นท่ีรักยิ่งของพวกเราทุกคน (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 
2560 : ค านิยม) 
   จากกระแสรับสั่งขา้งตน้ สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 วา่ การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพื้นฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มีทศันคติท่ี
ถูกตอ้งต่อบา้นเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมัน่คง – มีคุณธรรม 3) มีงานท า-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี  
ซ่ึงแนวปฏิบติัในเร่ือง “การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมัน่คง – มีคุณธรรม” ไดแ้ก่ รู้จกัแยกแยะผิด-ชอบ ชัว่-ดี 
ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีชั่ว และช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง (ศูนยโ์รงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 12) 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ได้ระบุไวใ้นมาตรา 54 ว่า 
การศึกษาทั้งปวง ตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี หรือแมแ้ต่รัฐบาลปัจจุบนัก็ยงัมีนโยบายท่ีจะจดั
ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม (ศูนย์
โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 11) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนด
วตัถุประสงค ์มุ่งใหมี้การวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม และจากการ
วเิคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ของสังคมไทย พบวา่ คนไทยส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาดา้นคุณธรรม
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จริยธรรม เช่น ความมีวินัย ความซ่ือสัตยสุ์จริต และจิตสาธารณะ (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ
ยวุสถิรคุณ. 2560 : 10) 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้4 ประการ ไดแ้ก่  
1) เพื่อพฒันาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดี 2) เพื่อพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน 3) เพื่อพฒันาระบบ
และกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ 4) เพื่อน าประเทศกา้วขา้มกบัดกั
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหล่ือมล ้ าภายในประเทศลดลง (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 2560 : 11) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นแม่บทในการจดัการศึกษาโดยกระจายอ านาจให้สถานศึกษา และ
เปิดกวา้งให้กบัทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2545 : 4) และสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3) มีวินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย   และ 8) มีจิต
สาธารณะ ซ่ึงโรงเรียนทุกแห่งตอ้งจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมคุณลกัษณะทั้ง 8 ประการขา้งตน้ 
(ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 11) 

  ปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัประสบวิกฤตทางดา้นคุณธรรม คนในสังคมขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการน าเสนอข่าวแม่ทอดทิ้งลูก ลูกท าร้ายทุบตีพ่อแม่ เยาวชนท า
ร้ายผูอ่ื้นจนถึงแก่ความตาย การลกัขโมย จ้ีปลน้ ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา (สมพงษ ์ จิตประดบั 
และอญัญมณี  บุญซ่ือ. 2551) สอดคล้องกบั รายงานสภาวะสังคมของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2552 พบวา่ มีเด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีรวม  
46,981 คดี ความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเก่ียวกบัทรัพย์ ยาเสพติด คดีชีวิตและร่างกาย ตามล าดับ                 
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ า มีถึงร้อยละ 14.06 ของคดีท่ีจบักุม (สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์และ
ศศิกาญจน์  ทวสุิวรรณ. 2552) นอกจากน้ี จากการสะทอ้นปัญหาของนกัเรียนและครู พบวา่ ในปัจจุบนั
นกัเรียนยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์ยูบ่างประการ ไดแ้ก่ พฤติกรรมขาดวินยั เช่น มาสาย หนีเรียน 
แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ใช้โทรศพัท์มือถือผิดกาลเทศะ ไม่ใส่หมวกกนัน็อค  พฤติกรรมขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น เขา้แถว-เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ไม่มีสัมมาคารวะ พูดค าหยาบ  พฤติกรรม              
ขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ลอกการบา้น ไม่ส่งการบา้น ติด 0 ร. มส. ไม่ปิดน ้ า-ไฟหลงัใช ้
ไม่รักษาความสะอาดในโรงเรียน ขาดจิตส านึกสาธารณะ พฤติกรรมขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต เช่น                      
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ลกัขโมย พูดโกหก ทุจริตการสอบ เก็บของได้ไม่ส่งคืน พฤติกรรมเส่ียง/ก้าวร้าว เช่น สูบบุหร่ี               
ด่ืมเหล้า เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ติดเกม ฟุ่มเฟือย ท าลายทรัพยสิ์นของส่วนรวม ข่มขู่รังแก
เพื่อน-รุ่นนอ้ง ตั้งครรภร์ะหวา่งเรียน (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 10)  

  จากสภาพดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลดา้นการศึกษาโดยตรง ได้
เห็นถึงความส าคัญท่ีจะต้องพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ดังจะเห็นได้จากการก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 8 ประการไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 และนโยบายการสร้างค่านิยมหลกั 12 ประการ ให้เกิดกบัคนในชาติ นอกจากน้ี นกัการศึกษา
หลายท่านพยายามศึกษาเก่ียวกบัความเป็นคนดี เพื่อหาแนวทางในการพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็น
คนดี เช่น ศึกษากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม(จุมพล  พูลภทัรชีวิน. 2549) การพฒันาตวับ่งช้ี
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (รจรินทร์  ผลนา และศิริพนัธ์  ติยะ
วงศ์สุวรรณ. 2558) นอกจากน้ีสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ศึกษา
คุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย (สถาบนัแห่งชาติเพื่อการ
พฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล. 2552) ซ่ึงในปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองคก์รหลกัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ไดจ้ดัท าโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ข้ึน เพื่อปลูกฝังให้ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความพอเพียง 2) ความ
กตญัญู 3) ความซ่ือสัตยสุ์จริต 4)ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดย รัฐมนตรีช่วยวา่
การกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนดัดา  ดิศกุล) ไดก้ล่าวถึงศาสตร์พระราชา ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ี
ครอบคลุมเร่ืองเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงเป็นคุณงามความดีของคนไทยท่ีบรรพชนไทยไดป้ฏิบติัสืบ
ทอดต่อกนัมา ศาสตร์พระราชาให้ขอ้คิดการประพฤติปฏิบติัตนไวว้่าอย่าคบคนด้วยฐานะ คบคน
ดว้ยความดี มีมิตรภาพดว้ยความรักและความผกูพนั และขอใหมี้ความกตญัญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผูมี้
พระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษตัริย ์ถา้ทุกคนปฏิบติัตนตามศาสตร์ของพระราชาแลว้ ก็จะ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและท าใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้ รวมทั้งนอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหาร
จดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและย ัง่ยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพ้ระราชทานไวก้วา่ 40 ปีท่ีผา่นมา
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุม้กนัท่ี
มัน่คงในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข จึงนบัไดว้า่ศาสตร์พระราชา เป็นเสมือนองค์ความรู้ท่ีอยู่คู่
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แผ่นดินไทยซ่ึงล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบติัตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ท าดี ยึดมัน่ใน
คุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินยั และมีความสามคัคีซ่ึงกนัและกนัเพื่อร่วมกนัพฒันาประเทศชาติ
บา้นเมืองใหมี้ความเจริญกา้วหนา้เป็นปึกแผน่มัน่คงตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1-3) 
   โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาคน โดยเฉพาะเด็กในวยัเรียนท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาตั้ งแต่เยาว์วยัในทุกด้าน เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานท่ีดีให้เด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศ (กรมอนามยั. 2552 : ค าน า) การจดัการศึกษาจึงมุ่งพฒันา
ควบคู่ทั้งความดีและความเก่ง หากมีการหยิบยกปัญหาคุณธรรม จริยธรรมมาถกกนัในเวทีใดก็ตาม 
เสียงสะทอ้นจากทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัว่า เกิดจากความลม้เหลวดา้นการจดั
การศึกษา (ฟาฎินา  วงษเ์ลขา. 2552 : ออนไลน์) ทั้งน้ีการปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ในสังคมไทยตอ้งด าเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ การ “ปลูก” และการ “ปลุก” ในส่วนของราชการ การ 
“ปลูก” นั้นใช้ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีเปรียบเสมือนผา้ขาวและจะเป็นพลงัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือน
สังคมไทยในอนาคต ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการปลูกฝังความคิดและทศันคติดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแต่วยัเด็ก เพื่อเจริญงอกงามเป็นเมล็ดพนัธ์แห่งคุณธรรมจริยธรรม ท่ีจะเผยแพร่ในสังคมไทย
ต่อไป (มนตา  ตุลยเ์มธาการ และคณะ. 2560 : 1) การส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
จึงถือเป็นภารกิจหลกัอีกประการหน่ึงของผูบ้ริหารท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั ผูบ้ริหารจึงมีบทบาทส าคญั
ท่ีตอ้งก าหนดเป็นนโยบาย และวางแผนก าหนดแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติให้มีความดีและความเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา
ตามแผนการศึกษาชาติ และท่ีส าคญัยิ่ง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู ท่ีสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 9 ท่ีวา่ “ใหโ้รงเรียนสร้างคนดีใหแ้ก่บา้นเมือง” 

  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
(สงขลา-สตูล) เป็นโรงเรียนขนาดเล ็ก จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) ตั้งอยูเ่ลขที่ 260 หมู่ที่ 5 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา เปิดท าการสอนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2519 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และเปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือปีการศึกษา 2540 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน และเปิดแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
จ านวน 1 ห้องเรียน และส าหรับปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจ านวน 149 คน โดยแยกเป็นนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 86 คน นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 63 คน มีขา้ราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา รวม 20 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน ขา้ราชการครู 14 คน ครูอตัราจา้ง 
จ านวน 3 คน และลูกจา้งประจ า ต าแหน่งช่างไมร้ะดบั 4 จ านวน 1 คน ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งนกัการ
ภารโรง จ านวน 1 คน (โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม. 2558 : 8) ส าหรับปีการศึกษา 2560 มีนกัเรียน
จ านวน 153 คน โดยแยกเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 94 คน นกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 59 คนมีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร 
1 คน  ขา้ราชการครู 13 คน ครูอตัราจา้ง จ  านวน  2  คน  และลูกจา้งประจ า ต าแหน่งช่างไมร้ะดบั 4  
จ านวน 1 คน (โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม. 2559 : 8)   
   สภาพบริบททัว่ไปของโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม มีเน้ือท่ี 51 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา  
อยูห่่างจากอ าเภอระโนด ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดัสงขลา ประมาณ 90 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่ในท่ีลุ่มซ่ึงอดีตเป็นท่ีนา สภาพของดินเป็นดินเหนียว การคมนาคมตอนเปิดโรงเรียนใหม่ ๆ              
ยงัไม่สะดวก เพราะถนนเป็นถนนดิน ในฤดูฝนใชง้านไม่ไดต้อ้งใชก้ารคมนาคมทางน ้ าตามล าคลอง
ตะเครียะ แต่ในปัจจุบนัการคมนาคมสะดวกข้ึน มีถนนลาดยางผา่นหนา้โรงเรียน เป็นถนน ร.พ.ช.  
มีการใช้รถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ การเดินทางและการขนส่งจึงสะดวกมากข้ึน  
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ประกอบอาชีพหลกัคือ เกษตรกรรม ไดแ้ก่ การท านา ปลูกผกั 
เล้ียงสัตว ์และรับจา้งทัว่ไป คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย นกัเรียนมาจากสภาพ
พื้นฐานครอบครัวท่ีค่อนขา้งยากจน พ่อแม่หย่าร้าง หรือตอ้งท างานรับจา้งท่ีอ่ืน จึงตอ้งพกัอาศยัอยู่
กบัปู่  ยา่ ตา ยาย ท่ีมีอายุมาก การดูแลเอาใจใส่ดา้นพฤติกรรมและการเรียนจึงไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้
เกิดปัญหาดา้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น การมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน ปัญหาดา้นการเรียน 
ขาดความรับผดิชอบ ผลการเรียนค่อนขา้งต ่า ไม่ค่อยช่วยผูป้กครองในงานบา้น หรือไม่มีจิตอาสาใน
การท างาน ทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน  มีปัญหาการมัว่สุมขอ้งเก่ียวกบัสารเสพติด เป็นตน้   
   จากการรายงานขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมีนกัเรียนทั้งหมด 158 คน พบว่า มีนกัเรียนบางกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่รุนแรง ไดแ้ก่ มาโรงเรียนสายโดยภาพรวมเฉล่ีย 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดดเรียน/หนีเรียน/ไม่เขา้ห้องเรียน หรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั
เพื่อแกปั้ญหาและส่งเสริมส่ิงท่ีดีงาม หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม รวมเฉล่ีย  21 คน คิดเป็นร้อยละ13.29 หลบหลีกไม่เขา้แถวตอนเชา้ เฉล่ีย 9 คน คิด เป็นร้อย
ละ 5.67 ไม่เขา้แถวไม่นัง่สมาธิตอนเท่ียง เฉล่ีย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.23 แต่งกายไม่เรียบร้อย/ผิด
ระเบียบของโรงเรียน เฉล่ีย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25  ผมยาว/ทรงผมผิดระเบียบและขอ้ตกลง
ของโรงเรียน เฉล่ีย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82 แต่งหนา้ทาปาก/ใชเ้คร่ืองส าอาง เฉล่ีย 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.43 และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/กา้วร้าว  เฉล่ีย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 และยงัมี
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พฤติกรรมท่ีพบบ่อย ๆ แต่ไม่มากนกัและไม่ไดซ้ ้ าคนเดิม ๆ  เช่น การปฏิบติัตนโดยไม่ไดค้  านึงถึง
ความถูกตอ้งละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ การเอาส่ิงของหรือช้ินงานของคนอ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง ใช้ชีวิตอย่างประมาทสุรุ่ยสุร่ายไม่อดออมเท่าท่ีควร กล่าวโดยรวม ๆ นักเรียนกลุ่มน้ีไม่
สามารถเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได ้และมกัไม่ปฏิบติัตามกฎกติกา 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ามัน่สัญญาหรือขอ้ตกลงของโรงเรียน ครอบครัว และสังคม และจะ
หลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง 

  นอกจากน้ียงัมีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีค่อนขา้งรุนแรงและส่งผล
กระทบต่อตนเอง เพื่อน โรงเรียน และชุมชนไดแ้ก่ ยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด (ยาบา้/น ้ ากระท่อม) เฉล่ีย 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.43 สูบบุหร่ีในโรงเรียน เฉล่ีย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.59   ทะเลาะวิวาท 
(ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา) เฉล่ีย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06 ท าลายทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม                
ของโรงเรียน เฉล่ีย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.53 ขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่สวมหมวกกนัน็อค เฉล่ีย 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.19 (โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม. 2558 : 21) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ซ่ึงถือเป็นเยาวชนของชาติ ยงัขาดภูมิคุม้กนัท่ีดี และมีพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค ์ไม่เห็นคุณค่าของตนเองและขาดจิตส านึกในการเป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2552 แกไ้ขเพิ่มเติม  จึงจ าเป็นท่ียงั
ต้องได้รับการดูแล ส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมความเป็นคนดี เพื่อการมีความรู้ คู่คุณธรรม ตามนัยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ท่ีมุ่งเน้นพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  
    จากสภาพปัญหาขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตระหนกั
ถึงความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมความเป็นคนดี เพื่อการมีความรู้ คู่คุณธรรม จึงได้ด าเนินการจดัประชุมระดมความคิด
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าชุมชน ผูป้กครองเครือข่าย  
ตลอดจนคณะครูและตวัแทนนกัเรียน เพื่อสะทอ้นสภาพปัญหานกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  
และแนวทางแก้ไข ผูร่้วมประชุมมีความเห็นตรงกนัว่า โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ยงัมีนักเรียน
จ านวนหน่ึงท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทั้ งพฤติกรรมท่ีไม่รุนแรง และพฤติกรรมท่ีค่อนข้าง
รุนแรง เช่น โดดเรียน/หนีเรียน/ไม่เข้าห้องเรียนหลบหลีกไม่เข้าแถวแต่งกายไม่เรียบร้อย/                   
ผิดระเบียบของโรงเรียน ยุ่งเก่ียวกบัสารเสพติด (ยาบา้/น ้ ากระท่อม) สูบบุหร่ีในโรงเรียนทะเลาะ
วิวาท ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมควรจะหาวิธีการหรือ



7 
 

แนวทางเพื่อปลูกจิตส านึก และพฒันาความคุณธรรมจริยธรรม หรือคุณลกัษณะความเป็นคนดีให้เกิด
ข้ึนกบันกัเรียนเพื่อไดเ้ป็นก าลงัท่ีส าคญัของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
   ผูว้ิจ ัยจึงได้วางแผนการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยศึกษา
ค้นควา้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาและเสริมสร้าง
ลักษณะความเป็นคนดี ได้แก่ รูปแบบการส่งเสริมเด็กวยัเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความเขา้ใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การก าหนด
แผนปฏิบติั การลงมือปฏิบติัและการสะทอ้นผลการปฏิบติั (4) การประเมินผลและในกระบวนการ
ก าหนดแผนปฏิบติั การลงมือปฏิบติัและการสะทอ้นผลการปฏิบติั (ศิริวรรณ พิริยคุณธร และคณะ. 
2559 : 166) แนวทางการสร้างคนดีให้บา้นเมืองของศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซ่ึงได้
กล่าวถึงหลกัการส าคญัของการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมไว ้4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จและเกิดความย ัง่ยืนในการพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับ                  
มีอุปนิสัยท่ีดีงามติดตวัไปตลอด ดงัพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีว่า “ช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง” โดยมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 1) เป็น
กระบวนการท่ีตอ้งท าทั้งโรงเรียน(ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และผูมี้ส่วนได้เสีย) 2) ให้ความส าคญักบั   
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นหลกั 3) โรงเรียนตอ้งท าอยา่งมีส่วนร่วม และ 4) โรงเรียน
ตอ้งท ากิจกรรมพฒันาคุณธรรมอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และผนวกไวใ้นการเรียนรู้ทุกประเภทของ
โรงเรียน และนอกจากน้ียงัมีกระบวนการสร้างคนดีท่ีเป็นขั้นตอน 6 ขั้น ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ีคือ  การสร้าง
การรับรู้ การสร้างแกนน า การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การลงมือ
ปฏิบติั และการสร้างกลไกขบัเคล่ือน (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 2560 : 12-13) ซ่ึง
ผูว้ิจยัได้น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่างๆ เหล่าน้ีมาบูรณาการและประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ได ้“5 ส.คุณธรรมสู่ความดีท่ีย ัง่ยืน”  และพฒันาจน
ไดเ้ป็นกระบวนการขบัเคล่ือนโดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ”  ซ่ึงเป็นการเลือกใชว้ิธีการและ
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ครู ผูบ้ริหาร นักเรียน และเครือข่ายชุมชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ได้ร่วมด าเนิน
กิจกรรมควบคู่กบันกัเรียน  
   จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยัการวิจยัการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ซ่ึง
เป็นนวตักรรมส าหรับการขบัเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม ท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบนั และไดถ้อดบทเรียนปัจจยัแห่งความส าเร็จขยายผล เผยแพร่ และ
สร้างเครือข่ายในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  
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วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
 2.   เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการ
พฒันา                       
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
เครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา 
 4. เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน 
 
สมมติฐานการวจัิย  
 1.  การพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  
 2.  พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
ชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค ์                   
5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา อยูใ่นระดบัมาก   
 4.   ผลกระทบเชิงบวก หลังการพฒันา ส่งผลให้โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และนกัเรียนไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา 
ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา อีกทั้งโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ของ
หน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
   การพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม มีขอบเขตดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ  ประกอบด้วย 
1.1 ส่ือสาร สร้างความเข้าใจ  เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะ              

ความเป็นคนดีของนักเรียน ซ่ึงจดัว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นการสร้างการรับรู้และ
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สร้างความเขา้ใจใหทุ้กคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกนั ทั้งวิธีการและเน้ือหาสาระในการปรับปรุง
หรือสร้างพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อน าสู่ เป้าหมายเดียวกันคือความเป็นคนดีของนักเรียน 
นอกจากนั้นยงัส่งผลดีต่อ ครูผูบ้ริหาร โรงเรียน ผูป้กครอง  ชุมชน และประเทศชาติ 
   1.2  สร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการพฒันาความเป็นคนดีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ควรให้โอกาสทุกกลุ่มไดมี้ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน แนะน า 
เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความส านึก และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นคนดี 

1.3  สอบถามติดตาม (นิเทศก ากบัติดตาม) การสอบถามติดตามเป็นอีกกระบวนการท่ี
มีความส าคญัในการการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ซ่ึงถือเป็นระบบการนิเทศ
ติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนตามปกติ แต่ปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็นกนัเอง ไม่สร้าง
ความกดดนัวิตกกงัวลหรือสร้างความเครียด เป็นการติดตามความกา้วหน้าอย่างเป็นกลัยาณมิตร 
โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเยี่ยมชมการด าเนินการและความกา้วหน้าของกระบวนการพฒันาพฤติกรรม
ความเป็นคนดีของนักเรียน นอกจากน้ีการติดตามอย่างกลัยาณมิตรจะมุ่งให้ค  าปรึกษาแนะน า    
พร้อมรับฟังความกา้วหนา้ปัญหาอุปสรรค และกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน  

1.4   เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญัก าลงัใจ เป็นอีกกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ซ่ึงการเสริมแรงเชิงบวกมีหลากหลายวิธี สามารถเลือกใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบับริบทและสถานการณ์  ทั้งการชมเชย ยกยอ่ง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่วมงาน ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองมือส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็นกนัเอง และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานได ้

1.5  สร้างและขยายเครือข่ายการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยการ
ขยายผลสู่โรงเรียนใกลเ้คียงท่ีมีบริบทคลา้ยกนั และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในกระบวนการ
สร้างความเป็นคนดีใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน ทั้งภายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั และต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
        การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค ์                     
5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ประกอบดว้ย 
     2.1  ประชากร 
          2.1.1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 149 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 153 คน 
          2.1.2  ครู ผูป้ฏิบติัการสอนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
17 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน 
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          2.1.3  ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
149 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 153 คน 
          2.1.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 
2559 และ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน 
          2.1.5  เครือข่ายชุมชนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 จ านวน 6 เครือข่าย 
  2.2  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากร ดงัน้ี  
          2.2.1 นักเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซีและ                
มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน และ                  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน และสุ่มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน โดยจ าแนกตามระดบัชั้น และ
สุ่มอยา่งง่ายโดยมีการจบัฉลาก  
          2.2.2  ครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 17 คน ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 15 คน 
          2.2.3  ผูป้กครอง ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยใช้ผูป้กครองท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างปีการศึกษา 2559 
จ านวน 108 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน 
          2.2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยยกเวน้ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูแ้ทน
ครู ไดก้ลุ่ม ตวัอยา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 7 คน 
          2.2.5  เครือข่ายชุมชนก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยก าหนดผูแ้ทนจาก 6 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน 
 
ระยะเวลาทีท่ าวจัิย 
   ปีการศึกษา 2559-2560 ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1.  ตวัแปรตน้ 
     การพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
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 2.  ตวัแปรตาม 
      1.  ระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
     2.   คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนท่ีเกิดจากการใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม   
     3.   ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย
ชุมชน ในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
     4.  ผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ส่งผลให้โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และนกัเรียน ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองคก์ร และหน่วยงานทางการศึกษา 
ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา อีกทั้งโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ของ
หน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 
 
นิยามศัพท์ 

1. การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระท าให้เกิดข้ึน หรือมีการวางแผน
ก าหนดทิศทางไวล่้วงหน้า ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนหรือในลกัษณะท่ีดีข้ึน 
โดยใช้กระบวนการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และผูมี้ส่วนได ้           
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมท่ีดี การพฒันาครู การดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม นอกจากน้ี ยงั
ส่งเสริมการท าโครงงานคุณธรรมของนกัเรียน ท่ีเกิดจากการร่วมคิดคน้หาปัญหาท่ีอยากแกค้วามดีท่ี
อยากท า เพื่อมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ี
โรงเรียนก าหนด ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง “ความเป็นคนดี”  

2. ความเป็นคนดี หมายถึง มีคุณธรรมจริยธรรม หรือพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมท่ีดี ท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ หรือคุณลกัษณะท่ีนกัเรียนแสดงออกหรือปฏิบติัตามระเบียบ 
กติกา ขอ้ตกลงและกฎเกณฑ์ของ โรงเรียน ชุมชนและสังคม ซ่ึงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมไดก้ าหนด
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา ความพอเพียง ความ
รับผดิชอบ และ มีวนิยั 

3.  ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง  พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการปฏิบติัตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและต่อผูอ่ื้น ทั้งกาย วาจา ใจ โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
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 3.1)  การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 
 3.2)  การปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 
 3.3)  ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาหรือขอ้ตกลง 
 3.4)  ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
 3.5)  ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 
 3.6)  ไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 4.  จิตอาสา  หมายถึง พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ ไม่หวงั
ผลตอบแทน โดยก าหนด   ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  4.1)  ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครู ดว้ยความเตม็ใจ 
  4.2)  อาสาท างานให้ผูอ่ื้นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
  4.3)  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืน ๆ 
  4.4)  ช่วยแกปั้ญหา หรือสร้างความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 
  4.5)  ดูแลรักษาสาธารณสมบติั และส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ 
  4.6)  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  4.7)  เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา หรือสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความกระตือรือร้น 
 5.  ความพอเพียง  หมายถึง พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ งเป็นผูร้อบรู้ และมี
คุณธรรม โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  5.1)  ใชชี้วติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล 
  5.2)  มีภูมิคุม้กนัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  5.3)  มีความรู้ในส่ิงท่ีท าอยา่งรอบดา้น 
  5.4)  มีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะส่ิงถูกตอ้งดีงาม 
  5.5)  เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  5.6)  รู้จกัเผือ่แผแ่ละแบ่งปันผูอ่ื้น 
  5.7)  หวงแหนสมบติัโรงเรียนและส่วนรวม 

6.  ความรับผดิชอบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ 
ทั้งท่ีเป็นกิจส่วนตวัหรือต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน หน้าท่ีพลเมืองและภารกิจทางสังคม 
จะตอ้งกระท าให้บรรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจ
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ดว้ยความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย และยอมรับผล
การกระท าของตนเอง  ทั้งดา้นท่ีเป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิ่งข้ึน 
โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  6.1) ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จ ถูกตอ้ง ตรงเวลา 
  6.2)  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
  6.3)  ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน 
  6.4)  ขยนั กระตือรือร้นต่อการเรียนและการท างาน 
  6.5)  ช่วยเหลืองานพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู 
  6.6)  เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 

7. ความมีวนิยั หมายถึง พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการรู้จกัควบคุมตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติั
ตาม และยึดมัน่ในระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั ขอ้ตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารีต
ประเพณี ทั้งวนิยัต่อตนเอง และวนิยัต่อสังคม โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  7.1)  ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของครอบครัว 
  7.2)  ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของโรงเรียน 
  7.3)  ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของสังคม 
  7.4)  ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
  7.5)  ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั และรับผิดชอบในการ
ท างาน 
 8.  กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ หมายถึง รูปแบบ เทคนิค กระบวนการหรือวิธีการบริหาร
จดัการหรือการขบัเคล่ือน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ให้บรรลุวตัถุประสงค ์มีคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมลกัษณะความ
เป็นคนดีหรือพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของนกัเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด ดงัน้ี   

       8.1  ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  หมายถึง การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและแรงบนัดาลใจ 
ให้แก่บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเขา้ใจให้ทุกคนท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องได้เข้าใจตรงกัน ทั้งเป้าหมาย วิธีการและเน้ือหาสาระในการปรับปรุงหรือสร้าง
พฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ าเภอ                
ระโนด จงัหวดัสงขลา   
  8.2   สร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และ
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หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมคิดร่วมวางแผน แนะน า เพื่อพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา   

8.3  สอบถามติดตาม (นิเทศ) หมายถึง การสอบถามติดตามอยา่งกลัยาณมิตร เพื่อให้
ทราบความก้าวหน้าในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมแนะน าให้ค  าปรึกษา 
ซ่ึงถือเป็นระบบการนิเทศติดตามความกา้วหนา้ของโรงเรียนตามปกติ แต่ปรับกระบวนการติดตาม
ใหง่้ายเป็นกนัเอง ไม่สร้างความกดดนัวติกกงัวลหรือสร้างความเครียด  

8.4   เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญัก าลงัใจ  หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ซ่ึงการเสริมแรงเชิงบวกมีหลากหลายวิธี สามารถ
เลือกใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทและสถานการณ์ ทั้งการชมเชย ยกยอ่ง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่วมงาน 
ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็นกนัเอง และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการ
ปฏิบติังานได ้

8.5  สร้างและขยายเครือข่าย หมายถึง การขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบใน
การพฒันาความเป็นคนดี สู่โรงเรียนใกลเ้คียงท่ีมีบริบทคลา้ยกนั และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจใน
กระบวนการสร้างความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ทั้งภายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั ภายในเขตพื้นท่ี
และต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัด
นิทรรศการน าเสนอ เป็นตน้ 
 9.  ผลกระทบเชิงบวก หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานซ่ึงส่งผลไปในทางท่ีดี 
นอกเหนือจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 10.  นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  
ปีการศึกษา 2559-2560 
 11.  ครู หมายถึง ขา้ราชการครู ครูอตัราจา้ง ท่ีปฏิบติัการสอนใน6 โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม  ปีการศึกษา 2559-2560 
 12.  ผูป้กครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือผูอุ้ปการะนกัเรียนตามทะเบียนนกัเรียน  โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2559-2560 
 13.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2559-2560 ท่ีได้รับการแต่งตั้ งตามระเบียบวาระ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึง
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ประกอบด้วย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์ร ศาสนาในทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนทรงคุณวฒิุ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 14.  เครือข่ายชุมชน หมายถึง กลุ่ม องคก์ร หลายกลุ่มมารวมกนั ประสานเช่ือมโยงสร้าง
ความสัมพนัธ์ ถกัทอ สร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร เกิดพลงัการท างานให้
บรรลุเป้าหมายทุกองคก์รและให้ชุมชนเขม้แข็ง ประกอบดว้ย 6 เครือข่าย ไดแ้ก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเครียะ กลุ่มนาอินทรียบ์า้นหนองถว้ย  สถานีอนามยัสามอ่าง  วดัหนองถว้ย วดัเกษตร
ชลธี วดับา้นขาว   
 15. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกแสดงออกทางพฤติกรรมว่า ชอบใจ ประทบัใจ
ของผูเ้ก่ียวข้อง เก่ียวกับการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   ภาพความส าเร็จ ในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี จะท าให้ไดรู้ปแบบ กระบวนการ
หรือแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค ์                      
5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม กลุ่มบุคคล 
โรงเรียนอ่ืน ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  
 1.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีดีทั้งระบบ ส่งผลให้โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม พฒันา
คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน เป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง และชุมชน สามารถเป็น
แบบอยา่งใหส้ถานศึกษาอ่ืนน าไปปรับใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 
 2.  นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
 3.  โรงเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม มีรูปแบบและแนวทางและกระบวนการในการ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ โรงเรียน 
ตะเครียะวทิยาคม  
 4.  ผูป้กครอง นกัเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ตลอดจนสถาบนัทางการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใชใ้ช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ในการเสริมสร้างผูเ้รียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
 
 


