
บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผู ้วิจ ัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย
สาระส าคญั ดงัน้ี 
 1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
  1.1  ความหมายของการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
  1.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการพฒันาลกัษณะความเป็นคนดี 
  1.3  แนวคิดในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
  1.4   แนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
  1.5  บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
  1.6   การเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
 2.  องคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบและกิจกรรมสร้างสรรค ์
  2.1  ความหมายของรูปแบบ 
  2.2  ประเภทของรูปแบบ 
  2.3  องคป์ระกอบของรูปแบบ 
  2.4  ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี 
  2.5  ความหมายของกิจกรรมสร้างสรรค ์
  2.6 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมสร้างสรรค ์

  2.7  แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค ์

  2.8 แนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Educational Research and 
Development : R&D) 
 3.  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
 4.  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
  4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  4.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
  4.3  การวดัการประเมินความพึงพอใจ 
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 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1  งานวจิยัในประเทศ 
  5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 
1. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกบัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
 1.1  ความหมายของการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
      มีนักวิชาการและนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของลักษณะของคนดี ท่ีน่าสนใจ      
ไวด้งัน้ี      
     ราชบณัฑิตยสถาน (พจนานุกรม. 2556 : 226) ไดใ้ห้ความหมายของคนดีไวว้า่ หมายถึง 
คนมีคุณความดี คนท่ีมีคุณธรรม  

 ธิดารัตน์  จนัทะโก (2556 : 56-63) ไดก้ล่าวถึง การเป็นคนดี หมายถึง คุณลกัษณะทาง
จิตใจและพฤติกรรมของความมีวนิยัและค่านิยมประชาธิปไตย  

 เกษม  วฒันชยั (2558 : 26) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ธรรมท่ีเป็นคุณ หรือสภาพคุณงาม            
ความดี เร่ิมตั้งแต่ความนึกคิด ความตั้งใจ คนท่ีมีคุณธรรมเม่ือคิดดีแลว้ ยอ่มแสดงพฤติกรรม ค าพูดและ
การกระท าท่ีปรากฏออกมาแลว้ สังคมตดัสินวา่ดี-จริง-และงาม ส่วนจริยธรรม แปลวา่ ธรรมท่ีเป็นขอ้
ปฏิบติั หรือศีลธรรมนัน่เอง หมายถึงค าพดูและการกระท า 
        ประภาศรี  สีหอ าไพ (2550 : 23) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง หลกัธรรมจริยาท่ีสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเป่ียมไป
ด้วยความสุขความยินดี การกระท า ท่ีดีย่อมเกิดผลของความดี คือ ความช่ืนชมยกย่องในขณะ                
ท่ีการกระท าความชัว่ยอ่มน าความเจบ็ปวดมาให ้

 สิริวรรณ  ศรีพหล (2550 : 90) กล่าววา่ คุณธรรม หมายถึง ธรรมะท่ีเป็นคุณงามความดี
สภาพท่ีเก้ือกูล ส่ิงท่ีบุคคลยอมรับวา่ เป็นส่ิงท่ีดีงาม มีประโยชน์มากและเป็นส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม ในแต่
ละสังคมอาจจะแตกต่างกันเพราะการเห็นในส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่า เป็นส่ิงดีหรือไม่ดีนั้ นข้ึนอยู่กับ
วฒันธรรม เศรษฐกิจศาสนาและการศึกษาของคนในสังคม 

 สุภาพร  สุขสวสัด์ิ (2552) กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณลกัษณะคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีแสดงออกถึงการมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ความคิดหรือเจตคติ การประพฤติปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งดีงามตามกฎเกณฑ์ กติกา บรรทดัฐานท่ีสังคม
ยอมรับ และก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองข้ึนในสังคม 

 กิตติศกัด์ิ  สมอเขียว (2555 : 13) ไดใ้ห้ความหมายของคุณธรรมวา่ คุณธรรม หมายถึง 
สภาพนึกคิดในทางท่ีดีงาม เช่ือในความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม มีความจริงใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ความ
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ประพฤติอนัดีงามเหล่าน้ี จะถูกบ่มเพาะและกล่อมเกลามาเป็นเวลาอนัยาวนานท าให้เกิดเป็นความเคย
ชินท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกของผูป้ฏิบติั ท าใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติชอบดว้ยกายวาจาและใจ  

 สรุปไดว้า่ ความเป็นคนดี หมายถึง ลกัษณะของคนท่ีประกอบดว้ยคุณธรรมจริยธรรม 
ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นคุณงามความดีท่ีอยู่ภายในจิตใจและจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมท่ีดี              
หรือพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ หรือคุณลกัษณะท่ีแสดงออกหรือปฏิบติัตาม
ระเบียบ กติกา ขอ้ตกลง และกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยถูกบ่มเพาะ กล่อมเกลา 
ท าใหเ้กิดเป็นความเคยชินท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกของผูป้ฏิบติั ยอ่มแสดงพฤติกรรม ค าพูด และการกระท า
ท่ีปรากฏออกมาแลว้ สังคมตดัสินว่าดี-จริง-และงาม ท าให้เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติชอบดว้ยกาย
วาจาและใจ มีการปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีดี บุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม ก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองข้ึนในสังคม  

1.2  ความส าคัญและประโยชน์ของการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดี 
 มีนกัวิชาการและนกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ท่ีน่าสนใจ ไวด้งัน้ี      

 ทิวาพร  อภยัพฒัน์ (2560) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการพฒันาลกัษณะความเป็น คน
ดีโดยอ้างค าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่ีมีว่า  คนดีส าคัญกว่าทุกส่ิงในโลกน้ี จะให้ลัทธิไหน                
ครองโลกไม่ส าคญั  ขอแค่ให้เป็นคนดีก็พอแลว้ คนดีเผด็จการก็เผด็จการไปในทางท่ีดี น าไปสู่ความดี
และความเจริญอนัแทจ้ริง โดยไม่ตอ้งสงสัย  แต่ถา้คนชัว่แลว้แมจ้ะเป็นประชาธิปไตยก็มีแต่จะนอนหา
ความส าราญ กนัทัว่ไปหมด ในท่ีสุดก็ล่มจม ฉะนั้นขอแต่ให้คนดีอย่างเดียวก็แลว้กนัจะซ้ายหรือขวา
จดัยอ่มใชไ้ดท้ั้งนั้น  ธรรมในศาสนาเท่านั้นท่ีจะท าใหค้นดีหาใช่ลทัธิการเมืองแต่ลทัธิใดไม่เลย (สะกด
ตามตน้ฉบบั) 

 พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (2557) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคนดีและคนเก่งไวว้่า 
"นกัเรียนไม่ควรจะเป็นคนเก่งเพียงอยา่งเดียว แต่ควรจะเป็นคนดีดว้ย เพราะเก่งอยา่งเดียวไม่เป็นผลดี 
อาจน าความเก่งไปท าเร่ืองท่ีเสียหายได ้ดงันั้นทางออกท่ีดีท่ีสุดก็คือ ตอ้งเป็นคนดีท่ีท างานเก่ง หรือ 
เป็นคนดีท่ีท างานเป็น และใช้ความเก่งไปในทางท่ีถูกตอ้ง คือเป็นการใช้ความเก่งเพื่อสนองความดี 
หรือเป็นคนเก่งท่ีเป็นคนดีหากท าไดอ้ยา่งน้ีก็จะท าให้เป็นคนเก่งท่ีใชค้วามดีอยา่งมีจริยธรรมก ากบั" 

 ประเสริฐ  พฒันผลไพบูลย ์(2551) การเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมความดี หรือความรักใน
ความเป็นคนดีจึงเป็นประโยชน์ต่อการรักษาปกป้องตนจากความชัว่ ควบคู่ไปกบัการเพิ่มพูนความ
เขา้ใจหรือการแสวงหาส่ิงท่ีดีงามต่าง ๆ โดยการเรียนรู้เก่ียวกบัคุณธรรมจะร้ังรอจนถึงวยัผูใ้หญ่หรือ 
วยัชรานั้นก็ไม่เหมาะสม เพราะร่างกายท่ีชราย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ดงัท่ีโสเครติส กล่าวว่า            
“...ขา้พเจา้รู้ว่า หากขา้พเจา้มีอายุมากข้ึน ขา้พเจา้จ  าตอ้งเสียส่ิงต่าง ๆ ไปให้กบัความชราไม่ว่าจะเป็น
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การเห็นและการได้ยินท่ีแย่ลง การเรียนรู้ท่ีกระท าได้ยากล าบากยิ่งข้ึน มิหน าซ ้ ายงัหลงลืมส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ไปแลว้อีกดว้ย และหากขา้พเจา้รู้ว่าตนนั้นจะตอ้งแยล่งและพบขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ขา้พเจา้จะยงั
ด ารงชีวติอยา่งมีความสุขไดอี้กหรือ...” 

 มนตา  ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560 : 11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการพฒันา
ลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนในโรงเรียน ไวว้า่ ส่งผลให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมและทุกฝ่ายไดรั้บ
ประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งหมด กล่าวคือ ปัญหาต่างๆในโรงเรียนและชุมชนได้รับการพิจารณาแก้ไข               
เด็กและเยาวชนไดรั้บการปลูกฝังบ่มเพาะซึมซับและเรียนรู้คุณธรรมความดีงามต่างๆ ดว้ยความรู้สึก
เป็นเจ้าของ ได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดเชิงระบบ                   
คิดประเมินค่า ฯลฯ ผ่านการท าโครงงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ได้รับการฝึกทกัษะ การท างานจริง  
การท างานเป็นระบบ ความรับผิดชอบต่องาน และได้รับการฝึกทกัษะทางสังคม ผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร และเม่ือโครงงานนั้นๆ ไดมี้การขยายผลไปถึง
การแกปั้ญหาในครอบครัว วดั ชุมชน พอ่แม่ ผูป้กครอง พระสงฆ ์และคนในชุมชนก็จะไดรั้บอานิสงส์
แห่งประโยชน์สุขนั้นดว้ย 

 ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559 : ก) ไดก้ล่าวว่า จากการสรุปขอ้มูล 
การนิเทศอาสา โรงเรียนท่ีมีการพฒันาคุณธรรม เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก ดงัน้ี 

 1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทศัน์ร่มร่ืน เหมาะสมเป็นท่ีเรียนมากข้ึน บริเวณ
โรงเรียนมีความสะอาด อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ในดา้น
บรรยากาศ พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั มีบรรยากาศของความร่วมมือกนั
และมีการเรียนรู้ร่วมกนั 

 2.  นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้
เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและส่วนรวมมากข้ึน นักเรียนมี
พฤติกรรมดา้นระเบียบวนิยัเพิ่มมากขั้น อาทิ การเดินแถว การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน
ประพฤติปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงและระเบียบของโรงเรียนนกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นจิตอาสาเพิ่มมาก
ข้ึน อาทิการแสดงความมีน ้ าใจ รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อจนเองและผูอ่ื้น และการเสียสละ
เวลาวา่งช่วยงานครูและผูป้กครอง เป็นตน้ 

 3.  นกัเรียนพฒันาตนเองในทิศทางท่ีดีมากข้ึนเช่น มีสมาธิในการเรียนกลา้แสดงออก
กระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งใจฝึกปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ และมีทศันคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

 4.  โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาคีเครือข่ายเขา้มาร่วมสนบัสนุนเพิ่มมากข้ึน โดยมีลกัษณะ
ของการมีส่วนร่วมหลากหลาย เช่น การมอบทุนการศึกษา การบริจาคเงินเพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ของ
โรงเรียน การบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
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สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นแกนน าจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยงานพฒันา
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนช่วยเสริมแรงในการจดัอาหารกลางวนั เป็นตน้ ภาคีเครือข่ายท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมสนบัสนุนพบวา่ส่วนใหญ่จะมาจากชุมชน ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูป้กครองและครอบครัว
ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิชมรม และสมาคมต่างๆ ตามล าดบันอกจากน้ียงัพบวา่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาสนบัสนุนการจดักิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มข้ึน เช่น การบริจาคเงิน อนุเคราะห์ให้ใช้
อาคารสถานท่ี และจดัหาบุคลากร 

 5.  โรงเรียนเกิดนวตักรรม/องคค์วามรู้ของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงไดจ้าก
การด าเนินงานโครงการของโรงเรียน พบว่าเร่ิมมีการพฒันารูปแบบโมเดลหรือยุทธศาสตร์ของการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยบูรณาการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมเขา้สู่รายวิชาบาง
รายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้และการถอดบทเรียน              
จากปราชญช์าวบา้นและวฒันธรรมของชุมชน และนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยใชก้าร
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเป็นฐาน 

 6.  โรงเรียนไดรั้บการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ของโรงเรียนใกลเ้คียง ช่ือเสียงของโรงเรียนในดา้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนให้ดีข้ึน  
ท าใหโ้รงเรียนใกลเ้คียงมาศึกษาดูงานดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 สรุปได้ว่า การพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีหรือการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม        
มีความส าคญัและมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน            
ในโรงเรียน  เน่ืองจากคุณธรรมจริยธรรม เป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติ การกระท าและความคิด  
หากผูใ้ดมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าตวัก็จะปฏิบติัตนไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  จะส่งผลให้ทุกฝ่าย
ไดรั้บประโยชน์สุขร่วมกนัทั้งหมด กล่าวคือ นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รือมีพฤติกรรมบ่งช้ี
เชิงบวกหรือพฤติกรรมของความเป็นคนดี ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชนไดรั้บการพิจารณาแกไ้ข 
เด็กและเยาวชนไดรั้บการปลูกฝังบ่มเพาะซึมซับและเรียนรู้คุณธรรมความดีงามต่างๆ การท าความดี
เป็นส่ิงท่ีควรรีบท่ีจะกระท าเพื่อปกป้องตนเองจากความชั่วและคนดี การเป็นคนดีมีความส าคัญ
มากกว่าคนเก่งหรือคนมีอ านาจ ความเป็นคนดีจึงเป็นประโยชน์ต่อการรักษาปกป้องตนจากความชัว่ 
ควบคู่ไปกบัการเพิ่มพนูความเขา้ใจหรือการแสวงหาส่ิงท่ีดีงามต่าง ๆ เน่ืองจากความดีจะน าพาให้คนท่ี
ดีนั้นไปพบเจอแต่ส่ิงท่ีดีและถา้หากท าประโยชน์ให้แก่สังคมสังคมก็จะดีตามไปดว้ย 
 1.3   แนวคิดในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี  มีดงัน้ี 
 “...เด็กเป็นผูท่ี้ได้รับช่วงทุกส่ิงทุกอย่างต่อจากผูใ้หญ่ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการ
ธ ารงรักษาอิสรภาพและความสงบสุขของบา้นเมือง ดงันั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
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ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมให้มีความสามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้ง
การฝึกหัดขดัเกลาจิตใจให้ประณีต ให้มีความศรัทธามัน่คงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย
สุจริต และมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุในผล หน้าท่ีน้ีเป็นหน้าท่ีของทุกคน ท่ีจะต้องร่วมมือกัน
กระท าโดยพร้อมเพรียงสม ่าเสมอ”  พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  ในโอกาสปีเด็กสากล วนัท่ี 1 มกราคม 2522 (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 3) 
 “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกลู” ท่ีกล่าววา่  การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพื้นฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน 4 ดา้น ไดแ้ก่  
 1.  มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง 
 2.  มีพื้นฐานชีวติท่ีมัน่คง-มีคุณธรรม 
 3.  มีงานท า-มีอาชีพ 
 4. เป็นพลเมืองดี 

แนวทางปฏิบติัในการ “มีพื้นฐานชีวติท่ีมัน่คง-มีคุณธรรม” ไดแ้ก่  
 1.  รู้จกัแยกแยะ ผดิ-ชอบ-ชัว่-ดี 
 2. ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดีงาม 
 3.  ปฏิเสธส่ิงท่ีผดิ ส่ิงท่ีชัว่  
 4.  ช่วยกนัสร้างคนดีใหบ้า้นเมือง (ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ. 2560 : 12) 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วฒันชัย (ส านักงานรัฐมนตรี. 2558 :  
ออนไลน์) ได้กล่าวเก่ียวกบัการพฒันาคนดี หรือการช่วยกนัสร้างคนดีให้กบับา้นเมือง ในหลกัการ
พฒันาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยกล่าววา่ สาเหตุท่ีตอ้งมีโรงเรียนคุณธรรม เพราะปัจจุบนั 
“คุณธรรมในโรงเรียน” ไดห้ายไปหลงัจากแยกโรงเรียนออกจากวดั นอกจากน้ีสังคมในปัจจุบนัมีการ
ทุจริต ฉ้อราษฎร์บงัหลวงและความเหล่ือมล ้ าทางสังคม หรือความยากจน ดงัจะเห็นไดจ้ากประชากร
ไทยกว่าร้อยละ 80 มีหน้ีครัวเรือน รวมทั้งหน้ีสินครูท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าลงัแกปั้ญหาในขณะน้ี
ดว้ย ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงตอ้งให้ความส าคญักบัคนไทยทั้ง 67 ลา้นคนทัว่ประเทศไม่เฉพาะ
นกัเรียนเท่านั้น 
 นายแพทยธี์รเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ (ส านกังานรัฐมนตรี.  2558 : ออนไลน์)  กล่าววา่ 
จากการประชุมซุปเปอร์บอร์ดดา้นการศึกษา ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไดน้ าประเด็นการสร้าง
คุณธรรมในโรงเรียนมาหารือ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอแนวทางด าเนินงานท่ีจะร่วมมือกบัศูนย์
โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อสร้างรูปแบบหลัก (Official Model) ส าหรับการสร้าง
คุณธรรมให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียน ซ่ึงรูปแบบของศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มีความเป็นสากล สามารถ
น าไปปรับใชไ้ดก้บัสถานศึกษาทุกภาคทุกเช้ือชาติและทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือใน
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การสร้างคุณธรรมของผู ้บริหาร ครู และนักเรียนและความร่วมมือกับชุมชน อย่างไรก็ตาม
กระทรวงศึกษาธิการไม่ไดก้  าหนดให้มีรูปแบบ (Model) ของโรงเรียนคุณธรรมน้ีเพียงรูปแบบเดียว
เท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใชรู้ปแบบวธีิการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิด
ข้ึนกบันกัเรียน เพียงแต่ขอใหม้ัน่ใจวา่รูปแบบใดๆ จะรับประกนัการมีคุณธรรมของนกัเรียนได ้
 ส านกังานเลขาธิการสภา กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 35 - 39) ไดก้  าหนดนโยบายการ
ปฏิ รูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้  สร้างความตระหนัก ส านึกในคุณค่ าปรัชญา                       
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใช้คุณธรรม                   
เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถานบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั
ทางศาสนา มูลนิธิและสถานศึกษา โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลกั 4 ประการ เพื่อให้เกิดพลังในการ
ขบัเคล่ือนการศึกษาประกอบดว้ย   
 1.  ปลุกจิตส านึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม 
 2.  ปรับกระบวนการเรียนรู้หาตน้แบบท่ีสืบทอด 
 3.  สร้างภูมิตา้นทานโดยเครือข่ายขยายผล สถานศึกษา สถาบนัทางศาสนา บา้น ชุมชน 
และส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
 4.  ก ากบั ติดตามประเมินผล      
           การด าเนินงานโครงการคุณธรรมน าความรู้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดใหห้น่วยงานต่างๆ ด าเนินการ โดยในส่วนของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดให้โครงการคุณธรรมน าความรู้รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อพฒันาครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
อนัเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินชีวิตเป็นจุดเนน้ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการน าคุณธรรมพื้นฐาน 
8 ประการ มาเป็นเป้าหมายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอยา่งแทจ้ริง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ 1 คุณธรรมน าความรู้         
การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพื่อพฒันากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นวิถีชีวิตของโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า และสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ในเขต
พื้นท่ีการศึกษา  โดยมีจุดเนน้เพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดย 8 คุณธรรม
พื้นฐานประกอบดว้ย  

 1.  ขยนัคือ ผูท่ี้มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ท่ีการงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองใน
เร่ืองท่ีถูกท่ีควร สู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้ งใจท าหน้าท่ี                 
อยา่งจริงจงั 
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 2.  ประหยดั คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตนคิด
ก่อนใช้ คิดก่อนซ้ือ เก็บออมถนอมใช้ทรัพยสิ์นส่ิงของอย่างคุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จกัท าบญัชี
รายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยูเ่สมอ 

 3.  ซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าท่ี และต่อวิชาชีพ มีความ
จริงใจปลอดจากความรู้สึกส าเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หน้าท่ี
ของตนเองปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีและถูกตอ้ง 

 4.   มีวินัย คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบนั องค์กร 
และประเทศ โดยท่ีตนยินดีปฏิบติัตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมัน่ในระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัและ
ขอ้ปฏิบติั รวมถึงการมีวนิยัทั้งต่อตนเองและสังคม 

 5.   สุภาพ คือ ผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและท่าทางเป็นผูมี้มารยาทดีงาม                   
วางตนเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 

6.  สะอาด คือ ผู ้ท่ีรักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมวั มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมวัหมองทั้งกายใจและ
สภาพแวดลอ้มมีความผอ่งใสเป็นท่ีเจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น 

 7.   สามคัคี คือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง
สามารถแก้ปัญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้เป็นผูมี้เหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ความคิดและความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติและสมานฉนัท ์

 8.  มีน ้ าใจ คือ ผูใ้ห้และผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน 
เพื่อท าประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษยแ์ละผูท่ี้มีความเดือดร้อน             
มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมดว้ยแรงกายและสติปัญญาลงมือปฏิบติัการเพื่อบรรเทา
ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 
 หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาความเป็นคนดีมีคุณธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 54-59) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา
ความเป็นคนดีมีคุณธรรม ไวด้งัน้ี 
 1.   พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ เป็นทฤษฎีท่ีเนน้เก่ียวกบักระบวนการท างาน
ภายในตวับุคคล โดยภาวการณ์ขาดความสมดุลในการปรับตวัจะท าหนา้ท่ีเป็นแรงจูงใจหรือตวักระตุน้
ให้เป็นคนเรียนรู้และคิดหาเหตุผลและการพฒันาทางดา้นสติปัญญาของมนุษยจ์ะพฒันาควบคู่ไปกบั
การเติบโตดา้นวฒิุภาวะหรือพฒันาตามล าดบัการแบ่งวยัของมนุษย ์คือ เด็กจะรับรู้หรือเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็น
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รูปธรรมก่อน จากนั้นจะพฒันาจนสามารถรับรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้เพียเจตแ์บ่งพฒันาการ
ของมนุษยเ์ป็น 4 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 การเรียนรู้ดว้ยประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว อายุ 0-2 ปี 
เป็นระยะท่ีเด็กเรียนรู้ผ่านการสัมผสั ระยะท่ี 2 การคิดก่อนปฏิบติัการ อายุ 2-7 ปี เป็นระยะท่ีเด็ก
สามารถรับรู้เร่ืองของภาษาไดม้ากข้ึนและเรียนรู้ผา่นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีขอบเขต ระยะท่ี 3 การคิดแบบ
รูปธรรม อายุ 7-12 ปี เป็นระยะท่ีเด็กสามารถคิดและแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมง่าย ๆ ได ้ระยะท่ี 4 
ปฏิบติัการเชิงระบบ อายุตั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป เป็นระยะท่ีเด็กสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นนามธรรมได้
อยา่งสมเหตุสมผล และพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบ 
 พฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังน้ี คือ ขั้นก่อนจริยธรรม             
เป็นระดบัจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี ซ่ึงยงัไม่สามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างละเอียดท าให้ความคิด
ในการตดัสินถูกผิดของการกระท าหรือความคิดในการเลือกกระท าหรือไม่กระท าเป็นไปตามร่างกาย
หรือความคิดเห็นของคนใกล้ชิด ขั้นปฏิบติัตามค าสั่ง เป็นขั้นระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-8 ปี                  
ซ่ึงสามารถเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มและบทบาทท่ีเขาควรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นได ้สามารถประพฤติตามกฎระเบียบ
ได ้ตดัสินใจไดว้า่ ส่ิงใดกระท าหรือไม่ควรกระท าดว้ยตนเอง ขั้นเหตุผลของตนเองเป็นระดบัจริยธรรม
ของเด็กอายุ 8 ปีข้ึนไปสามารถคิดและตดัสินใจไดด้ว้ยเหตุผลของตนเอง เร่ิมปฎิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม สังเกตและเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นไดถู้กตอ้งมากข้ึน ประพฤติปฏิบติั
เพื่อตอบสนองพฒันาการดา้นจิตใจมากข้ึน 
 2.  พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินจริยธรรมของ
บุคคลโดยการแบ่งเป็นขั้นการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของเพียเจต ์ดงัน้ี 

  1.  การลงโทษและการเช่ือฟัง อาย ุ2-7 ปี 
  2.  การแสวงหารางวลั 
  3. การกระท าตามส่ิงท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ หรือการคาดหวงัทางสังคม อาย ุ10-13 ปี 
  4.  การท าหนา้ท่ีทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม อาย ุ13-16 ปี 
  5.  การท าตามค ามัน่สัญญาหรือสัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคลอาย ุ16 ปีข้ึนไป 
   6.  การยดึถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล (วยัผูใ้หญ่) 

 โคลเบอร์ก แบ่งคุณลกัษณะทางจริยธรรมของบุคคลออกเป็น 4 ล าดบัขั้น คือ  
  1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้เก่ียวกบัสังคมและสามารถบอกไดว้่า 
การกระท าชนิดใดดีและควรกระท า การกระท าชนิดใดเลวและไม่ควรกระท าพฤติกรรมลกัษณะใด 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ความรู้จริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกบัค่านิยมทางสังคม              
จึงเปล่ียนแปลงไปตามระดับอายุ ระดับการศึกษา พฒันาการทางสติปัญญาและความรู้เก่ียวกับ
กฎเกณฑท์างสังคมและศาสนา 
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  2. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่าง ๆ ในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบมากน้อยเพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมกัจะ
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคมและการท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น  
  3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เหตุผลท่ีบุคคลใชเ้ป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่
เลือกกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องสังคม
และปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความส าคญัต่อ
ความสงบสุขและความมัน่คงของสังคม จึงเป็นหนา้ท่ีท่ีสมาชิกตอ้งอบรมและปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู ้
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยา่งมัน่คง  
        เอสเตบาน (Estaban. 1990 : 63-67)  กล่าวถึงการสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรม 
โดย เอสเตบาน มีความเช่ือว่า ความแตกต่างทางอายุจะมีผลท าให้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แตกต่างกนัไป เน่ืองจากพฒันาการทางสมอง ประสบการณ์และความสามารถในการตดัสินใจท่ีต่างกนั 
ส่งผลใหต้วัคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัไปดว้ย จึงไดเ้สนอตวัคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
แต่ละวยั  ในการสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคญั 2 ประการ ของการศึกษา
เพื่อสร้างค่านิยม เน่ืองจากตวัมโนธรรมเป็นเร่ืองของความสามารถในการตดัสินประเด็นทางจริยธรรม
และการรู้จกัน าหลักศีลธรรมมาใช้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะท่ี ตัว
คุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตใจ ซ่ึงเป็นหลกัในการเลือกตดัสินใจ คุณธรรมจึงเป็นลกัษณะท่ีสามารถ
พฒันาไดต้ามพฒันาการของแต่ละวยั เน่ืองจากเยาวชนในแต่ละวยัมีเง่ือนไข มีปัจจยัของชีวิตแตกต่าง
กนั จุดเนน้ในการพฒันาจึงต่างกนั  
 สรุปไดว้า่ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี    ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของ
ทุกคนท่ีจะตอ้งร่วมมือกนักระท าโดยพร้อมเพรียงสม ่าเสมอ   โดยเฉพาะการปลูกฝัง คุณลักษณะ
ความเป็นคนดีในตวัเยาวชน ซ่ึงจะเป็นก าลงัท่ีส าคญัของชาติในอนาคต  และเป็นการสืบสาน พระราช
ปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9  ท่ีมีพระราชประสงค ์“ให้ช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง” และพระ
บรมราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีกล่าววา่ “การศึกษาตอ้งมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่
ผูเ้รียน 4 ดา้นไดแ้ก่มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมัน่คง-มีคุณธรรม  มีงานท า–มี
อาชีพ  และเป็นพลเมืองดี ซ่ึงในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผูเ้รียนมีพื้นฐานชีวิตท่ีมัน่คง-มีคุณธรรม นั้น 
จะตอ้งพฒันาใหเ้ยาวชนรู้จกัแยกแยะ ผิด-ชอบ-ชัว่-ดี ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีชัว่ และ
การช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง”  และในการสร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียน มีหลากหลาย
รูปแบบและวธีิการ ตลอดจนหลกัทฤษฎีต่าง  ๆ ทั้งนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ เช่น จุดเน้น
เพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดีมีความรู้และอยูดี่มีสุข โดย 8 คุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
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การพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจต์  การพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  เป็นตน้  ซ่ึง
โรงเรียนสามารถเลือกน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาทุกภาคทุก
เช้ือชาติและทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการสร้างคุณธรรมของผูบ้ริหาร ครู และ
นกัเรียนและความร่วมมือกบัชุมชน  ซ่ึงลว้นมีเป้าหมายเดียวกนัในการปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลกัษณะความเป็นคนดี หรือเป็นผูมี้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยา่งมัน่คง 
 1.4   แนวทางในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดี 
 แนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี  มีผูก้ล่าวไดด้งัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 68-70) กล่าวถึง แนวทางการในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี โดยน าแนวทางการพฒันาการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู่์การปฏิบติั 
ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีหลักสูตร
ก าหนดให้ปลูกฝังและพฒันาผ่านการจดัการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน
ลกัษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นตวัผูเ้รียน การประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์จะตอ้งใช้ขอ้มูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงใช้เวลาในการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมเพื่อน ามา
ประเมินและตดัสิน ซ่ึงการด าเนินการวดัและประเมินผล เม่ือสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ลว้ ครูผูรั้บผดิชอบจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนด าเนินการดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์จากหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นิยาม ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อพิจารณาตวัช้ีวดัวา่ครอบคลุมกบั
ธรรมชาติของงาน กิจกรรมท่ีรับผดิชอบหรือไม่ 

 ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการพฒันาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

 ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาแนวปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวธีิใดดงัต่อไปน้ี 
3.1  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
3.2  จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.3  จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3.4  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจว ัตร

ประจ าวนัของสถานศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 4   ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียนก่อนการพฒันา 

 ขั้นตอนท่ี 5  สร้างหรือเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิบติัท่ีเลือก
ด าเนินการตาม ขั้นตอนท่ี 3  
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 ขั้นตอนท่ี 6  ด าเนินการพัฒนาผู ้เรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไวแ้ละประเมินเป็น               
ระยะ ๆ ผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นเกณฑใ์หป้รับปรุงพฒันา แลว้ประเมินตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 ขั้นตอนท่ี 7  รายงานผลการพฒันาต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกล่าวแลว้แสดงไดด้งั แผนภาพ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 1 : ขั้นตอนการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ าหรับครู 

ศึกษานิยาม ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ีของแต่ละคณุลักษณะ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ 

ศึกษาแนวปฏิบติัในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของผูเ้รียนก่อนการพฒันา 

สร้างหรือเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัแนวปฏิบติั 

ด าเนินการพฒันาและประเมินผูเ้รียนโดยบูรณาการในหน่วยการ
เรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/โครงการ/สอดแทรก 

ในกิจวตัรประจ าวนั 

รายงานผลการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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 สมปอง  ใจดีเฉย (2554 : 66-67) ได้ศึกษาและสรุปวิธีการ/กระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย พบว่า มีรูปแบบแนวทาง วิธีการและกระบวนการอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ 1) การสอนด้วยวาจา  2) การสอนผ่านการจดัหาส่ิงท่ีเหมาะสมให้คนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง          
3) การปฏิบติัใหดู้เป็นแบบอยา่ง /ใชค้นดีเป็นแบบอยา่ง  4) การสอนโดยแทรกในกิจกรรมท่ีท าร่วมกนั
5) การสอนโดยการให้รางวลัและการลงโทษ  6) การสอนดว้ยการน าเสนอผา่นส่ือมวลชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  7) การสอนโดยกระตุน้ให้คิดหาเหตุผลว่าท าไมส่ิงหน่ึงจึงดีหรือไม่ดี  8) การสอนโดยการให้
ปฏิบติัในสถานการณ์จริง   
 ในส่วนของโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีด าเนินการอยู่ในองค์กร
หน่วยงาน ตลอดจนกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ยงัขาดความต่อเน่ือง ขาดความจริงจงั ขาดระบบท่ีดี และท่ีส าคญั
ขาดหลกัวิชาการในเร่ืองของการส่งต่อความคิดท่ีจะน าไปถึงจุดหมายของการสร้างคนดี และสังคมดี
อยา่งไดผ้ล 
 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 12-14) ได้ก าหนดแนวทาง
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ช่วยกันสร้างคนดีให้
บา้นเมือง” ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 
 1.  การสร้างความรู้ความเขา้ใจ และการพฒันาศกัยภาพครูแกนน านกัเรียนแกนน าเพื่อ
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
 2.  การลงมือปฏิบติัของโรงเรียน  โดยทุกคนในโรงเรียนร่วมกนัลงมือพฒันา 
 3.  การนิเทศติดตามโรงเรียน เป็นการนิเทศติดตามเพื่อเสริมหนุนและให้ก าลังใจ
โรงเรียน 
 4.  การรายงานความกา้วหน้าและการประเมินผล  การประเมินผลส าเร็จของโรงเรียน
คุณธรรม เป็นการประเมินผลพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดยตวัช้ีวดัท่ีส าคญั คือ พฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงคใ์นโรงเรียนลดลง และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

 พระธรรมปิฎก[ป.อ. ปยุตโต] (2547 : 8) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน คือ แนวทางการพฒันาท่ีโรงเรียนสอนตามปกติ เพียงมีจุดเนน้อยูท่ี่การใชห้ลกัธรรมมาบริหาร
จดัการในโรงเรียน ใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีผูม้าเยือนไดส้ัมผสัถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มเยน็ สะอาด สวยงาม สวา่ง
ปัญญา และรอยยิม้แห่งความเมตตา มีผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรเป็นแบบอยา่งดว้ยวถีิปฏิบติั 
 สมปอง  ใจดีเฉย และคณะ (2554 : 68-124) กล่าวถึงแนวทางในการพฒันาโรงเรียน
คุณธรรม  บางมูลนากโมเดล มีกระบวนการ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานและอตัลกัษณ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซ่ึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนไว ้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาครู 2) ยุทธศาสตร์
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การพฒันานักเรียน 3) ยุทธศาสตร์การพฒันาสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการพฒันาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ใหเ้อ้ือต่อการปลูกฝัง และปลุกจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  การก าหนดอตัลกัษณ์ของครู นกัเรียน และสภาพแวดลอ้มตามยุทธศาสตร์ 3 ดา้น 
 3.  การก าหนดกิจกรรมหลกั  กลุ่มในการขบัเคล่ือนโครงการ 
 4.  คุณธรรมเป้าหมายในการขบัเคล่ือนสู่โรงเรียนตน้แบบคุณธรรมจริยธรรม 
 5.  หลกัสูตรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
 6.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนสู่การเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 7.  กิจกรรมและการปฏิบติัเสริมหนุน 
 8.  กิจกรรมการแสดงผลงานนกัเรียน 

 จากรายงานการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง กระบวนการศึกษาแห่งชาติ : บูรณาการ
ระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน และชุมชน  ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2556 : 19-21) 
ประเด็นการเสวนาท่ี 4 โรงเรียนเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมอยา่งไร เพื่อให้ผูเ้รียน เก่ง ดี มีความสุข 
สรุปได ้ดงัน้ี 

1.   ครูตอ้งเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อเพื่อนครูและต่อนกัเรียน 
2.   โรงเรียนควรจดักิจกรรมหน้าเสาธงโดยวางรากฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้

นกัเรียน 
3.   จดักิจกรรมใหน้กัเรียนสวดมนตไ์หวพ้ระในวนัธรรมสวนะ เพื่อใหน้กัเรียนมีสมาธิ 
4.   โรงเรียนจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนเป็นคนดีและให้ผูป้กครอง ชุมชน        

มีส่วนร่วม 
5.  ควรพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิและวยัวุฒิของครูผูส้อนคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาใหมี้ความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีเคารพของนกัเรียน 
6.   กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนั้นต้องปลูกฝังตั้งแต่

ระดบัอนุบาลถึงระดบัมธัยมศึกษา 
7.   พฒันาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้มีเน้ือหาให้น่าสนใจเก่ียวข้อง

สัมพนัธ์กบันกัเรียน 
 8.   กระทรวงศึกษาธิการควรจดันโยบายให้มีกฎขอ้บงัคบัโดยให้เด็กไปเขา้ค่ายพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 
 9.   ผูบ้ริหารของกระทรวงศึกษาธิการและผูบ้ริหารโรงเรียนควรสนบัสนุนและส่งเสริม
ครูผูส้อนวชิาพระพุทธศาสนาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม 
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 เพช็รี  รูปะวิเชตร์  (2547 : 14-15) กล่าววา่ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
มีสถานศึกษาจ านวนมากท่ีไดล้ะเลย หรือขาดความเขม้แขง็ในการท่ีจะรักษาหรือส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งท่ีเป็นผูส้อนและผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะมีการมุ่งเน้นการผลิตคนให้มีความรู้ เป็นปริญญาชน
มากกว่าปัญญาชน หรือบางแห่งผลิตคนแต่เป็นคนท่ีไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอมีแต่วุฒิ
การศึกษาเป็นเคร่ืองประดับเท่านั้น หรือผลิตคนท่ีมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม หรือมี
ทศันคติและค่านิยมท่ีผิด ๆ จนท าให้ คนในสังคมวดัคุณค่ากันท่ีผลประโยชน์ ฉะนั้น การสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ครู อาจารย์มีส่วนส าคญัในการน าและการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพราะเป็นเร่ืองภายในจิตใจท่ีสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ครูจึงควรเป็น
แบบอย่างท่ีดีครูจะตอ้งสร้างจิตใจท่ีมีความเมตตา กรุณาต่อนักเรียน มีความปรารถนาดีต่อนักเรียน 
การสอนทุกคร้ังจะต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษา                 
ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ครูตอ้งหมัน่หา บทความ รายงานการวิจยังานเขียน เร่ืองราว หรืออาจสร้าง
บทความ ท่ีดีท่ีสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคมและน ามาเผยแพร่ให้กบันกัเรียนในห้องเรียนหรือ
ติดป้ายประกาศเพื่อให้มีการอ่าน อยา่งทัว่ถึงอยูเ่สมอ ครูตอ้งมีการรณรงค ์ส่งเสริมยกย่องประกาศให้
รางว ัลแก่ผู ้เรียน หรือคนในสังคมท่ีท าความดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ียกย่องและ                       
เป็นแบบอยา่ง ขณะเดียวกนั นกัเรียนท่ีขาดคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ครูจะตอ้งให้อภยัและให้โอกาส 
สนบัสนุนให้นกัเรียนคนนั้นกลบัตวักลบัใจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่ อยา่งอดทนอดกลั้นและ
ทุ่มเท 
 อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา (2550 : 13) ไดส้รุปบทบาทส าคญัของโรงเรียนสู่การปฏิบติั  
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดงัน้ี 

1.   ใชว้ธีิการทางบวกกบันกัเรียน 
2.  จดับรรยากาศในโรงเรียนให้เตม็ไปดว้ยความสงบ ความรักความเมตตา 
3.   จดักิจกรรมใหน้กัเรียนสวดมนตไ์หวพ้ระในวนัส าคญัทางศาสนา 
4.   บูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษยใ์นวชิาต่าง ๆ  
5.   ส่งเสริมการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
6.   จดัใหน้กัเรียนออกไปรับใชช่้วยเหลือสังคม 
7.   จดักระบวนการเรียนรู้ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
8.   เนน้การท างานเป็นกลุ่ม 
9.   ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งคุณธรรมแก่นกัเรียน 

 10.  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
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 สรุปไดว้า่ แนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี ไม่ไดก้  าหนดให้มีรูปแบบ 
(Model)หรือแนวทางใดแนวทางหน่ึงเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใชรู้ปแบบวิธีการ
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนกับนักเรียน  เพียงแต่ขอให้มั่นใจว่า
รูปแบบใด ๆ ท่ีเลือกใช้จะรับประกนัการมีคุณธรรมของนกัเรียนได ้ ส าหรับสถานศึกษานั้น ในการ
สอนทุกคร้ังสามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทกัษะชีวิต หรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ เป็น
กิจกรรมเสริมหนุนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือการให้นกัเรียนร่วมกนัท าโครงงานคุณธรรม ท่ี
เกิดจากปัญหาท่ีอยากแก ้ความดีท่ีอยากท า เพื่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกตามท่ีตอ้งการ ตลอดจนครู
จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าแก่นกัเรียนโดยใชว้ิธีการทางบวกกบันกัเรียน  
นอกจากน้ีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น สวดมนตไ์หวพ้ระ ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา ครูก็จะตอ้ง
เป็นแบบอย่างดว้ยวิถีปฏิบติั การแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีดีเช่นกนั 
 1.5   บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดี 
 บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 มนตา  ตุลยเ์มธาการ และคณะ (2560 : 3) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อร่วมสร้างคนดีให้บา้นเมือง ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย  1) ผูบ้ริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) ผูป้กครอง และ 5) ชุมชน รวมถึง
กระบวนการท างาน โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งก าหนดเป้าหมายในการพฒันาท่ีชดัเจน สร้างความตระหนกั
และความเขา้ใจให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัครูและนกัเรียน ส าหรับในส่วนของครูนั้น ตอ้งมุ่งมัน่ตั้งใจและทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพื่อพฒันานกัเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันกัเรียน เอาใจใส่และให้ค  าแนะน าท่ีดีแก่นกัเรียน 
และตอ้งมีครูแกนน าท่ีมีความเขม้แข็งเป็นหลกัในการด าเนินงาน ในขณะท่ีนกัเรียนตอ้งด าเนินงาน
โครงงานคุณธรรมจริยธรรมท่ีคิดเอง ท าเอง แกปั้ญหาเอง มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา เห็นคุณค่าเห็น
คุณค่าและความส าคญัของการพฒันาตนเองและพฒันาโรงเรียน ทั้งน้ีในส่วนของผูป้กครองและชุมชน 
ตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันานักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันักเรียน  โดยท่ีการด าเนินงานของโรงเรียนตอ้งท างาน
อยา่งมีระบบ มีการก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง และมีการสะทอ้นผลแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 46) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารใน
การขบัเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม “ช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง” ว่า ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า มีทกัษะ
ในการบริหารจดัการโรงเรียน  ก ากบัติดตามการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และประเมินการปฏิบติังาน
อย่างต่อเน่ือง เป็นหลกัประกนัให้การพฒันาโรงเรียนคุณธรรมประสบความส าเร็จ  โดยบทบาทของ
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ผูบ้ริหาร ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การจดัท าแผนปฏิบติัการ  การส่งเสริมสนบัสนุนเสริมแรงให้แก่  
ผูป้ฏิบติั  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน นิเทศติดตามการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ จดัให้มี
การประเมินและประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียน บทบาทเหล่าน้ีส่งผลให้โรงเรียนบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 โรงเรียนสบปราบวทิยาคม (มนตา  ตุลยเ์มธาการ และคณะ. 2560 : 75) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมนั้น ส่วนส าคญัเกิดจากคณะ
ผูบ้ริหารเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขบัเคล่ือนและประสานงานกบัทุกภาคส่วน การกระตุ้นเชิงบวกการ
ส่งเสริมและการปฏิบติัเป็นตน้แบบให้กบัครูและนกัเรียน จึงท าให้เกิดการเป็นตวัแบบในการปฏิบติั
ตนและค่อยๆ เปล่ียนแปลงเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีบุคคลส่วนใหญ่ร่วมกันปฏิบติัตาม เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกนั ส่วนบุคคลท่ีปฏิเสธการปฏิบติัดงักล่าวก็จะค่อยๆ ปรับตวัให้คลา้ยคลึงกบับุคคล
อ่ืนๆในองค์กร ในส่วนของนักเรียนก็จะเกิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับครูและผูบ้ริหาร โดยมีบุคคล
ดงักล่าวเป็นส่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี จึงท าให้นกัเรียนเกิดการปฏิบติัตาม                
อีกส่วนหน่ึงมาจากผูป้กครองในการใหก้ าลงัใจและเป็นแรงสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่วน
ผูบ้ริหารจะให้ขอ้เสนอแนะ และจะมีการแลกเปล่ียนในกิจกรรมของทางโรงเรียน นอกจากน้ี ชุมชน ก็
เป็นส่วนส าคญัในความส าเร็จ โดยครูและนกัเรียนจะเป็นผูป้ระสานงานท่ีดีกบัชุมชน 
 สุภาพร  สุขสวสัด์ิ (2552) กล่าวว่า การพฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้
นักเรียนเป็นคนดี สามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นหน้าท่ีหลักของสถานศึกษา ในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังเจตคติ ซ่ึงผูบ้ริหารการศึกษาต้องตระหนักและมีบทบาทส าคญัท่ีสุด 
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน จะตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางส่งเสริมนกัเรียน
ให้มีคุณภาพชัดเจน โดยเร่ิมจาก ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายการพฒันา ให้ครูน าไปปฏิบติัในการ
จดัการเรียนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน การปฏิบัติ                 
เป็นแบบอย่างของครู และบุคลากรในโรงเรียน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนมีการประเมินเพื่อพฒันา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดย
คุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนกัส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉนัท ์
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพฒันาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
ความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชน                
ใหเ้ป็นคนดี มีความรู้และอยูดี่มีสุขโดยคุณธรรมพื้นฐานประกอบ  



33 
 

1. ขยนั คือ ผูท่ี้มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ท่ีการงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองใน
เร่ืองท่ีถูกท่ีควร สู้งานมีความพยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้งใจท าหนา้ท่ีอยา่ง
จริงจงั 

2. ประหยดั คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย รู้จกัฐานการเงินของตน คิดก่อนใช ้               
คิดก่อนซ้ือ เก็บออมใชท้รัพยสิ์นอยา่งคุม้ค่า รู้จกัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 

3. ซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความพฤติกรรมตรงทั้งต่อเวลา ต่อหนา้ท่ี และต่อวิชาชีพ มีความ
จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ไม่ใชเ้ล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. มีวินยั คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎสถาบนัองค์กร และประเทศ โดยท่ีตนยินดี
ปฏิบติัรวมถึงการมีวนิยัทั้งต่อตนเองและสังคม 

5. สุภาพ คือ ผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรียบร้อย ไม่รุนแรง มีความแจ่มใสอยูเ่สมอ  

6. สะอาด คือ ผูท่ี้ รักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตาม
สุขลกัษณะ ฝึกจิตไม่ใหขุ้่นมวั มีความแจ่มใส ปราศจากความมวัหมองทั้งกาย ใจและส่ิงแวดลอ้ม 

7. สามคัคี คือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผูน้ า และผูต้ามท่ีดี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความ
แตกต่าง ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความคิดและความเช่ือพร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัสันติ
และสมานฉนัทมี์น ้าใจ คือ ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อ
ประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจในเพื่อมนุษยแ์ละผูท่ี้มีความเดือดร้อน 
 ชชัชญา  พีระธรณิศร์ (2552 : 74-77) ไดก้ล่าววา่ บทบาทของผูส้อนในการจดัการสอน 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ครูเป็นผูห้ล่อหลอมให้ลูกศิษยเ์ป็นคนเก่ง  คนดี  มีสรรพวิชาส าหรับ 
การประกอบอาชีพ รู้เท่าทนัส่ิงรอบตวั  มีจิตใจท่ีดีงาม รู้จกัผิดชอบชัว่ดี  มีการใชว้ิจารณญาณในการ
คิดวเิคราะห์ และตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งบนบรรทดัฐานทางศีลธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก  
 วธีิการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 1.   สร้างการเรียนรู้แบบกลัยาณมิตร ครูมีความใกลชิ้ดกบันกัเรียน บรรยากาศในการ
เรียนการสอน นกัเรียนรู้สึกไดว้า่ครูให้ ความรัก ความห่วงใย เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี แนะน าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ใหข้วญัก าลงัใจ 

 2. กระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ครูวางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพ              
ของครู 

 3.  มีการอบรมสั่งสอนอย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นวิธีสอนตามแนวทางของนักจิตวิทยา
มนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ไดแ้ก่ 
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3.1 เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.2 เนน้ความส าคญัของกระบวนการ (Process) ของการเรียนรู้ 
3.3 บรรยากาศการเรียนการสอนอบอุ่น 
3.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนอยากรู้อยากเรียน 

 4.  สร้างกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูควรมีกิจกรรมใช้ส่ือและอุปกรณ์ท่ี
หลากหลายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการวดัและประเมินผลท่ีไม่ควรวดัเฉพาะ
ความรู้ควรมีการประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ย 
 ปัญหาในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

1.   ครูส่วนใหญ่ยงัใชว้ธีิการสอนแบบบรรยายมากกวา่วธีิอ่ืน 
2.   ขาดการจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและการใชอุ้ปกรณ์การสอน 
3.   ครูส่วนใหญ่ขาดการอบรมวธีิการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
4.   ครูยงัขาดเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
5.   การวดัผลมุ่งการใหค้ะแนนมิไดใ้ห้ความสนใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 ข้อควรค านึงถึงในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  คือ การพฒันาผูเ้รียนแบบ     
องคร์วม  ซ่ึงตอ้งพฒันาคนทั้ง 3 ดา้นพร้อมกนัคือ ดา้นพฤติกรรม  ดา้นจิตใจ และดา้นปัญญา   
 สรุปได้ว่า  บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี  จะตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายและถือเป็นหน้าท่ีของคนทุกคน ได้แก่ สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา โดยสถาบนัการศึกษา จะประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน  ซ่ึงจะตอ้งให้ความร่วมมือกนัในการดูแล
และพฒันานกัเรียน โดยมีหน้าท่ีบทบาทส าคญัตามบริบทของตนเอง เช่น ผูบ้ริหาร  มีบทบาทส าคญั 
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังเจตคติ การก าหนดนโยบาย/การจัดท าแผนปฏิบัติการ           
การส่งเสริมสนบัสนุนเสริมแรงให้แก่ผูป้ฏิบติั  การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน การนิเทศ
ติดตามการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ การประสานงานกบัทุกภาคส่วน  การกระตุน้เชิงบวก  และเป็น
ตวัแบบในการปฏิบติัตนและค่อย ๆ เปล่ียนแปลงเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีบุคคลส่วนใหญ่ร่วมกัน
ปฏิบติัตาม  เป็นตน้  ส่วนครู ก็มีบทบาทส าคญัเช่นกนั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพชัดเจน  การน านโยบายไปปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน  การจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน  การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันกัเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน การเป็นผูป้ระสานงานท่ีดีกับ ผูป้กครอง และชุมชน การเอาใจใส่และให้
ค  าแนะน าท่ีดีแก่นักเรียน และเป็นครูแกนน าท่ีมีความเข้มแข็งเป็นหลักในการด าเนินงาน  ส่วน 
นกัเรียน  ก็มีบทบาทส าคญัตามบริบทของตนเอง เช่น การมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางส่งเสริม
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นกัเรียนให้มีคุณลกัษณะความเป็นคนดีชดัเจน การปฏิบติักิจกรรมในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด การร่วมมือในการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพฒันา
ผูเ้รียน การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเพื่อนนกัเรียน  และท่ีส าคญัคือการลงมือปฏิบติัในการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  นักเรียนควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
ตามท่ีก าหนดไว ้โดยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
นกัเรียนมีความพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมในดา้นท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ปฏิบติัตามระเบียบของ 
โรงเรียนจนเกิดความเคยชิน สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั และเป็นพลเมืองท่ี
ดีของสังคมไดใ้นอนาคต   ส าหรับผูป้กครอง มีบทบาทในการอบรมและดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ืองในดา้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามรวมถึงส่งเสริมสนบัสนุนและการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจดัข้ึน 
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  ส าหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/เครือข่ายชุมชน  มีบทบาทส าคญัเช่นเดียวกนั คือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจดัข้ึน  เพื่อปลูกฝังให้
นกัเรียนมีทกัษะการด าเนินชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข  
 1.6  การเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
 การเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  หมายถึง นกัเรียนท่ีมีจริยธรรม 
หรือพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือพฤติกรรมท่ีดีท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ หรือคุณลกัษณะท่ีนักเรียน
แสดงออกหรือปฏิบติัตามระเบียบ กติกา ข้อตกลง  และกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม                    
ซ่ึงโรงเรียนไดก้ าหนดคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนไว ้โดยก าหนดเป็นคุณธรรมอตัลกัษณ์
ของโรงเรียน ประกอบดว้ยคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกท่ีก าหนดร่วมกนั ไดแ้ก่  
 1.  ความซ่ือสัตย ์ 
 2.  จิตอาสา  
 3.  ความพอเพียง  
 4.  ความรับผดิชอบ  
 5.  ความมีวนิยั   

1.  ความซ่ือสัตย์ 
 ความหมายของความซ่ือสัตย ์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 14) ซ่ือสัตยสุ์จริต  หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึง
การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้ งทางกาย วาจา ใจ               
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ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  คือ  ผูท่ี้ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลกัความ
จริง ความถูกตอ้งในการด าเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิด 
   ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 51) ความซ่ือสัตย์ หมายถึง                
ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง ความสุจริต หมายถึง               
ความประพฤติดี ความประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี  ความซ่ือสัตย์สุจริต 
หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตรงตามความเป็นจริงต่อหนา้ท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลาและค ามัน่สัญญา  
ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
   พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต. 2548 อา้งถึงใน ดุสิต  แกว้ระยบั. 2559 : 53)                
ไดก้ล่าวถึง ความซ่ือสัตย ์ไวว้า่ บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในการครองเรือน เป็นท่ีน่าเคารพนบัถือ
เป็นตวัอยา่ง จะตอ้งก ากบัชีวติดว้ย ธรรมส่ี คือ ปฏิบติัตามหลกัธรรมส าหรับการครองชีวิตของคฤหสัถ์ 
ท่ีเรียกวา่ ฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ 1) สัจจะ หมายถึง ความซ่ือตรง ความจริงใจ  2) ทมะ หมายถึง 
การฝึกตน  3) ขนัติ หมายถึง ความอดทน และ  4) จาคะ หมายถึง การเสียสละ  
    ชยันนท ์ นิลพฒัน์ (2555 : 25-26) ไดก้ล่าวถึงความซ่ือสัตยด์งัน้ี ความซ่ือสัตย ์หมายถึง 
การประพฤติอยา่งเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา 
ใจ ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
    สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์และศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ (2552 : 30) ไดก้ล่าววา่ซ่ือสัตย ์
คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรง ทั้งต่อเวลา ต่อหนา้ท่ี และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียง หรืออคติ ไม่ใชเ้ล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หนา้ท่ีของตนเอง ปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี
และถูกตอ้ง 
   พระสมุห์อนนัต์  อานนฺโท(ธูปจินดา) (2554 : 37-38) ไดก้ล่าวถึง คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีนกัเรียนควรมีทั้งส้ิน 10 ดา้น โดยดา้นท่ี 1 ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง ความประพฤติของ
นกัเรียนท่ีแสดงออก ซ่ือตรง ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง สังคม และผูอ่ื้น รวมถึงมีความละอาย           
เกรงกลวัต่อบาป ความซ่ือสัตยน้ี์อาจรวมทั้งความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ความสุจริตต่ออาชีพ รวมทั้งซ่ือตรง
ต่อผูอ่ื้น จกัเป็นท่ีเช่ือถือ เคารพนบัถือในสังคม 
   ไชยพร  เรืองแหล ้ (2556 : 38-40) กล่าวถึงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ซ่ึงมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยสรุปคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์              
ดา้นความซ่ือสัตย ์และพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกไดด้งัน้ี 
   ซ่ือสัตยสุ์จริต  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออก คือ นกัเรียนปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิดต่อพ่อ แม่ ผูป้กครอง และครู ไม่ถือเอาส่ิงของ หรือน าเอางาน
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ของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นด้วยความซ่ือตรง และท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี            
แก่เพื่อนดา้นความซ่ือสัตย ์และจริงใจไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเป็นจริง 
   ส านักงานราชบณัฑิตยสภา (2557 : ออนไลน์) ค าว่า ซ่ือสัตย์ ประกอบด้วยค าว่า                   
ซ่ือ แปลวา่ ตรง และ สัตย ์แปลวา่ จริง  ซ่ือสัตย ์หมายถึง ประพฤติตรงโดยยึดถือความจริง ไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง  ไม่ปิดบงัอ าพรางส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่ป้ันน ้ าเป็นตวั เช่น ส่ือมวลชนตอ้งเสนอขอ้เท็จจริง
อย่างซ่ือสัตย.์  นักวิจยัท่ีดีตอ้งซ่ือสัตย ์ไม่บิดเบือนผลการวิจยัเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น. 
นอกจากหมายถึงประพฤติตรงโดยยึดถือความจริง แล้ว ซ่ือสัตย์ ยงัใช้ในความหมายว่าไม่คดโกง                 
ไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง เช่น คุณสมบัติท่ีส าคัญประการหน่ึงของข้าราชการ ได้แก่ความซ่ือสัตย ์
กล่าวคือ การท างานแบบตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่แสวงหาผลประโยชน์อย่างไร้คุณธรรม. 
นอกจากนั้น ซ่ือสัตย ์ยงัหมายถึง ไม่หลอกลวง เช่น ชีวิตสมรสจะมีปัญหาหากคู่สมรสไม่ซ่ือสัตย ์                  
ต่อกนั 
   สรุปไดว้า่ ความซ่ือสัตย ์หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความจริงใจตรงไปตรงมา 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจทั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม ประกอบดว้ยพฤติกรรม ดงัเช่น  การให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเป็นจริง  การปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวั                 ต่อการ
กระท าผิด  การปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาหรือขอ้ตกลง การไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมา
เป็นของตนเอง  การปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง  การไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ไม่เอาทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  เป็นตน้ 
 ความส าคญัของความซ่ือสัตย ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงมีพระบรมราโชวาท และ
พระราชด ารัสเก่ียวกบัศาสนาและศีลธรรม  อนัช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและคุณประโยชน์ของความ
ซ่ือสัตยไ์วด้งัน้ี  ความซ่ือสัตย ์ ความมุ่งมัน่ในประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง จะเกิดข้ึนและย ัง่ยืนอยูไ่ด้
ดว้ยสติปัญญาสติ  คือ  ความระลึกรู้ปัญญา  คือ  ความรู้ชดัท่ีเกิดข้ึนจากความฉลาด สามารถคิด
พิจารณาได้อย่างถูกต้องแยบคาย  ดังนั้น  ความซ่ือสัตยแ์ละมุ่งมัน่จะย ัง่ยืนอยู่ได้ด้วยสติปัญญา 
หมายความว่า เม่ือบุคคลผูมี้สติ  รู้ตวั  มีปัญญารู้ชัดในคุณค่าของความซ่ือสัตย์และสร้างสรรค ์               
ความเจริญบนพื้นฐานของความซ่ือสัตยแ์ลว้  ก็จะเกิดเป็นความนิยม  เช่ือมัน่  พึงพอใจในความดี               
การกระท าดี  ความมัน่ใจพึงพอใจนั้น  จะเป็นเคร่ืองหนุนประคองความซ่ือสัตย ์พร้อมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท าใหค้งอยูต่ลอดไปไม่เส่ือมคลาย  (กรมการศาสนา. 2552 : 34) 

           พระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ  (2547 : 76-80) ไดอ้ธิบายความส าคญัและคุณค่าของ
ความซ่ือสัตยไ์วว้า่  ความซ่ือสัตยเ์ป็นขอ้หน่ึงในศีล 5 อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้บุคคลท่ีอยูใ่นสังคม
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อยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข เพราะศีล คือ ความปกติ ดงันั้นคนทุกคนจะตอ้งพูดกนัดว้ยความตรงไปตรงมา 
มีความจริงใจต่อกนัถา้ใครโกหกหลอกลวงก็ผดิปกติไป ฉะนั้นเพื่อรักษาความปกติไว ้ศีลขอ้ท่ี 4 จึงข้ึน
ช่ือว่า คนจะตอ้งไม่พูดเท็จ คือ มีความซ่ือสัตยต่์อกนั หากบุคคลไม่รักษาความซ่ือสัตยส์ังคม 
ประเทศชาติก็จะไม่สงบสุข  มีแต่ความหวาดระแวงกนั  นอกจากน้ียงัส่งผลเสียต่อตนเอง คือ ท าให้เกิด
โรคความจ าเส่ือม  ผูท่ี้โกหกมาก ๆ เขา้ ลงทา้ยแมก้ระทัง่ตวัเองก็หลงลืมวา่เร่ืองท่ีตนพูดนั้นเป็นเร่ือง
จริงหรือโกหก  
   มาลยั  คงรอด  (2554 : ออนไลน์)  ไดร้ะบุถึงประโยชน์ของความซ่ือสัตยไ์วด้งัน้ี 

1.   ส่งเสริมใหเ้กิดความเมตตาธรรม 
2.   ปราศจากความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั 
3.   เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในสังคม 
4.   ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 
5.   เป็นพฤติกรรมท่ีปราศจากความหวาดระแวง 
6.   เป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
7.   น าไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอ่ืน 
8.   เป็นการเคารพสิทธ์ิในทรัพยสิ์นหรือความรู้สึกคนอ่ืน 
9.   ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองคก์รอยา่งตรงไปตรงมา 
10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวนิยัในตนเองและสังคม 
12. ช่วยสร้างความจริงใจและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัได ้  

   สรุปไดว้า่  ความซ่ือสัตย ์เป็นคุณธรรมท่ีมีความส าคญั  มีคุณค่าและประโยชน์ในการ
ท าให้บุคคลเป็นคนดีใช้ปัญญาในการพิจารณาในการประพฤติปฏิบติัตนให้ตั้งมัน่ในคุณงามความดี  
เพื่อประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อตนเอง หนา้ท่ีการงาน บุคคลท่ีอยูร่อบขา้งหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ 
 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความซ่ือสัตย ์
    กฤติพงศ์  บุญรงค์  (2550: 60)  กล่าวว่า  สภาพแวดลอ้มทางสังคม  ประกอบดว้ย
องคก์รทางสังคมท่ีส าคญั  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาความซ่ือสัตยใ์นท่ีน้ี  คือ  ครอบครัว  โรงเรียน  ศาสนา
และส่ือมวลชน  องคก์ารดงักล่าวนกัจิตวิทยาสังคมเช่ือวา่  การถ่ายทอดลกัษณะทางสังคมจากรุ่นหน่ึง
ไปยงัอีกรุ่นหน่ึงน้ีท าไดโ้ดยการผ่านตวัแทนของกลุ่ม เช่น บิดา มารดา การถ่ายทอดทางสังคมน้ี
ส่วนมากเกิดจากการเรียนทางสังคม (Social  Learning) เช่น อาจจะอาศยัหลกัการป้ันพฤติกรรม              
การเรียนรู้โดยบงัเอิญ และการเลียนแบบผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน อาจจะตั้งใจสอนให้รู้และเขา้ใจถึง
ความซ่ือสัตย ์ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และเกิดการปฏิบติัตาม แต่บางคร้ังไม่มีใครจงใจสอน แต่ผูเ้รียนก็
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เรียนรู้เองโดยไม่ไดต้ั้งใจหรืออาจจะเลียนแบบจากบุคคลท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมหรือห่างไกล โดยผูถู้ก
เลียนแบบไม่ทราบเร่ืองเลยก็ได ้ดงันั้น ความซ่ือสัตยอ์าจจะเรียนรู้ไดจ้ากวิธีดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ส่ิงท่ีควร
ตระหนกัไวเ้สมอ  คือ  ความพร้อมของผูเ้รียนในระดบัพื้นฐาน  คือ  สติปัญญา  สุขภาพจิตและ
ประสบการณ์ทางสังคม  นอกจากนั้น  ความเช่ือในผลแห่งการกระท าของตน  ความมุ่งอนาคตมากกวา่
มุ่งปัจจุบนัและความสามารถบงัคบัตนเองอยา่งมีเหตุผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั  ซ่ึงผูเ้รียนควรจะมี
ความพร้อมและควรพฒันาและเสริมสร้างไปดว้ยกนัทั้งน้ีเพราะจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในการพิจารณา 
ตดัสิน   และฝึกฝนการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความซ่ือสัตยสุ์จริตไดเ้ร็วข้ึนและดีข้ึน 
  รสิตา  กุลแถลง (2550 : 19)  ไดอ้ธิบายลกัษณะของความซ่ือสัตยไ์วว้า่ บุคคลท่ีมีความ
ซ่ือสัตยจ์ะมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความซ่ือตรง 
2. มีความนบัถือตนเอง 
3. ไม่หลอกลวงตนเอง 
4. เป็นผูท่ี้มีความละอายต่อการกระท าผดิ 
5. ไม่คิดคดต่อผูอ่ื้น 
6. ไม่ลกัขโมย 
7. ประพฤติปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมาทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
8. รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
9. รักษากฎระเบียบของสังคมและหน่วยงาน 
10. ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและสังคม 

  ดุสิต  แกว้ระยบั  (2559 : 57) ไดอ้ธิบายลกัษณะของความซ่ือสัตยไ์วว้า่ ความซ่ือสัตย์
เป็นคุณธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  ทรงเน้นถึงความซ่ือสัตยม์าก ดงัจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่ชาวไทย                   
4  ประการ คือ 

1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตวัเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม 

2. รู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัตย ์
3. การอดทนอดกลั้น  และอดออมท่ีไม่ประพฤติปฏิบติัล่วงความสัตยสุ์จริตไม่วา่จะ

ดว้ยเหตุประการใด 
4. การรู้จกัละวางความชัว่  ความทุจริต  และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง  
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2556 : 96-97) ไดร้วบรวมคุณลกัษณะ
ของบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ไวว้่า  คนท่ีซ่ือสัตยเ์ป็นคนท่ีมีใจเท่ียงตรงและยึดมัน่ในหลกัการความ
ถูกตอ้งตามคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม จะมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นบุคคลท่ีรักษาค าพดู 
2. เป็นบุคคลท่ีรักษาค ามัน่สัญญา 
3. มีความยติุธรรมในการด าเนินการต่าง ๆ โดยไม่เล่นพรรคเล่นพวก 
4. มีความกลา้หาญในการท าความดี หรือกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
5. เป็นบุคคลท่ีไม่รักษาหนา้แต่กลา้ท่ีจะรับผดิ ไม่โยนความผดิใหผู้อ่ื้น 
6. ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
7. เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดี   
ตวงรัตน์  วาห์สะ  (2555 : 645-646)  กล่าววา่  พฤติกรรมความซ่ือสัตยข์องนกัเรียนนั้น  

เกิดจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี  
1.   พฤติกรรมความซ่ือสัตยข์องบิดามารดา  มีความส าคญัต่อพฤติกรรมความซ่ือสัตย์

ของนกัเรียน  เน่ืองจากการท่ีเด็กไดรั้บการอบรม  สั่งสอน  การแสดงแบบอยา่งท่ีดี  เหมาะสมก็จะท า
ให้เด็กเกิดพฤติกรรมในทางท่ีดี  การสอนเด็กให้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตนั้น พ่อแม่ตอ้งสาธิตการเป็นคน
ซ่ือสัตยใ์ห้แก่ลูก  ปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างให้ลูก  แมก้ระทัง่การพูดโกหกพ่อแม่ก็ไม่ควรพูดโกหก                  
ถา้พ่อแม่ตระหนักในเร่ืองเหล่าน้ีและมองเห็นว่าปัญหาความซ่ือสัตย  ์ เป็นปัญหาระดบัชาติตอ้งมา
ช่วยกนัปลูกฝังลูกหลานใหมี้ความซ่ือสัตยพ์อ่แม่ก็ตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งความประพฤติใหแ้ก่เด็ก  

2.   การควบคุมตนเอง  เป็นปัจจยัภายในบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความซ่ือสัตย ์               
ซ่ึงการควบคุมตนเองเป็นการกระท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และละเวน้การกระท าท่ีไม่พึงประสงค ์
โดยการยบัย ั้งชัง่ใจ  การอดทน  การหลีกเล่ียงสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดปัญหา ซ่ึงผูท่ี้สามารถควบคุม
ตนเองนั้นเป็นผูท่ี้มีสติ  มีเหตุผลในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ไดดี้กวา่บุคคลท่ีไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ 
การท่ีเด็กมีความสามารถในการควบคุมตนเอง จะท าให้เด็กสามารถลดการกระท าพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคไ์ด ้  ดงันั้นการควบคุมตนเองจึงมีส่วนส าคญัในการควบคุมพฤติกรรมไม่ให้กระท าความผิด
และละอายต่อการกระท าผดิ  เด็กจะสามารถท่ีจะยบัย ั้งชัง่ใจในการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  เช่น 
ไม่ลอกขอ้สอบเพื่อน ไม่เขา้เรียนสาย ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และไม่อยากไดข้องผูอ่ื้นมาเป็นของตน   

3.   การได้รับการส่งเสริมความซ่ือสัตย์จากโรงเรียนเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมความซ่ือสัตย ์ คือ การส่งเสริมความซ่ือสัตยจ์ากโรงเรียนเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการปฏิบติัตนให้เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์  โดยไดรั้บการส่งเสริมจาก
ครู หรือบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงสามารถท าไดใ้นรูปแบบของกิจกรรม การจดัสภาพแวดลอ้ม การเป็น
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แบบอยา่งของครู  หรือการสอดแทรกเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความซ่ือสัตยใ์นการเรียนการสอน
จากครูในการสร้างนิสัยความซ่ือสัตยใ์ห้กบัเด็กตอ้งท าต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ตลอดเวลาท่ีเด็กศึกษาเล่า
เรียนอยูใ่นโรงเรียน  ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีในการดูแลเอาใจใส่การจดักิจกรรมก็ตอ้งอยูใ่นพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม   

4.   การเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตยมี์ความเก่ียวขอ้งกับความซ่ือสัตย์ของนักเรียน
เน่ืองจากการท่ีเด็กเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตยก์็จะเกิดการยอมรับ และมีการปฏิบติัให้ตนเองเป็นผูท่ี้มี
พฤติกรรมท่ีซ่ือสัตย  ์ และเห็นถึงประโยชน์ของความซ่ือสัตย ์ว่าการท่ีเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยจ์ะมี
ประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวมอยา่งไร  เกิดการละอายในการกระท าส่ิงท่ีไม่ซ่ือสัตยต่์อตนเอง และ
ต่อผูอ่ื้น  เกรงกลวัต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดตามมา  ถา้เด็กไม่เห็นถึงคุณค่าของความซ่ือสัตยเ์ด็กก็จะไม่มี
จิตส านึกในการกระท าพฤติกรรมท่ีมีความซ่ือสัตย ์

สรุปไดว้า่  ความซ่ือสัตยเ์ป็นจริยธรรมหน่ึง ซ่ึงบุคคลพึงจะมีไวเ้ป็นคุณสมบติัของตน 
เป็นคุณธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับการอยูร่่วมกนัในสังคม  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงเนน้ถึงความซ่ือสัตยม์าก ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยมี์ความจริงใจ ซ่ือตรง ท าจริง เป็นผูท่ี้มีเกียรติ
เช่ือถือได ้ และความซ่ือสัตยเ์ป็นธรรมอนัประเสริฐท่ีสุดท่ีบุคคลพึงมี  องค์กรทางสังคมท่ีส าคญัซ่ึงมี
ผลต่อการพฒันาความซ่ือสัตย ์ ไดแ้ก่ ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และส่ือมวลชน  นอกจากน้ีการรู้จกั
ควบคุมตนเอง และการเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตย์  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ซ่ือสัตยข์องบุคคล 

แนวทางการพฒันาความซ่ือสัตย ์
พนม  พงษไ์พบูลย ์(2552 : ออนไลน์) กล่าววา่ คนทุกคนทุกเพศ  ทุกวยั  ทุกอาชีพ   

จ าเป็นตอ้งมีค่านิยมและทศันคติเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละตอ้งด าเนินชีวิตโดยมีความซ่ือสัตยเ์ป็นพื้นฐาน  
ดงันั้น  การปลูกฝังเร่ืองความซ่ือสัตยจึ์งตอ้งเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายในสังคมท่ีจะตอ้งช่วยกนั จะยก
ภาระให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ได ้ ทุกคนตอ้งมีส านึกและปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ยความซ่ือสัตย์
และมีหนา้ท่ีดูแลช่วยเหลือสร้างจิตส านึกใหค้นอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยด์ว้ย  องคก์รหลกัท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีส าคญั คือ 

1. ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครอง ญาติพี่น้อง  ตอ้งช่วยกนัดูแลสร้างและปลูกฝัง
จิตส านึกน้ีดว้ยการแนะน า สั่งสอน ท าตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในครอบครัวของตน 

2. โรงเรียนและสถานศึกษา เป็นสถาบนัส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัย 
คือ ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้อง หัวใจส าคัญ                
ของการศึกษา คือ การท าให้คนเป็นคนดีเป็นคนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นทั้งต่อสังคมท่ีตนอยูอ่าศยัและ
ต่อประเทศชาติจนถึงมนุษยชาติในท่ีสุด การสร้างลกัษณะนิสัยความซ่ือสัตย์ จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
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โรงเรียนและสถานศึกษาจะต้องให้การเอาใจใส่ดูแลไม่น้อยกว่าการท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ และมี
ลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีพึงประสงค์ การปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความซ่ือสัตย์ก็เหมือนกับการปลูกฝัง
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ คือตอ้งท าให้ผูเ้รียนเกิดศรัทธา  เช่ือวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีทุกคนพึงประพฤติปฏิบติั 
และตอ้งใหผู้เ้รียนปฏิบติัเป็นกิจนิสัยควบคู่กบัการให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  และไดเ้ห็นตวัอยา่ง
ของจริงท่ีถูกตอ้งด้วยการสร้างนิสัยความซ่ือสัตยใ์ห้กบัเด็กเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
ตลอดเวลาท่ีเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้กระบวนการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ทุกฝ่ายในโรงเรียนจะช่วยกนัรับผิดชอบตั้งแต่ผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งถือว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญั 
คอยก ากบัดูแลติดตามอยา่งใกลชิ้ด กระบวนการเรียนก็ตอ้งถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัและพื้นฐานของเด็ก 
ครูท่ีสอนทุกคนทุกวชิาก็ตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่กิจกรรมทุกอยา่งท่ีจดัก็ตอ้งอยูบ่นพื้นฐาน
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความซ่ือสัตยไ์ม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อความรู้  ความบนัเทิง  
หรือการกีฬาก็ตาม 

3.   สถาบนัสังคมต่าง ๆ ก็ตอ้งมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างลกัษณะนิสัย            
ความซ่ือสัตย์ วดัและองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยได้มากในการอบรม สร้างความเช่ือ             
ความศรัทธาให้เกิดข้ึน ส่ือมวลชนต่าง ๆ ก็มีส่วนให้ความรู้ ความตระหนกัความส านึกในความส าคญั
ของความซ่ือสัตยไ์ดม้ากถา้มีการยกตวัอยา่งคนท าความดีให้ปรากฏเสมอ ๆ ก็จะท าให้สังคมเช่ือมัน่ใน
ความดีงามนั้น ๆ ไดม้ากข้ึน  ท่ีส าคญัคือจะตอ้งไม่เผลอยกยอ่งคนไม่ซ่ือสัตยใ์ห้คนทัว่ไปเห็น  เพราะ 
จะท าให้คนทัว่ไปรู้สึกวา่เป็นปกติวิสัยท่ีคนทัว่ไปพึงประพฤติปฏิบติัได ้ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย เรามกัจะ
ไดย้นิไดฟั้งอยูเ่สมอท่ีบางคร้ังสังคมยกยอ่งเชิดชูคนท่ีมีฐานะดี บริจาคเพื่อสังคมมาก ๆ แต่เคยมีประวติั
ช่ือเสียงในทางไม่ดีมาก่อน การท าเช่นน้ีเป็นอนัตรายต่อสังคมมาก ท าให้เยาวชนเห็นวา่ความร ่ ารวย มี
ความส าคญัมากกวา่การเป็นคนดีของสังคม 

แมว้า่การปลูกฝังความซ่ือสัตยจ์ะเป็นหนา้ท่ีของทุกฝ่ายก็ตาม แต่ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่ง
คงเป็นของโรงเรียนและสถานศึกษา  ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัคือ  การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความเจริญงอกงาม
ในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีดุลยภาพ คือ ตอ้งให้เด็กไดพ้ฒันาทั้งทางดา้นจิตใจ ปัญญา ร่างกาย และทางสังคม  
ความซ่ือสัตยเ์ป็นคุณลกัษณะทางจิตใจ  ประการหน่ึงท่ีพึงปลูกฝังพฒันาให้เกิดกบัเด็กทุกคน  แต่การ
พฒันาคุณลกัษณะดา้นความซ่ือสัตยก์็ตอ้งพฒันาไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาทางดา้นปัญญา คือ ความรู้
ความเขา้ใจและการพฒันาทางร่างกายและสังคมดว้ยเช่นเดียวกนั  การเรียนการสอนก็คือ กระบวนการ
กระตุ้นเพื่อให้เกิดการพฒันานั่นเองเป็นกระบวนการท่ีท าให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นและ          
ไดเ้รียนรู้ ไดป้ฏิบติัจนเกิดความเขา้ใจ เกิดความเช่ือ ความศรัทธา และยึดถือส่ิงน้ีเป็นแนวด าเนินชีวิต
ตลอดจนมีการศึกษาและพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือ ความศรัทธานั้นชดัเจนยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีกใน
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อนาคต  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการพฒันานิสัยเร่ืองความซ่ือสัตย ์ตามนยัท่ีกล่าวมาน้ีกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนจึงควรจะมีลกัษณะดงัน้ี 

1.   การกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจเร่ืองความซ่ือสัตยโ์รงเรียนสามารถท าไดด้ว้ย
วิธีง่าย ๆ เช่น น าข่าวเหตุการณ์ประจ าวนัท่ีเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์  หรือเอาเร่ืองของคนในชุมชนท่ีคน
ยกยอ่งนบัถือในเร่ืองความซ่ือสัตยม์าเล่าใหน้กัเรียนฟัง และในเด็กเล็ก ๆ อาจตอ้งเล่าเป็นนิทาน ในเด็ก
โตข้ึนก็เล่าเร่ืองจริง และมีรายละเอียดไดม้ากข้ึน 

2.   การยกยอ่งสรรเสริญผูท่ี้ท  าความดีต่าง ๆ โดยเฉพาะผูท่ี้แสดงออกซ่ึงความซ่ือสัตย์
ควรยกยอ่งนกัเรียนของตนเอง คนในสังคมรอบ ๆ โรงเรียนหรือคนอ่ืนๆ ตามข่าว เหตุการณ์ท่ีปรากฏ 

3.   การให้นักเรียนศึกษา ค้นควา้ หาบุคคลตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าผูน้ั้นเป็นคน
ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีคุณสมบติัท่ีดีงามอ่ืน ๆ นกัเรียนควรจะไดศึ้กษาโดยการไปพูดคุยกบัคนในชุมชน 
เพื่อหาคนท่ีชุมชนยกยอ่งนบัถือ และศึกษาจากหนงัสือ เอกสารต่าง ๆ ควรให้นกัเรียนไดใ้ห้เหตุผลใน
การท่ีเขาเลือกบุคคลนั้นมาเป็นตวัอยา่งดว้ย 

4.   การให้นักเรียนช่วยกนัจดันิทรรศการแสดงประวติัชีวิต และพฤติกรรมของผูท่ี้
นกัเรียนหรือสังคม หรือองคก์รต่าง ๆ ยกยอ่งวา่เป็นคนซ่ือสัตย ์เป็นระยะ ๆ 

5.  โรงเรียนประกาศยกยอ่งนกัเรียนหรือครู หรือบุคคลในสังคมท่ีมีพฤติกรรมความ
ซ่ือสัตยใ์หป้รากฏแก่นกัเรียนโดยทัว่ไปทุกคร้ังท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

6.  โรงเรียนอาจจดักิจกรรมประจ าภาคเรียนหรือประจ าปี ให้นักเรียนช่วยกนัเลือก
เพื่อนของเขาเองท่ีเป็นผูมี้ความซ่ือสัตยส์มควรไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 

7.  ในกิจกรรมการเรียนรู้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใดวชิาใดก็ตาม ครูทุกคนควรให้ความส าคญั
กบัการสร้างนิสัยความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น ๆ เสมอ ๆ ไม่ควรแยกการสอนเร่ืองความซ่ือสัตย์
จากการสอนอ่ืน ๆ เราสามารถสอนเร่ืองความซ่ือสัตยค์วบคู่สอดแทรกผสมกลมกลืนไปกบัการสอน
ภาษา  สังคมศึกษา  วทิยาศาสตร์  วชิาการงาน วชิาศิลปะ วชิาพลานามยั ฯลฯ ไดเ้สมอ 

8.   ให้นกัเรียนไดศึ้กษาจากบุคคลในทอ้งถ่ิน เช่น พระสงฆ์ ผูน้ าชุมชน ถึงความดีงาม
ของการเป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์และโทษของการไม่เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์พร้อมทั้งหาตวัอยา่งท่ีเป็นจริง
มาประกอบ 

9.   โรงเรียนอาจใหน้กัเรียนเขียนนิทาน เร่ืองจริง เก่ียวกบัเร่ืองความซ่ือสัตย ์
10. ให้นกัเรียนสังเกต  วิเคราะห์  และวิจารณ์ตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตย ์คือ การให้

นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินตนเอง ซ่ึงอาจใหท้ าไวเ้ป็นความลบัเฉพาะตวัของแต่ละคน 
11. โรงเรียนอาจจดัให้มีการปาฐกถา โตว้าที เก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์โดยให้นักเรียน   

จดัและด าเนินการกนัเอง 
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12.   ใหน้กัเรียนตั้งปณิธานของตนเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์
13.   โรงเรียนเชิญผูมี้ช่ือเสียง หรือผู ้ได้รับยกย่องเร่ืองความซ่ือสัตย์มาพูดคุยกับ

นกัเรียน 
14.   โรงเรียนจดังานวนัแห่งความซ่ือสัตย ์และจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปลูกฝังความซ่ือสัตย ์
15.   ครูในโรงเรียนประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างแก่นักเรียนยงัมีรูปแบบและวิธีการ          

อ่ืน ๆ  อีกมากมายท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อส่งเสริมการพฒันานิสัยให้นกัเรียนยึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์ 
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีให้นกัเรียนไดรู้้ ไดเ้ห็นจากของจริง  เหตุการณ์จริง  และไดล้งมือปฏิบติัดว้ย
ตนเองจริง  จะท าให้เด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีแทจ้ริงมากข้ึน กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ตอ้งท า
สม ่าเสมอเป็นประจ าและต่อเน่ือง  เพื่อกระตุน้และหล่อหลอมลกัษณะนิสัยน้ีให้เกิดข้ึนคงอยูอ่ยา่งแน่น
แฟ้นมัน่คง  การไดรู้้ไดเ้ห็นของจริง จะท าให้เด็กเกิดศรัทธาและความเช่ือมัน่  ยิ่งถา้ผูน้ั้นเป็นผูท่ี้เด็ก
รู้จกัใกล้ชิด  เคารพนับถือ  ก็จะยิ่งสร้างศรัทธาให้เกิดได้ง่ายและมากยิ่งข้ึน เป้าหมายส าคญัของ
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองความซ่ือสัตย ์คือ ความส านึกในความซ่ือสัตย ์ นิสัยความเป็นคนซ่ือสัตย ์และ
ประพฤติตนอยูบ่นฐานความซ่ือสัตย ์

ศศินา  ชุมเพชร (2555 : ออนไลน์) กล่าวว่า โรงเรียนและสถานศึกษานอกจากจะมี
หนา้ท่ีพฒันาสติปัญญาแลว้ยงัมีหนา้ท่ีส าคญัคือ  การปลูกฝังเร่ืองความซ่ือสัตยใ์ห้เกิดข้ึนกบัตวัผูเ้รียน
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข  
ด้วยเหตุน้ีโรงเรียนและสถานศึกษา  จึงควรมีการจดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยม
ความซ่ือสัตยใ์หเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  ดงัน้ี 

1.   กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและตระหนกัในเร่ืองของความซ่ือสัตย ์
2.  ยกยอ่งผูท่ี้ท  าความดีและมีความซ่ือสัตย ์
3.   ใหน้กัเรียนเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยเ์ป็นบุคคลตวัอยา่งพร้อมทั้งบอกเหตุผล 
4.   จดันิทรรศการยกยอ่งบุคคลท่ีนกัเรียนเลือกวา่เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์
5.   ประกาศยกยอ่งครูและนกัเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย ์
นอกจากน้ีทางโรงเรียนและสถานศึกษาควรมีการจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึก

ความซ่ือสัตยโ์ดยให้นกัเรียนไดเ้ห็นตวัอย่างท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ  มีการยกยอ่งสรรเสริญให้ขวญัและ
ก าลงัใจแก่ผูท่ี้ประกอบความดีอยา่งเป็นกิจวตัร 

สรุปแนวทางในการพฒันาความซ่ือสัตย ์ได้ว่า เป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยรุ่นใหม่มี
ความซ่ือสัตยโ์ดยจะตอ้งร่วมมือกนัทุกภาคส่วน  เร่ิมตั้งแต่ครอบครัวตอ้งให้ความรักความอบอุ่นและ
อบรมสั่งสอนตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดี  ต่อจากนั้นโรงเรียนโดยผูบ้ริหารและครูอาจารยต์อ้ง
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ปลูกฝังค่านิยมในเร่ืองความซ่ือสัตยใ์ห้เด็กทราบในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนนิทาน หรือ
เร่ืองจริงเก่ียวกบัเร่ืองความซ่ือสัตย ์  การจดักิจกรรมส่งเสริมความซ่ือสัตยอ่ื์นๆ  เป็นตน้ ซ่ึงนบัวา่ทุก
คนตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริตใหเ้กิดกบัเด็ก  เพื่อจะไดเ้ป็นก าลงัส าคญัในการ
พฒันาในอนาคตของประเทศชาติต่อไป 

2. จิตอาสา   
ความหมายของจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
พรทรัพย ์ ช่ืนในเมือง (2554 : 10) กล่าวว่า  จิตสาธารณะ หมายถึง  การรู้จกัเอาใจใส่

เป็นธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม  มีการใช้ส่ิงของส่วนรวม
อย่างรับผิดชอบ  การถือเป็นหน้าท่ีในการดูแลรักษาสมบติัส่วนรวม มีการแบ่งปันและเปิดโอกาสให้
ผูอ่ื้นไดใ้ชส้มบติัของส่วนรวมนั้น และการไม่ยดึสมบติัส่วนรวมมาเป็นสมบติัของตนเอง 

พรทิพย ์ มนตรีวงศ ์(2554  : 12) กล่าววา่จิตสาธารณะ หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่  เป็น
ธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีใชป้ระโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึก และยึดมัน่ในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต่อส่ิงผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยดั และมีความสมดุล
ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 

ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 53) ไดใ้ห้ความหมาย จิตสาธารณะ 
ว่า หมายถึง  การช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยความเต็มใจไม่หวงัผลตอบแทน  การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

ศิริ  แคนสา (2551 : 16) กล่าวว่า จิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตส านึกในประโยชน์ 
ส านึกในผลกระทบท่ีพึงมีต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยผูท่ี้ตอ้งรับผลประโยชน์นั้นอาจไม่เห็น
ตวัตนชดัเจนวา่เป็นบุคคลใดทราบแต่เพียงวา่สังคมโดยรวมตอ้งไดรั้บผลแน่นอน ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
คือ 1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจเชิงจิตสาธารณะ คือ เป็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิหนา้ท่ีของตนเอง
และผูอ่ื้นในการใชท้รัพยสิ์นส่วนรวม รู้ผลในการใชท้รัพยสิ์นส่วนรวม รู้ผลท่ีเกิดจากการกระท าหรือ
ความเป็นไปและการรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มโลก 2) ดา้นความคิดเชิงจิตสาธารณะ 
คือ เป็นกระบวนการหรือลักษณะการคิดท่ีบุคคลใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเก่ียวกับจริยธรรม                  
ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ (Kohlberg) และ 3) ด้านการปฏิบัติตนของบุคคลเชิงจิตสาธารณะ คือ                   
เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการหลีกล่ียงการใชห้รือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อ
ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม การถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในวิสัย ท่ีตนสามารถท าได้และการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนร่วมท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกนัของกลุ่มโดยไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตนเองตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคล
อ่ืนท่ีจะใชข้องส่วนรวมนั้น 
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ดุษฎี  ไชยชนะ (2550 : 61) ไดใ้ห้ความหมาย จิตอาสา ไวว้า่หมายถึง ความส านึกของ
บุคคลท่ีมีต่อสังคม ส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผูท่ี้มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึง 
พฤติกรรมจิตอาสาท าประโยชน์ เพื่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน ส่ิงของ เวลา ร่างกาย และ 
สติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

วราพร  วนัไชยธนวงศ ์ และคณะ (2551) ไดใ้ห้ความหมายวา่ คือความสมคัรใจ เต็มใจ 
ตั้งใจท า และเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจหรือทรัพยสิ์นในการกระท าหรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน และมีความสุขท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

1.   ความสมคัรใจ  เป็นการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วยความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น
และ เป็นการอาสาสมคัรท่ีจะกระท าส่ิงนั้น เช่น ความสมคัรใจพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ การกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงดว้ยความสมคัรใจ ความสมคัรใจในการกระท ากิจกรรม  

2.   ความเต็มใจ  เป็นความรู้สึกของนกัศึกษาพยาบาลท่ียินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้น 
เช่น ส่ิงท่ีเราสมคัรท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมาจากความรู้สึกท่ี 
แทจ้ริง ความรู้สึกท่ีอยากท าดว้ยความเตม็ใจ 

3.   การเสียสละ  เป็นการกระท าท่ีช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นดว้ยความรู้สึกท่ีกระท าดว้ยความ 
มุ่งมัน่โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน เช่น การมีใจรักอยากช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน การท า
ประโยชน์ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวงัผลประโยชน์ความรู้สึกมุ่งมัน่ตั้งใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษยส์ังคม    
ท่ีเดือดร้อน 

ปิยะนาถ  สรวิสูตร (2552) กล่าวว่า จิตอาสา คือ จิตท่ีพร้อมจะให้หรือเสียสละเวลา 
แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น และสังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

สุภาพร  ทศพะรินทร์ (2556 : 55) ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง จิตแห่งการ                  
ให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษยโ์ดยเต็มใจ สมคัรใจ อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปีติสุข ท่ีพร้อมจะเสียสละ 
แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรม หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดย 
ไม่หวงัผลตอบแทน และมีความสุขท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดาย เม่ือพบเห็นปัญหาหรือ 
ความทุกขย์ากท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดีและเห็นหนา้ตาเปล่ียนเป็นรอยยิม้ 
เป็นจิตท่ีเป่ียมบุญ คือความสงบเย็น และพลงัแห่งความดีอีกทั้งยงัช่วยลด “อตัตา” หรือความเป็น 
ตวัตนของตนเองลงไดบ้า้ง 

สรุปไดว้า่ จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง การช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจไม่
หวงัผลตอบแทน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละเวลา ส่ิงของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่อ
สาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคมดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรม ดงัเช่น  การช่วยพ่อแม่ 
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ผูป้กครอง ครู ดว้ยความเต็มใจ  การอาสาท างานให้ผูอ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญา 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน  การแบ่งปันส่ิงของทรัพยสิ์น และอ่ืน ๆ การช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กบัผูอ่ื้น  การดูแลรักษาสาธารณสมบติั และส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ  การเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา หรือ
สร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความกระตือรือร้น เป็นตน้ 

ความส าคญัของจิตอาสา 
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและย่อมมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบ              

การพึ่งพากนั ซ่ึงหากคนในสังคมขาดจิสาธารณะจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
ประเทศชาติ และระดบัโลก มีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของการมีจิตสาธารณะดงัน้ี 

พรทรัพย ์ ช่ืนในเมือง (2554 : 11) กล่าววา่ จิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบต่อภายใน 
คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใตส้ านึก ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงอยู่ในจิตใจและส่งผลกระทบมาสู่ 
การกระท าภายนอก ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะเห็นว่าเกิดจากการขาดจิตส านึกของคนส่วนรวมใน
สังคมเป็นปัญหาส าคญั คือ 1) ปัญหายาเสพติดซ่ึงเกิดจากความเห็นแก่ตวัของผูข้ายไม่นึกถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนต่อไปกับสังคม 2) ปัญหามลพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากความไม่รับผิดชอบ ขาดจิตส านึก เช่น การ
ปล่อยน ้าเสียออกจากโรงงานไม่ผา่นการบ าบดั การจอดรถยนตโ์ดยไม่ดบัเคร่ืองยนตท์ าให้เกิดควนัพิษ 
ทรัพยากรป่าไมถู้กท าลาย การใชท้างสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ค  านึงถึงส่วนรวม การทิ้ง
ขยะลงแม่น ้าล าคลอง การฉีดสารเร่งเน้ือแดงในสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงมีผลต่อโรคภยัไขเ้จบ็ในมนุษย ์

พรทิพย ์ มนตรีวงศ์ (2554 : 18) กล่าววา่ การมีจิตสาธารณะอยูท่ี่การปลูกฝังส่งเสริม
หรือการพฒันาให้เด็กมีจิตส านึกสาธารณะ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้เด็กมีจิตใจท่ีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบติัส่วนรวม มีการใช้สมบัติของ
ส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า ใช้อย่างทะนุถนอม รู้จกัการแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผูอ่ื้น 
เม่ือเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ปัญหาท่ีเกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ปัญหาการท าลายสาธารณะ สมบติั
ต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์พวกพอ้งก็จะลดน้อยลงน าไปสู่สังคมท่ี
พฒันาข้ึน 

ชัยวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2552 : 6-8)  กล่าวว่าความส าคญัของการสร้างเด็กให้มีจิต
สาธารณะโดยเนน้ในระดบัสถานศึกษา จิตสาธารณะนบัไดว้า่อยูใ่นความสนใจของนกัการศึกษาและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมาก เช่น ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กล่าวว่า มาตรฐานท่ี 1 กล่าววา่  คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลกโดยคนไทยตอ้งเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตวับ่งช้ี คือ ก าลงักาย ก าลงัใจ                 
ท่ีสมบรูณ์ ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิต และพฒันาสังคม ทกัษะการเรียนรู้
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และการปรับตวั ทกัษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกโดยมุ่งปลูกฝ่ังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งด้านต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียนรวมถึงการรู้จกัรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติซ่ึงต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการมีจิตสาธารณะ 
เช่น การรู้จกัดูแลของส่วนรวม รวมถึงการรู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติโดย
ใหห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ก าหนด “จิตสาธารณะ” เป็นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน 1 ใน 8 ขอ้ ท่ีสถานศึกษาตอ้งเน้นโดยสถานศึกษาตอ้งมีชั่วโมงให้เด็กท า
กิจกรรมสาธารณะรวม 165 ชัว่โมง โดยประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จะตอ้งท ากิจกรรม  60 ชั่วโมง 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 45 ชัว่โมง และมธัยมศึกษาตอนปลาย 60 ชัว่โมง โดยหวงัให้นกัเรียนไดซึ้มซับ               
ส่ิงดีๆ จากการท ากิจกรรมและนิสัยติดตัวไปจนโตเพราะถ้าสังคมมีคนท่ีมีจิตสาธารณะมากๆ                            
มีความเห็นอกเห็นใจกนัจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

ปิยะนาถ  สรวสูิตร (2552) กล่าววา่ จิตอาสาเป็นการท าจิตของเราให้เบิกบาน อยา่ให้จิต
ของเราขุ่นขน้ ท างานร่วมกนัระหวา่ง กาย (ภายนอก) และจิต (ภายใน) การท างานอาสา คือ การท างาน
ท่ีไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์จะท าให้ เราท างานอยา่งเบิกบานสนุกสนาน จิตเสมือนน ้ าใสท่ีหล่อเล้ียงชีวิต 
จึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ มากมายทั้ งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติหากท างานหวงั
ผลตอบแทนแล้วไม่ได้รับจิตจะขุ่นขน้ ด้วยอารมณ์ทอ้แทเ้หมือนน ้ าใสขุ่นขน้ด้วยตะกอน จิตใจจะ             
อุดตนัเวลานั้นจะยิม้ไม่ออก  

ศิริพิมล  รักษามิตร์ (2555 : บทน า) กล่าวว่า จิตส านึกเป็นความรู้สึกนึกคิดภายใน
บุคคล และเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้โดยการเรียนรู้ จิตส านึกเม่ือเกิดข้ึนแล้วยากนักท่ีจะหยุด หรือหมด
หายไปคนท่ีมีจิตส านึกท่ีดีจะประพฤติปฏิบติัอย่างเหมาะสมกบัจิตส านึกนั้น และใชจิ้ตส านึกของตน
เพื่อประโยชน์ต่อส่ิงต่าง ๆ ตามมา เช่น บุคคลท่ีมีจิตส านึกดา้นระเบียบวินยั จะไม่ขบัรถผิดกฎจราจร
บุคคลท่ีมีจิตส านึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนในสถานท่ีสาธารณะ  

ศิริพิมล  รักษามิตร์ (2555 : 459) กล่าวถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมวา่ เด็กช่วง 
แรกเกิดจนถึงก่อน 10 ขวบ เป็นช่วงท่ีเด็กมีความไวต่อการรับการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม และ
วฒันธรรมเป็นอยา่งยิง่เพราะเด็กยงัเป็น “ไมอ่้อนท่ีดดัง่าย” ฉะนั้น การปฏิบติัต่อเด็กอยา่งเหมาะสมกบั
พฒันาการทางร่างกาย และโดยเฉพาะเหมาะสมกบัพฒันาการทางจิตใจของเด็กจะเป็นการป้องกนั
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือเขา้สู่วยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่ได้มากการท่ีคนมาอยู่รวมกนัเป็นสังคม ย่อมตอ้งมี
ความสัมพนัธ์ในรูปแบบการพึ่งพากนั คนในสังคมซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกนัไปถา้คนในสังคม
ขาดจิตส านึกสาธารณะ ซ่ึงนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องคก์รแลว้ การขาดจิตส านึก
สาธารณะยงัมีผลกระทบต่อชุมชนระดบัประเทศ และระดบัโลก  
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วิรุณ  ตั้งเจริญ (2547 : 2 - 3) กล่าววา่ การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัหลายประการ 
คุณสมบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การมีจิตส านึกสาธารณะ ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้เสียสละเพื่อผู ้อ่ืน   
เพื่อสังคม เอาสังคมเป็นตวัตั้ง เสียสละทั้งก าลงักายก าลงัใจ ก าลงัศรัทธา หรือแมแ้ต่การเสียสละในเชิง
วตัถุระดบัหน่ึง ถา้ผูบ้ริหารขาดจิตส านึกสาธารณะจนกลายเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จะเกิด
การเอาเปรียบองคก์ร เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มและพวกพอ้ง องคก์รคงมีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาในระดบั
ชุมชน ท าใหเ้กิดปัญหา คือ 

1.  ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพฒันา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชน มีสภาพเช่นไรก็
ยงัคงเป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพฒันา และยิง่นานไปก็มีแต่เส่ือมทรุดลง 

2. อาชญากรรมในชุมชนอยูใ่นระดบัสูง 
3. ขาดศูนยร์วมจิตใจ ขาดผูน้ าท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหา

ของตวัเองเป็นเร่ืองใหญ่ ขาดคนอาสาน าพาการพฒันา เพราะกลวัเสียทรัพยก์ลวัเสียเวลา หรือกลวัเป็น
ท่ีครหาจากบุคคลอ่ืนในระดบัชาติ   

ถา้บุคคลในชาติขาดจิตส านึกสาธารณะจะท าให้เกิด 
1.  วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยคร้ัง และแกปั้ญหาไม่ได ้เกิดการเบียดเบียนท าลาย

ทรัพยากรและสมบติัท่ีเป็นของส่วนรวม 
2.  ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เน่ืองจากขาดพลังของคนในสังคม เม่ือผูน้ า

ประเทศน ามาตรการใดออกมาใช ้ก็จะไม่ไดผ้ลเพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน 
3.  เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแก่งแยง่แข่งขนั เห็นแก่ประโยชน์กลุ่มของตน

และพวกพอ้ง เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ 
ในระดบัโลก  ถา้บุคคลขาดจิตส านึก จะท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวา่งประเทศ

ท าใหเ้กิดปัญหาในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
1.  เกิดการสะสมอาวธุกนัระหวา่งประเทศ เพราะขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนักลวั

ประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงตอ้งมีอาวุธท่ีรุนแรง มีอานุภาพในการท าลายสูงไวใ้นครอบครอง เพื่อข่มขู่
ประเทศอ่ืน และเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ก็มกัมีแนวโนม้ในการใช้ความรุนแรงของแสนยานุภาพทางการ
สงครามในการตดัสินปัญหา 

2.  เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่งหรือครอบง าทางการค้าระหว่างประเทศ พยายาม                
ทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดการไดเ้ปรียบทางการคา้ท าให้ประเทศดอ้ยกวา่ขาดโอกาสในการพฒันาประเทศ
ของตน 

3.  เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเช้ือชาติ ต่างเผ่าพนัธ์ุ หรือต่างทอ้งถ่ินมองชน
ชาติอ่ืนๆ เผา่พนัธ์ุอ่ืนว่ามีความเจริญหรือมีศกัด์ิศรีดอ้ยกวา่เช้ือชาติและเผ่าพนัธ์ุของตนเอง ดูถูกหรือ
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เป็นปฏิปักษต่์อชาติอ่ืนจากความส าคญัของการมีจิตส านึกสาธารณะ ถา้สามารถปลูกฝัง ส่งเสริมหรือ
พฒันาให้เด็กมีจิตส านึกด้านสาธารณะ ด้วยวิธีการต่างๆ จะท าให้เด็กมีจิตใจท่ีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบติัส่วนรวม มีการใชอ้ย่างสมบติัของ
ส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่าใช้อย่างทะนุถนอม รู้จกัการแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผูอ่ื้น 
เม่ือเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ปัญหาท่ีเกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ปัญหาการท าลายสาธารณะสมบติั
ต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพอ้งก็จะลดน้อยลง และจะน ามาสู่
สังคมท่ีมีความสงบสุขและพฒันาข้ึน 

สรุปไดว้า่ จิตสาธารณะหรือ จิตอาสา  มีความส าคญัต่อการเป็นอยูร่่วมกนัเป็นสังคมท่ี
มีลกัษณะความสัมพนัธ์ในรูปแบบพึ่ งพากนั โดยการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกสาธารณะ 
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้เด็กมีจิตใจท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสา
ดูแลรับผิดชอบสมบติัส่วนรวม มีการใช้สมบติัของส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่าใช้อย่าทะนุถนอม รู้จกั
การแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผูอ่ื้น  เม่ือเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ จะไม่มีปัญหาท่ีเกิด             
การเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ปัญหาการท าลายสาธารณะสมบติัต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์พวกพอ้งก็จะลดนอ้ยลงน าไปสู่สังคมท่ีพฒันาข้ึน  จะเห็นวา่การอยูร่่วมกนัโดย
ปราศจากการมีจิตสาธารณะนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องคก์ร ชุมชน ประเทศชาติ 
และยงัมีผลระทบต่อระบบโลกตามมาอีกดว้ย ฉะนั้นการเสริมสร้างจิตสาธารณะจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
วทิยาลยัจะตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการผลิตบณัฑิตท่ีจะออกมารับใชส้ังคมอยา่งผูมี้ความรู้ 
คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกดา้น การมีจิตสาธารณะมีความส าคญัของนกัศึกษา
ในดา้นของการเป็นสมาชิกและพลเมืองท่ีดีของครอบครัว องค์กร ชุมชน ประเทศชาติ และระดบัโลก
อยา่งแทจ้ริง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจิตอาสา 
ส านกัวิชาสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (ม.ป.ป. : 258-268)  กล่าววา่ จิต

อาสาเป็นคุณธรรมของพลเมืองท่ีจะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและมีศกัยภาพใน การแก้ไข
ปัญหา เน่ืองจากการมีพลเมืองตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม มีความปรารถนาท่ีจะ ช่วยเหลือ
สังคม เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่มปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม
แนวทางท่ีไดก้ าหนดไวจ้ะท าให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ รับรู้สิทธิควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีของพลเมือง ซ่ึง
สามารถอธิบายโดยใชท้ฤษฎีประชาสังคมประกอบกบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมของบุคคลเชิง จิตวิทยา
พฒันาการและแนวทางของพระพุทธศาสนาไดด้งัน้ี  
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1.   แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม (Interactionism Model) 
 ณัฐยา  ลือชากิตติกุล (2546 : 3-4) ไดอ้ธิบายว่า การศึกษาสาเหตุของ พฤติกรรม
สามารถศึกษาได ้2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

ประเภทแรก เป็นสาเหตุภายนอกตวับุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและ 
วฒันธรรม ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ประเภทท่ีสอง เป็นสาเหตุจากภายในตวับุคคลท่ีเป็นลกัษณะทางจิต เช่น เจตคติ 
บุคลิกภาพ การรับรู้ดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

ส าหรับรูปแบบปฏิสัมพนัธ์นิยม เป็นแนวคิดรูปแบบหน่ึงท่ีใชส้ าหรับศึกษาสาเหตุ 
ของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยโ์ดยเนน้ความส าคญัของการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคคล ซ่ึงเป็น 
ลักษณะทางจิตท่ีเป็นสาเหตุภายในตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นสาเหตุภายนอก          
ตวับุคคล ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนมีความเช่ือมโยงและต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเพราะปัจจยัดา้นบุคคล
หรือ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่สามารถเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมของปัจเจก
บุคคลได้ เพราะพฤติกรรมเป็นผลจากการกระท าของกระบวนการต่อเน่ืองของปฏิสัมพันธ์                  
หลายทิศทาง หรือ เป็นผลสะทอ้นกลบัระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลเผชิญอยู ่

2.   ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพฒันาเทคนิค

การปรับพฤติกรรมในปัจจุบนั ทฤษฎีน้ีพฒันาโดย อลัเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ตามแนวคิด 
พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม โดยอลัเบิร์ต แบนดูรา เช่ือว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได ้
เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจยับุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
กบัสภาพแวดลอ้มดว้ย เน่ืองจากองคป์ระกอบภายในมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจะมีอิทธิพลต่อกนัและกนั 
โดยจะแสดงออกมาให้เห็นในลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์

3.  ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (Tree Moral Theory) 
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่า 

พฤติกรรมเหล่าน้ีมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบา้ง ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นดอกและ 
ผลของตนไมส่้วนล าตน้ และส่วนท่ีเป็นรากแกว้ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2536 อา้งถึงใน ศูนยส่์งเสริม
และพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม. 2551 : 19-20) 

 ส่วนแรก คือ ดอกและผลบนต้น แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่ว และ 
พฤติกรรมการท างานอย่างขยนัขนัแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกน้ีเป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ี 
รวมเขา้เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ และพฤติกรรมการ ท างาน
อาชีพอยา่งขยนัขนัแขง็ ผลออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ น่าปรารถนา มีสาเหตุอยู ่2 กลุ่ม  
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 กลุ่มแรก คือ สาเหตุทางจิตใจท่ีเป็นส่วนล าต้นของต้นไม้ซ่ึงประกอบด้วยจิต 
ลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง ความเช่ืออ านาจในตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและทศันคติคุณธรรม และค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนั้น หรือสถานการณ์
นั้น ๆ ถ้าตอ้งการเขา้ใจ อธิบาย ท านาย และพฒันาพฤติกรรมชนิดใดจะตอ้งใช้จิตลกัษณะบางด้าน 
หรือทั้ง 5 ดา้นน้ีประกอบกนั จึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด ส่วนท่ีสามของตน้ไมจ้ริยธรรม คือ รากแกว้ ซ่ึงเป็นจิต
ลกัษณะ 

 กลุ่มท่ีสอง มี 3 ดา้น ได้แก่สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต        
ซ่ึงจิตลกัษณะทั้งสามดา้นน้ีอาจใช้เป็นสาเหตุของการพฒันาจิตลกัษณะ 5 ประการท่ีล าตน้ของตน้ไม ้           
ก็ได ้เพราะบุคคลจะตอ้งมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดา้นในปริมาณท่ีสูง เหมาะสมกบัอายุจึงจะเป็น
ผูท่ี้มีความพร้อมท่ีจะพฒันาจิตลกัษณะทั้ง 5 ประการท่ีล าตน้ของตน้ไมโ้ดยท่ีจิตลกัษณะทั้ง 5 น้ีจะ
พฒันา ไปเองโดยอตัโนมติัถา้บุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ดา้นดงักล่าวและอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทางบา้น สถานศึกษาและทางสังคมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบุคคลยงัมีความพร้อมท่ีจะรับการพฒันา              
จิตลกัษณะ บางประการใน 5 ดา้นน้ีโดยวิธีการอ่ืน ๆ ดว้ย ฉะนั้นจิตลกัษณะพื้นฐาน 3 ประการ จึงเป็น
สาเหตุ ของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนัน่เอง อีกทั้งจิตลกัษณะพื้นฐาน 3 ประการท่ีรากแกว้น้ีอาจ
เป็น สาเหตุร่วมกบัจิตลกัษณะ 5 ประการท่ีล าตน้ เพื่อใชอ้ธิบายและพฒันาพฤติกรรมของคนดีและคน
เก่ง ดว้ย 

 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมส าหรับคนไทยไดแ้สดงความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุและผล 
ระหวา่งจิตลกัษณะ 8 ดา้นกบัพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ประสบการณ์ทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อ 
พฒันาการทางจิตของบุคคล การท่ีบุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมจะท าให้มีความเข้าใจอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นและสามารถน าตนเองเขา้ไปอยูใ่นบทบาทของผูอ่ื้นไดเ้รียกวา่ ความสามารถ 
ในการสวมบทบาท (Role Taking) ซ่ึงความสามารถในการสวมบทบาทมีความส าคญัต่อการพฒันา
จริยธรรมมาก ประสบการณ์จากการมความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากจะท าให้บุคคลมีความคิดท่ีกวา้งขวาง 
ลึกซ้ึงมองเห็นและเขา้ใจบทบาทของตนเองและของผูอ่ื้นท่ีอยู่ร่วมกบัคนในสังคม และความเขา้ใจน้ี 
เองจะเอ้ืออ านวยให้บุคคลมีพฒันาการทางจิตในระดบัสูงไดก้ารท่ีบุคคลขาดประสบการณ์ทางสังคม 
และขาดโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้หรือสวมบทบาทอ่ืน ๆ นอ้ยจะน าไปสู่การปฏิเสธทางจิตต่อบทบาทท่ีไม่ 
คุน้เคย คือ การไม่ยอมรับ ไม่เขา้ใจ ไม่ไวว้างใจ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นการปิดกั้นข่าวสาร และขอ้มูล 
ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาทางจิตวิทยาและดา้นสังคม ซ่ึงย่อมรวมเอาพฒันาการทางจริยธรรมทางการมุ่ง 
อนาคต และทางการบรรลุเอกลกัษณ์แห่งอีโกข้องบุคคลเขา้ไวด้ว้ย ดงันั้น ถา้ตอ้งการท่ีจะให้บุคคลมี 
พฒันาการทางจิตจะตอ้งส่งเสริมให้บุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมกวา้งขวาง และเหมาะสมกบัอาย ุ
ของบุคคลจึงจะท าใหบุ้คคลมีพฒันาการทางจิตในระดบัสูงได ้
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4.   ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของลอเรนซ์โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) 
ลอเรนซ์โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ

เยาวชนอเมริกนั อายุ10-16 ปีและไดแ้บ่งพฒันาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดบั แต่ละ ระดบัแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้น ดงันั้น พฒันาการทางจริยธรรมมีทั้งหมด 6 ขั้น มีดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัท่ี 1 ระดบั ก่อนมีจริยธรรม หรือระดบัก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional 
Level) ระดบัน้ีเด็กจะรับกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของพฤติกรรมท่ี “ดี” “ไม่ดี” จากผูมี้อ านาจเหนือตน เช่น 
บิดา มารดา ครูหรือเด็กโต และมกัจะคิดถึงผลตามท่ีจะไดร้างวลัหรือ การลงโทษ พฤติกรรม “ดี” คือ
พฤติกรรมท่ีแสดงแลว้ไดร้างวลั ส่วนพฤติกรรม “ไม่ดี” คือ พฤติกรรมท่ีแสดงแลว้ไดรั้บโทษ โดยบุคคล
จะตอบสนองต่อกฎเกณฑซ่ึ์งผูมี้อ  านาจทางกายเหนือตนเองก าหนดข้ึน จะตดัสินใจเหลือแสดงพฤติกรรม
ท่ีเป็นหลกัต่อตนเองโดยไม่ค  านึงถึงผูอ่ื้น จะพบใน เด็ก 2-10 ปีแบ่งพฒันาการทางจริยธรรม ระดบัน้ี
เป็น 2 ขั้น คือ 

 ขั้นท่ี 1 การถูกลงโทษ และการเช่ือฟัง (Punishment and Obedience Orientation) 
เด็กจะยอมท าตามค าสั่งผูมี้อ  านาจเหนือตนโดยไม่มีเง่ือนไขเพื่อไม่ให้ตนถูกลงโทษ ขั้นน้ีแสดง
พฤติกรรมเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ เพราะกลวัความเจ็บปวด ยอมท าตามผูใ้หญ่เพราะมี อ านาจทาง
กายเหนือตน โดยเด็กจะใชผ้ลตามของพฤติกรรมเป็นเคร่ืองช้ีวา่พฤติกรรมของตน “ถูก” หรือ “ผดิ” 

 ขั้นท่ี 2 กฎเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ของตน (Instrumental Relativist 
Orientation) ใช้หลกัการแสวงหารางวลัและการแลกเปล่ียน บุคคลจะเลือกท าตามความพอใจของ 
ตนเอง โดยให้ความส าคญัของการไดรั้บรางวลัตอบแทน ทั้งรางวลัท่ีเป็นวตัถุหรือการตอบแทนทาง 
กาย วาจา และใจ โดยไม่ค  านึงถึงความถูกต้องของสังคม ขั้นน้ีแสดงพฤติกรรมเพื่อต้องการ
ผลประโยชน์ส่ิงตอบแทน รางวลัและส่ิงแลกเปล่ียนเป็นส่ิงตอบแทน โดยอธิบายไดว้่า ขั้นน้ีเด็กจะ 
สนใจท าตามกฎ ขอ้บงัคบั เพื่อประโยชน์หรือความพอใจของตนเอง หรือท าดีเพราะอยากไดข้องตอบ
แทน หรือรางวลั ไม่ไดคิ้ดถึงความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น หรือความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ 
ผูอ่ื้น พฤติกรรมของเด็กในขั้นน้ีท าเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง แต่มกัจะเป็นการแลกเปล่ียนกบั 
คนอ่ืน เช่น ประโยค “ถา้เธอท าใหฉ้นั ฉนัจะให.้...” 

 ระดบัท่ี 2 ระดบัจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) พฒันาการ 
จริยธรรมระดบัน้ีผูท้  าถือว่าการประพฤติตนตามความคาดหวงัของผูป้กครอง บิดามารดา กลุ่มท่ีตน 
เป็นสมาชิก เป็นส่ิงท่ีควรจะท าหรือท าความผิด เพราะกลวัว่าตนจะไม่เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น ผูแ้สดง 
พฤติกรรมจะไม่ค  านึงถึงผลตามมาท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง ถือว่าความซ่ือสัตยค์วามจงรักภกัดีเป็นส่ิง 
ส าคญั ทุกคนมีหนา้ท่ีจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม โดยบุคคลจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคมท่ี 
ตนเองอยู่ตามความคาดหวงัของครอบครัวและสังคม โดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนขณะนั้นหรือ 
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ภายหลงัก็ตาม จะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคมโดยค านึงถึงจิตใจของผูอ่ื้น จะพบในวยัรุ่นอายุ 10-16 
ปี แบ่งพฒันาการทางจริยธรรมระดบัน้ีเป็น 2 ขั้น คือ 

 ขั้นท่ี 3 ความคาดหวงัและการยอมรับในสังคมส าหรับ “ เด็กดี” (Interpersonal 
Concordance of “Good boy, nice girl” Orientation) บุคคลจะใชห้ลกัท าตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ ใชเ้หตุผล
เลือกท าในส่ิงท่ีกลุ่มยอมรับ โดยเฉพาะเพื่อน  เพื่อเป็นท่ีช่ืนชอบและ ยอมรับของเพื่อน ไม่เป็นตวัของ
ตวัเอง คลอ้ยตามการชกัจูงของผูอ่ื้นเพื่อตอ้งการรักษาสัมพนัธภาพท่ี ดีพบในวยัรุ่นอายุ  10-15 ปี ขั้นน้ี
แสดงพฤติกรรมเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับของหมู่คณะ  การช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อท าให้เขาพอใจ  และ  
ยกย่องชมเชย ท าให้บุคคลไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง ชอบคลอ้ยตามการชกัจูงของผูอ่ื้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเพื่อน โดยพฒันาการทางจริยธรรมขั้นน้ีเป็นพฤติกรรมของ “คนดี” ตามมาตรฐานหรือความ
คาดหวงัของบิดา มารดา หรือเพื่อนวยัเดียวกนั พฤติกรรม “ดี” หมายถึง พฤติกรรมท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นชอบ
และยอมรับ หรือไม่ประพฤติผดิเพราะเกรงวา่บิดา มารดาจะเสียใจ  

 ขั้นท่ี 4 กฎและระเบียบ (“Law and order” Orientation) จะใชห้ลกัท าตาม หนา้ท่ี
ของสังคม โดยปฏิบติัตามระเบียบของสังคมอยา่งเคร่งครัด เรียนรู้การเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมปฏิบติั
ตามหนา้ท่ีของสังคมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งกฎเกณฑ์ในสังคม พบในอายุ 13-16 ปีขั้นน้ีแสดง พฤติกรรมเพื่อ
ท าตามหนา้ท่ีของสังคม โดยบุคคลรู้ถึงบทบาทและหนา้ท่ีของตนในฐานะเป็นหน่วยของ สังคมนั้นจึง
มีหนา้ท่ีท าตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสังคมก าหนดให้หรือคาดหมายไวโ้ดยอธิบายวา่เหตุผลทางจริยธรรม
ขั้นน้ีถือว่าสังคมจะอยู่ด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยตอ้งมีกฎหมายและขอ้บงัคบั คนดี หรือคนท่ีมี
พฤติกรรมถูกตอ้ง คือ คนท่ีปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย ทุกคนควรเคารพ กฎหมาย              
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม 

 ระดบัท่ี 3 ระดบัจริยธรรมตามหลกัการดว้ยวิจารณญาณหรือระดบัเหนือกฎเกณฑ์
สังคม (Post-Conventional Level) พฒันาการจริยธรรมระดบัน้ีเป็นหลกัจริยธรรมของผูมี้อายุ 20 ปี             
ข้ึนไป ผูท้  าหรือผูแ้สดงพฤติกรรมได้พยายามท่ีจะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทาง 
จริยธรรมดว้ยวิจารณญาณ ก่อนท่ีจะยึดถือเป็นหลกัของความประพฤติท่ีจะปฏิบติัตามการตดัสินใจ 
“ถูก” “ผดิ” “ไม่ควร” มาจากวจิารณญาณของตนเองปราศจากอิทธิพลของผูมี้อ านาจหรือกลุ่มท่ีตนเป็น
สมาชิก กฎเกณฑ-์กฎหมาย ควรจะตั้งบนหลกัความยุติธรรมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกของ สังคมท่ี
ตนเป็นสมาชิก ท าใหบุ้คคลตดัสินขอ้ขดัแยง้ของตนเองโดยใช้ความคิดไตร่ตรองอาศยัค่านิยมท่ีตนเช่ือ
และยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีส าคญัมากกวา่ โดยมีกฎเกณฑ์ของตนเอง
ซ่ึงพฒันามาจากกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นจริยธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป สามารถแบ่งพฒันาการทาง
จริยธรรม ระดบัน้ีเป็น 2 ขั้น คือ 
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 ขั้นท่ี 5 สัญญาสังคมหรือหลกัการท าตามค ามัน่สัญญา (Social Contract Orientation) 
บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระท าโดยค านึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ละเมิด สิทธิของผูอ่ื้น 
สามารถควบคุมตนเองได้เคารพการตดัสินใจท่ีจะกระท าด้วยตนเอง ไม่ถูกควบคุมจาก บุคคลอ่ืน          
มีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของสังคมถือวา่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงได้
โดยพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั พบได้ในวยัรุ่นตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ ขั้นน้ีแสดง
พฤติกรรมเพื่อท าตามมาตรฐานของสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน                      
โดยบุคคลเห็นความส าคญัของคนหมู่มากจึงไม่ท าตนให้ขดัต่อสิทธิอนัพึงมีได้ของผูอ่ื้น สามารถ 
ควบคุมบังคับใจตนเองได้พฤติกรรมท่ีถูกต้องจะต้องเป็นไปตามค่านิยมส่วนตัวผสมผสานกับ 
มาตรฐานซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและยอมรับจากสังคม ขั้นน้ีจะเน้นถึงความส าคญัของมาตรฐานทาง
จริยธรรมท่ีทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีถูก สมควรท่ีจะปฏิบัติตาม                       
โดย พิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลก่อนท่ีจะใชเ้ป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ไดใ้ชค้วามคิด
และเหตุผลเปรียบเทียบวา่ส่ิงไหนถูกและส่ิงไหนผิด ในขั้นน้ีการ “ถูก” และ “ผิด” ข้ึนอยูก่บัค่านิยม
และความคิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล แมว้่าจะเห็นความส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงระหว่าง
บุคคล แต่เปิดใหมี้การแกไ้ข โดยค านึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดลอ้มในขณะนั้น 

 ขั้นท่ี 6 หลกัการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) เป็นขั้นท่ี
เลือกตดัสินใจท่ีจะกระท าโดยยอมรับความคิดท่ีเป็นสากลของผูเ้จริญแลว้ ขั้นน้ีแสดง พฤติกรรมเพื่อ
ท าตามหลักการคุณธรรมสากล โดยค านึงถึงความถูกตอ้งยุติธรรมยอมรับในคุณค่าของความเป็น
มนุษย ์มีอุดมคติและคุณธรรมประจ าใจ มีความยืดหยุ่นและยึดหลกัจริยธรรมของตนอย่างมีสติดว้ย
ความยุติธรรมและค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคล ละอาย และ               
เกรงกลวัต่อบาป พบในวยัผูใ้หญ่ท่ีมีความเจริญทางสติปัญญา ขั้นน้ีเป็นหลกัการมาตรฐานจริยธรรม
สากลเป็นหลกัการเพื่อมนุษยธรรมเพื่อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพื่อความ ยุติธรรมของ
มนุษยทุ์กคน ในขั้นน้ีส่ิงท่ี “ถูก” และ “ผดิ” เป็นส่ิงท่ีข้ึนกบัมโนธรรมของแต่ละบุคคลท่ีเลือกยึดถือ 

รูปแบบของจิตอาสา 
การแบ่งรูปแบบของจิตอาสาหรือจิตส านึกสาธารณะจะแตกต่างกนัไปตามระดบัอายุ

ของ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งรูปแบบของจิตส านึกไวด้งัน้ี(สมพงษ์  สิงหะพล. 2552 :                   
15-16) 

1.   จิตส านึกเก่ียวกบัตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจิตส านึกเพื่อพฒันาตนเอง ท าให้
ตนเองเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จิตส านึกดา้นน้ีการศึกษาไทยมุ่งมัน่ปลูกฝังมานาน เกิดบา้งไม่เกิด 
บา้งไปตามสภาพการณ์เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกท่ีทุกสังคมพยายามเหมือนกนัท่ีจะสร้างให้เกิดข้ึน
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ให้ได ้เช่น ความขยนั ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นตน้ เป็นจิตส านึกท่ีถูกปลูกฝังและมีมา
นานตามสภาพสังคมไทย 

2.  จิตส านึกเก่ียวกบัผูอ่ื้น (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของคนในกลุ่มชนหน่ึง สังคมหน่ึง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ความสามัคคีเป็นต้น เป็นจิตส านึกท่ีคนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพื้นฐาน ดั้ งเดิมของ
วฒันธรรมไทยอยูแ่ลว้ ซ่ึงสร้างกนัไดไ้ม่ยากนกั 

3.   จิตส านึกเก่ียวกบัสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 
เป็นจิตส านึกท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรือค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสัมพนัธ์เป็น
กลุ่มเดียวกนั เป็นจิตส านึกท่ีคนไทยยงัไม่ค่อยมีและขาดกนัอยู่มาก เพราะพื้นฐานความเป็นมาของ 
สังคมไทยสมควรท่ีจะรีบพฒันาข้ึนโดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง 
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึกดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 

การวดัจิตสาธารณะ 
ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์ (2552  : 127–138) กล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัจิตสาธารณะ ดงัต่อไปน้ี 
1.   วดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า คือ เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใช้วดัพฤติกรรมด้าน      

จิตพิสัย ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1.1   มาตราส่วนประมาณค่าแบบตวัเลขเป็นมาตราส่วนท่ีท าข้ึนโดยใชร้หสัตวัเลข

ส าหรับประมาณค่าคุณลกัษณะต่าง ๆ เลขรหสัน้ีใชแ้ทนค าบรรยาย 
 1.2   มาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยายวิธีการน้ีจะเขียนบรรยายบอกคุณลกัษณะ

ของเร่ืองนั้นวา่อยูร่ะดบัใด 
 1.3   มาตรส่วนประมาณค่าแบบกราฟ เป็นการก าหนดคุณลกัษณะของพฤติกรรม

ไวท่ี้เส้นนั้น ๆ ผูป้ระเมินจะเขียนเคร่ืองหมายไวบ้นเส้นท่ีตรงกบัลกัษณะท่ีจะประเมิน 
2.   แบบสังเกต คือ การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบับุคคล  โดยใชป้ระสาทสัมผสั

ของผูส้ังเกตเฝ้าดูพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาในลกัษณะท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติโดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนในการดู  และไม่มีการควบคุมสถานการณ์ท่ีท าการศึกษา 

3.   แบบสัมภาษณ์ คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามหรือการโตต้อบทาง
วาจาเป็นหลกัโดยเรียกผูส้อบถาม หรือเก็บขอ้มูลวา่ “ผูส้ัมภาษณ์” และเรียกฝ่ายตอบหรือฝ่ายให้ขอ้มูล
ว่า “ผูใ้ห้สัมภาษณ์” การสัมภาษณ์น้ีใช้ได้ดีส าหรับการเก็บข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึก ความสนใจ               
ความคิดเห็นหรือทศันคติเร่ืองต่าง ๆ  

4.  แบบตรวจสอบรายการ  คือ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลชนิดหน่ึงท่ีประกอบไป
ดว้ยขอ้รายการหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจะให้ตอบ ตอบในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงในสองอย่างตามท่ี



57 
 

ก าหนดให้ เช่น มี – ไม่มี,  ใช่ – ไม่ใช่, ชอบ – ไม่ชอบ เป็นตน้ แบบตรวจสอบรายการเป็นการมุ่ง
ตรวจสอบว่ามีการกระท าหรือมีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนตามท่ีก าหนดในรายการหรือไม่โดยไม่ได้
พิจารณาถึงคุณภาพหรือจ านวนคร้ังของการกระท าท่ีเกิดข้ึน 

5.   แบบวดัจินตนาการ คือ การวดัแบบน้ีโดยให้นกัเรียนดูภาพแลว้บรรยายหรือเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ท่ียกมา เช่น  ถา้นกัเรียนมีเงิน 20 ลา้นบาท จะน าไปพฒันาประเทศ
อยา่งไร เป็นตน้ 

6.   แบบวดัโดยใช้สถานการณ์ คือ การใช้สถานการณ์ท่ีหลากหลายแล้วให้นักเรียน
เลือกตอบค าถาม เช่น ถา้นกัเรียนเป็นสมชายจะท าเช่นนั้นหรือไม่หรือนกัเรียนเห็นดว้ยกบัการกระท า
ของสมชายหรือไม่ เป็นตน้ 

ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง (2551 : 199-201) กล่าวถึงวิธีการวดัทางจิตวิทยาในปัจจุบนัวา่มี
วธีิการวดัหลายวธีิ ดงัน้ี 

1.   การรายงานตนเอง (Self–Report) เป็นการให้ผูรั้บการทดสอบแสดงความรู้สึกของ
ตนเองตามส่ิงเร้าท่ีได้สัมผสั ซ่ึงอาจใช้ขอ้ความหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยผูต้อบมีโอกาสตอบได ้            
ตามความคิด ความรู้สึกของตนเอง(การตอบแบบปลายเปิด) หรือเลือกค าตอบท่ีมีการจดัเตรียมให้แลว้
(การตอบแบบปลายปิด) 

2.  การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นการใช้ประสาทสัมผสัโดยเฉพาะตา และ             
หูในการบันทึกจดจ าพฤติกรรมอย่างมีจุดหมายแล้วจดลงในแบบบันทึกท่ีมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  

3.   การสังเกตร่องรอยของพฤติกรรม (Obtrusive) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบั
จากหลกัฐานอ่ืนท่ีใชอ้า้งอิงถึงความถ่ีของพฤติกรรม เช่น ร่องรอยจากการไปยืมหนงัสือของห้องสมุด 
ร่องรอยจากกิจกรรมการแสดงจิตสาธารณะ เป็นตน้ 

4.   การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีวดัท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์พูดคุยระหว่างผู ้
สัมภาษณ์และผูรั้บการสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจสัมภาษณ์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ไดอ้าจเป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างซ่ึงจะมีความยืดหยุน่ในการสัมภาษณ์สูง 

5.  เทคนิคการจินตนาการ (Projective Techniques) เป็นการใช้สถานการณ์หรือส่ิงเร้า
ไปกระตุน้ใหผู้ท้ดสอบแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดจินตนาการของตนเองออกมา เช่น การให้แสดง
ความรู้สึกจากภาพการแสดงจิตสาธารณะท่ีก าหนดให้  การแต่งเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ                 
ใหส้มบรูณ์ เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ มีหลากหลายแนวคิด  สรุป
โดยรวมจะเห็นว่าการท่ีคนจะมีพฤติกรรมของความเป็นคนดีและคนเก่ง จะเกิดเน่ืองจากหลาย
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องค์ประกอบ เช่น สภาพแวดล้อม ปัจจยัด้านบุคคล และด้านประสบการณ์ เน่ืองจากองค์ประกอบ
ภายในมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจะมีอิทธิพลต่อกนัและกนั  โดยจะแสดงออกมาให้เห็นในลกัษณะของ
พฤติกรรมมนุษย ์  เช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมของความเป็นคนดี เร่ืองจิตอาสา  ก็จะเก่ียวเน่ืองมาจาก
การถูกปลูกฝังทางจิตใจ ให้มีทศันคติท่ีรับรู้วา่ตนเองมีคุณค่าเพียงพอและรู้สึกว่าเป็นหน้าท่ีของตนท่ี
จะตอ้งกระท าหรือไม่กระท าเพื่อส่วนรวม นอกจากน้ี ประสบการณ์ทางสังคมจะท าให้มีความเขา้ใจ
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู ้อ่ืนและสามารถน าตนเองเข้าไปอยู่ในบทบาทของผู ้อ่ืนได ้
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นน้ีจะท าให้บุคคลมีความคิดท่ีกวา้งขวางลึกซ้ึง มองเห็นและเขา้ใจบทบาทของ
ตนเองและของผูอ่ื้นท่ีอยูร่่วมกบัคนในสังคม และความเขา้ใจน้ีเองจะเอ้ืออ านวยให้บุคคลมีพฒันาการ
ทางจิตในระดบัสูงได ้ ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาท่ีมีต่อผูอ่ื้น ชุมชน 
และสังคม 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสา 
ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร  และคณะ (2547 : 3) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาจิตอาสาโดยค านึงถึง

องค์ประกอบของจิตอาสา ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาจากความรู้ความเขา้ใจหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ลกัษณะดงัน้ี 

1.   การหลีกเล่ียงการใชห้รือกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมท่ี
ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม และการถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมใน 
วสิัยท่ีตนสามารถท าได ้

2.   การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่มโดยไม่ยึด
ครองของส่วนรวมนั้นเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอ่ืนท่ีจะใชข้องส่วนรวมนั้น 

ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2561 : 14-17)ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการ
พฒันาจิตอาสา โดยไดร้วบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์โครงงานและกิจกรรม พบวา่ หลกัการส าคญัของ
พฤติกรรมคุณธรรมจิตอาสาในโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วยหลกัการ 5 ประการ ซ่ึงช่วยท าให้
โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการจดักิจกรรมจิตอาสา ดงัน้ี 

1. ท าเป็น หลักการข้อน้ีส าคัญท่ีสุด ผู ้ปฏิบัติจิตอาสาต้องรู้จักศักยภาพและขีด
สมรรถนะของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความมัน่ใจวา่ตนเองท าเป็น ท าไดส้ าเร็จ เช่น ตอ้งการ
ช่วยเหลือคนตกน ้า ก็ตอ้งเป็นคนวา่ยน ้ าเป็น  

2. ท าถูกกฎหมาย ถูกวธีิ และถูกกาลเทศะ ดงัน้ี 
 1) กิจกรรมจิตอาสาตอ้งถูกกฎหมาย  การช่วยท ากิจกรรมจิตอาสาตอ้งค านึงถึงความ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  โรงเรียนจึงตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัเรียนและผูป้ฏิบติัจิตอาสา ให้มีความ
ระมดัระวงั ไม่เป็นเคร่ืองมือของผูไ้ม่หวงัดีต่อส่วนรวม  
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 2) กิจกรรมจิตอาสาตอ้งถูกวิธี การท ากิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจ าวนัย่อมมี
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคส าคญัต่าง ๆ ในการปฏิบติักิจกรรมทั้งส้ิน ผูป้ฏิบติัจิตอาสา
จึงตอ้งไม่ประมาท  หากให้การช่วยเหลืออย่างไม่ถูกวิธีผลเสียหายจะเกิดข้ึนกบัผูท่ี้รับความช่วยเหลือ 
เช่น การดูแลผูสู้งอาย ุการช่วยเหลือผูพ้ิการ การช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ เป็นตน้  

 3) กิจกรรมจิตอาสาต้องถูกกาลเทศะ  การท ากิจกรรมจิตอาสาย่อมต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน และกาลเทศะ  เพราะในสถานท่ีท่ีไปท ากิจกรรมจิตอาสา จ าเป็นต้องประสาน
สัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลท่ีรับการช่วยเหลือ ดงันั้น ผูป้ฏิบติัจิตอาสาตอ้งค านึงถึงมารยาทต่างๆ เช่น
การมีสัมมาคารวะ  รู้จกัมารยาทการทกัทาย การไหวผู้สู้งอาย ุการเอ้ือเฟ้ือต่อเด็ก เป็นตน้ 

3. ท าดว้ยความเตม็ใจ  ค าวา่ “อาสา” มีความหมายชดัเจนแลว้วา่ ผูป้ฏิบติัจิตอาสาสนใจ
และสมคัรใจจะท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ดงันั้น โรงเรียนควรเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนและบุคลากรผูป้ฏิบติัจิตอาสา สามารถเลือกกิจกรรมท่ีสนใจและเต็มใจจะท า เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนตอ้งการ 

4. ท าเป็นประจ า การฝึกใหน้กัเรียนและผูป้ฏิบติัจิตอาสา เป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้ เช่น 
ใหส่ิ้งของ ใหค้วามช่วยเหลือ รู้จกัการเสียสละ เป็นการฝึกใหมี้อุปนิสัยท่ีดี ตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ท าแลว้มีความสุข  ความอ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปิติสุขท่ีไดท้  าคุณงามความดี เสียสละเวลา 
แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อผูอ่ื้น โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
เกิดความสุขเม่ือไดท้  าความดี  

มิชิตา  จ  าปาเทศ รอดสุทธิ (2551) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูมี้จิตอาสา คือ การมีจิต
ท่ี ตอ้งการให้ผูอ่ื้น ตั้งแต่การให้เงิน ให้ส่ิงของ จนกระทัง่ดา้นแรงงานรวมถึงแรงสมอง ซ่ึงเป็นจิตใจท่ี 
ยกระดบัปัญญาภายในท่ีน าไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและสันติ ซ่ึงการให้หรือ 
เสียสละน้ีสามารถท าไปไดจ้นถึงการเสียสละความเป็นตวัตนหรืออตัตาของตนเอง เม่ือพิจารณาเป็น
ประโยชน ์

ปิยะนาถ  สรวิสูตร (2552 : 35-37) ไดก้ล่าวถึงแนวทางพฒันาจิตอาสา โดยอธิบายถึง
คุณลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา ไวด้งัน้ี 

1.   การเกิดความสงสาร เน่ืองจากพบเห็นผูท่ี้มีความเดือดร้อนมากกว่าตนเองและ            
อยากท่ีจะหาหนทางช่วยเหลือผูอ่ื้น 

2.   ประสบการณ์ท่ีได้ช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยตนเอง และได้รับความสุขจึงอยากท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

3.   ความรู้สึกต่อเน่ืองเม่ือบุคคลได้รับการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจจึงอยากท า               
ส่ิงดี ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
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นนัทรัตน์  ปริวติัธรรม (2553 : 27-28) ไดร้วบรวมลกัษณะท่ีแสดงออกดา้นพฤติกรรม
จิตอาสาไวด้งัน้ี 

1. การช่วยเหลือ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เม่ือพบ
สถานการณ์ ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกต้องการช่วยเหลือและท าประโยชน์ให้ผูอ่ื้นได้รับความสุข 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ไดแ้ก่การอ านวยความสะดวก การแบ่งปันส่ิงของ และการให้ค  าแนะน าส่ิงท่ี
ถูกท่ีควรแก่ผูอ่ื้น ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการพฒันาสังคม 

2. การเสียสละต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อ สังคม การเสียสละเวลา ก าลงักาย ก าลงัทรัพยเ์พื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม รวมทั้งการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และรู้จกัการเป็นผูใ้ห้มากกว่าการเป็นผูรั้บ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ได้แก่ สละก าลังกาย ก าลังทรัพย์และเวลาช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม สละ
ประโยชน์ท่ีตนพึงไดรั้บเพื่อแลกกบัประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่หรือคนท่ีอ่อนแอกวา่ 

3.  ความมุ่งมัน่พฒันา หมายถึง ความรู้สึกตอ้งการพฒันาสังคมและพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความมุ่งมั่นและมีความคิดริเร่ิมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อพฒันาตนเอง พฤติกรรมท่ี
แสดงออก ไดแ้ก่สนใจในปัญหาและการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งเสนอความคิดท่ีจะพฒันาสังคม ตั้งใจท่ี
จะท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

มิชิตา  จ  าปาเทศ รอดสุทธิ (2551) ได้กล่าวถึงแนวทางในการพฒันาจิตอาสา โดย
กล่าวถึงจากคุณลกัษณะของผูมี้จิตอาสา คือ การมีจิตท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้น ตั้งแต่การให้เงิน ให้ส่ิงของ 
จนกระทัง่ดา้นแรงงาน รวมถึงแรงสมอง ซ่ึงเป็นจิตใจท่ียกระดบัปัญญาภายใน ท่ีน าไปสู่การมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและสันติ ซ่ึงการให้หรือเสียสละน้ี สามารถท าไปได้จนถึงการเสียสละ
ความเป็นตวัตนหรืออตัตาของตนเอง เม่ือพิจารณาเป็นประโยชน์ 

ดวงทิพย ์ อนัประสิทธ์ิ (2555 : 29) ไดอ้ธิบายถึงแนวทางจากคุณลกัษณะของผูมี้จิต
อาสาไวว้่า ผูท่ี้มีจิตอาสาจะมีลักษณะเป็นบุคคลท่ีพร้อมจะช่วยเหลือสังคมทุกเวลา  ตระหนักถึง
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  พึงกระท าดว้ยใจจริง โดยท่ีปราศจากการเลือกผูท่ี้
ตอ้งการจะเสียสละให ้และไม่ไดถู้กกระท าจากผูอ่ื้น  เป็นการกระท าออกมาดว้ยใจจริงอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึง
ลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสานั้นจะผ่านการไดรั้บการปลูกฝังและการอบรม ถ่ายทอดพฤติกรรมในการ
เสียสละ โดยมีสถาบนัต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนหรือเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีอาจเกิดมา
จากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อใหเ้กิดการเสริมสร้างอาสาของคนในชุมชน  

การมีจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติไม่สามารถบงัคบัให้เกิดได ้แต่สภาพแวดลอ้ม 
ต่าง ๆ ในสังคมย่อมส่งผลกระทบต่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของพลเมือง ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิด 
จิตอาสา ประกอบดว้ย 
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1.   สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อจิตส านึกของ
บุคคล 

2.   กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น พลเมืองจึงตอ้งมีองค์ความรู้ และ 
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรู้สั่งสมผูค้นในสังคมอยา่งรอบดา้นและ
ต่อเน่ือง โดยมีขั้นตอน คือ การรับรู้ สนใจ ไตร่ตรอง ทดลอง การสร้างจิตส านึกจึงตอ้งอาศยั ศาสตร์
และศิลป์ในการประยุกต์ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์เง่ือนไขและขั้นตอนต่าง ๆ จินตนาการเป็นพลงั
ของมนุษยท่ี์จะด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีศกัด์ิศรี แต่จินตนาการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอตอ้งอาศยั
สติปัญญาความรู้ในการแกปั้ญหาและก าหนดทิศทางขา้งหนา้ ดงันั้น ผูท่ี้มีความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้นจึงสามารถไตร่ตรอง หาเหตุผลและท าความเขา้ใจ เม่ือเขา้ใจแลว้ก็จะเห็น
ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองนั้นต่อไปและอาจน าไปสัมพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น อาจน ามาสัมพนัธ์กับ             
ชีวติของตนเองกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการใชค้วามรู้ให้เป็นประโยชน์ดว้ย ไม่ใช่เรียนรู้ไวเ้พียง
อยา่งเดียว 

3.   การท่ีบุคคลในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมท่ีสลบัซับซ้อน          
ยากแก่การแกไ้ข มีวตัถุประสงคร่์วมกนัซ่ึงน าไปสู่การก่อจิตส านึกร่วมกนั 

สรุปได้ว่า แนวทางในการพฒันาจิตอาสา นั้น มีหลากหลายแนวทาง หลากหลายวิธี  
และหลากหลายลกัษณะ ซ่ึงล้วนเกิดจากผูมี้จิตส านึกเพื่อส่วนรวม  เช่น ช่วยแนะน าส่ิงท่ีถูกท่ีควร
ให้แก่ผูอ่ื้น ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการพฒันาสังคม  อ านวยความสะดวกให้แก่ผูอ่ื้น แบ่งปันส่ิงของให้แก่
ผูอ่ื้น  หรือการมีจิตท่ีต้องการให้ผูอ่ื้น ตั้ งแต่การให้เงิน ให้ส่ิงของ จนกระทัง่ด้านแรงงานรวมถึง
แรงสมอง ซ่ึงเป็นจิตใจท่ียกระดบัปัญญาภายในท่ีน าไปสู่การมีส่วนร่วม มีจิตอาสานัน่เอง 

3. ความพอเพยีง  
ความหมายของความพอเพียง 
คลงัความรู้ออนไลน์ (2558 : ออนไลน์) ไดใ้ห้ความหมาย พอเพียง ไวว้่า หมายถึง  

ความมีพอส าหรับด ารงชีวติ  เช่น เขาใชชี้วิตแบบพอเพียง มีการส่งเสริมระบบการผลิตแบบพอเพียง ท่ี
เกษตรสามารถเล้ียงตนเองได้ ดังเช่นท่ีคนไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงช้ีแนะแนวทางด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวิตในยามท่ีประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในปี 
พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลไดน้อ้มน าเอาปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวาระแห่งชาติในการพฒันา
ชุมชนและสังคมใหเ้ขม้แขง็ 

“ความพอเพียงน้ีหมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดินสายกลาง รวมถึงความ
จ าเป็นท่ีต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อการรับผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ ง
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ภายนอกและภายใน....ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบคอบมาใชใ้นการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 
ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ...คือคุณธรรม”    

ค าว่า “พอเพียง” จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9              
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  4 ธันวาคม 2541  ณ ศาลาดุสิตดาลยั สวนจิตรลดา 
พระราชทานความหมายของค าว่า “พอเพียง” ไวว้่า   “...ค  าว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหน่ึง                  
มีความหมายกวา้งออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้ น แต่มีความหมายว่า 
พอมีพอกิน  พอมีพอกินน้ี แปลวา่เศรษฐกิจพอเพียง นัน่เอง...”  

คลงัความรู้ออนไลน์ (2558 : ออนไลน์) กล่าวไวว้่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถของชุมชน  เมือง รัฐ  หรือประเทศ ในการผลิตสินคา้และบริการเพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ  
โดยรู้จกัการพึ่งพาตนเองเป็นส าคญั และไม่พึ่งพาปัจจยัการผลิตอ่ืนท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ  

สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ (2558 : ออนไลน์) ไดใ้ห้
ความหมายความพอเพียงวา่ หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ งภายในและ
ภายนอก ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจ ในทุกระดบั ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

สมพร  เทพสิทธา (2550 : 14-15) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานพระราชด ารัสเก่ียวกบัการพออยูพ่อกิน ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะนั้นเศรษฐกิจของไทยก าลงัเฟ่ืองฟู เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจึง
ไม่ไดรั้บความสนใจจากทางราชการและประชาชนเท่าท่ีควรในกลางปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตอ้ง
ประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอยา่งรุนแรง ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวไดมี้พระราชด ารัสเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมีขอ้ความ ตอนหน่ึงวา่ “การจะเป็น
เสือนั้นไม่ส าคญั ส าคญัท่ีเราพออยูพ่อกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยูแ่บบ พอมีพอกิน”  และ “คนเราถา้
พอในความตอ้งการก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย”  จากพระราช
ด ารัส ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2554  ท าให้ทางราชการ ธุรกิจเอกชนและประชาชนมีความสนใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอยา่งกวา้งขวาง  นอกจากน้ีหลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ใน
ปี พ.ศ. 2540 ไดมี้หลายหน่วยงานน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
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นโยบายและการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอ่ืน ๆ มาร่วมกนัประมวลและกลัน่กรองพระ
ราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติัต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขมีข้อความ
ดงัต่อไปน้ี 

“ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ใหญ่ด าเนินไปทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งด้านวตัถุสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อยา่งดี” 

เกษม วฒันชยั (2550 : 164-165 อา้งถึงใน กรรณิการ์  ภิรมยรั์ตน์. 2554) ได้กล่าวถึง
หลกัวชิาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ มีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

1. เง่ือนไขหลักวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน าหลักวิชาความรู้และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ ทั้ งในขั้นวางแผนและปฏิบัติ เป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้
(KnowledgeBase Economy) และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

2.   เง่ือนไขคุณธรรม การสร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมโดยกลไกการเล้ียงดู
ครอบครัวการศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึกจิตข่มจิตของตนเอง 
ซ่ึงบุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชนท่ีจะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องน าระบบ 
คุณธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตมาประพฤติปฏิบติัก่อน 

3.  เง่ือนไขในการด าเนินชีวิต ตอ้งมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิต มีความ
เขม้แข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งความสุข ระบบเศรษฐกิจแห่งคุณธรรม เป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อ
ความย ัง่ยืน เม่ือน ามาประยุกต์ใช้กบัตวัเองและหน่วยงานจะช่วยให้ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล 
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ทั้งในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุม้กนัหรือความเขม้แข็งพร้อมรับผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ทั้ง 4 ดา้น ชีวติและองคก์รก็จะรุดหนา้ไปอยา่งมัน่คง 

สรุปวา่ ความพอเพียง หมายถึง ความพอดีในการด ารงชีวิต ความพอประมาณ  มีเหตุ  มี
ผล การเดินสายกลาง ซ่ึงเป็นเง่ือนไขพื้นฐานท่ีท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและด าเนินชีวิตไปได้
อยา่งมีศกัด์ิศรี และมีความเป็นอิสระ รวมถึงการมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี สามารถปรับตวัเพื่ออยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งเป็นผูร้อบรู้และมีคุณธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรม ดงัเช่น  การใช้
ชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล   การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  การ
มีความรู้ในส่ิงท่ีท าอยา่งรอบดา้น  การมีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะส่ิงถูกตอ้งดีงาม  สามารถเลือกปฏิบติั
ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  การรู้จกัเผื่อแผแ่ละแบ่งปันผูอ่ื้น  การหวงแหนสมบติั
โรงเรียนและส่วนรวม เป็นตน้ 

ความส าคญัของความพอเพียง 
เกษม วฒันชัย (2550 : 164-165 อ้างถึงใน กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์. 2554) กล่าวถึง 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้สรุปไดด้งัน้ี 
1.  เป็นหลกัคิดในการด าเนินชีวิตของทุกคน 
2.  ผูบ้ริหารน ามาใชใ้นการก าหนดแนวนโยบายขององคก์ร 
3.  ผูป้ฏิบติั น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวการปฏิบติังาน นอกจากน้ีมีการ

ประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1  ด้านจิตใจ จะท าให้จิตใจเข้มแข็ง สามารถพึ่ งตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี                       

เอ้ืออาทรประนีประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 
3.2  ดา้นสังคม จะช่วยเหลือเก้ือกูล รู้รักสามคัคี สร้างความเขม้แข็งในครอบครัว

และชุมชน 
3.3  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัใช ้และมีการจดัการอย่างฉลาด

และรอบคอบ เลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดความย ัง่ยนืสูงสุด 
3.4  ด้านเทคโนโลยี รู้จกัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัความตอ้งการ

และสภาพแวดลอ้ม พฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบา้น ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก 
สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2549) ได้เขียนไวใ้นหนังสือเร่ือง “ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท” ว่า                    

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด ารัสเก่ียวกบัความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจ 
ดงัน้ี “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่คงของแผน่ดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไวน้ั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงได้อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คน
ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็ และลืมเสาเขม็เสียดว้ยซ ้ าไป 
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สรุปไดว้่า ความพอเพียงมีความส าคญั  เพราะจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของชีวิตของแต่
ละคน ให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกตอ้ง  ตั้งตวัไดใ้นทางเศรษฐกิจ อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข
และเป็นประโยชน์ เป็นรากฐานท่ีส าคญัของสังคม ท าให้สังคมมีความปกติสุข ไม่เบียดเบียนกนั                   
มีความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่มีการขดัแยง้ แตกแยกความสามคัคี   เป็นรากฐานท่ีส าคญัของ
ประเทศชาติ ท าให้การบริหารประเทศมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่ มีการใชอ้  านาจท่ี
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้อยา่งสมดุลและย ัง่ยืน 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความพอเพียง 
ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2550 :10) ได้กล่าวถึง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

หลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี  
1)  กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควร

จะเป็น  โดยมีพื้นฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดต้ลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤต เพื่อ
ความมัน่คงและความย ัง่ยืนของการพฒันา 

2)  คุณลกัษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุก
ระดบั  โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

3)  ค านิยาม  ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย  3  คุณลกัษณะพร้อม ๆ  กนั  ดงัน้ี 
 (1)  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
 (2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น

จะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

 (3)  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  หมายถึง  การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน  โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

4)  เง่ือนไข  การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น  
ตอ้งการอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  กล่าวคือ 

  (1)  เง่ือนไขความรู้  ประกอบดว้ย  ความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
รอบดา้น  ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั  เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
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 (2)  เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง  ประกอบด้วย  มีความตระหนักใน
คุณธรรม  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5)  แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้  คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน  พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และเทคโนโลย ี  

สมพร  เทพสิทธา (2550 : 15-26) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริประกอบดว้ยหลกัการ หลกัวชิา และหลกัธรรมหลายประการ อาทิ 

1.   เป็นปรัชญาแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ 

2.   เป็นปรัชญาในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
3.  จะช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้กา้วทนัโลกยุคโลกาภิวตัน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ

การ รองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจาก 
โลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง 
ภายนอกและภายใน 

5.  จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน า
วชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 

6.  จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ              
นกัทฤษฏีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ท่ี
เหมาะด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

ณัฐพงศ์  ทองภกัดี (2550 : 11-15) ได้กล่าวถึง โครงสร้างและเน้ือหาของปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงไวว้่าหลงัจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 เร่ิมด าเนินการ                 
ความเขา้ใจในปรัชญาก็มีทิศทางตรงกนัมากข้ึน อยา่งไรก็ตามก็มีความตอ้งการท่ีจะให้มีความชดัเจน 
กระชับมากข้ึน เพื่อความสะดวกในการประยุกต์และการส่ือสารในวงกวา้ง จึงได้มีคณะท างานทาง
การศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อแยกแยะโครงสร้างและเน้ือหาตามท่ีไดพ้ระราชทานมา  คณะท างานได้
แยกองค์ประกอบของปรัชญาตามขอ้ความท่ีได้รับพระราชทานมาเป็นกรอบ ความคิด คุณลกัษณะ 
ค่านิยม เง่ือนไข และแนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คณะท างานน้ีสรุปว่ากรอบความคิดของ
ปรัชญาเป็นการช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน ทั้งแนวทางปฏิบติัและตวัอยา่งการประยุกต์
ท่ีเกิดข้ึน โดยปรัชญาใช้ได้ทั้ งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในท่ีน้ีมองในแง่การบริหาร
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ประเทศ เป็นการมองโลกในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความ
เช่ือมโยงกบักระแสโลก มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยืนในมิติต่าง ๆ เป็น
การเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดในการพฒันา สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ คุณลกัษณะคือ เป็นแนวทางการด ารงอยูแ่ละการปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีควรจะ
เป็นใช้ไดก้บัประชาชนทุกระดบั ทุกหน้าท่ี เป็นการด าเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงมิใช่เป็นเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ เพราะเป็นแนวทางการปฏิบติัตนซ่ึงมีหลายมิติ นอกจากน้ี
ยงัให้ความเท่าทนัโลกคือกระแสโลกาภิวตัน์ คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่เปิดเสรี
เตม็ท่ีอยา่งไม่มีการควบคุมดูแล ไม่ใช่อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวหรืออยูโ่ดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด ความหมาย
ของความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี ต่อผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง หากขาดองคป์ระกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ 

ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง และการยืนได ้            
บนขาของตนเอง (self-reliant) เป็นการด าเนินชีวิตอยา่งทางสายกลาง โดยมีการกระท าไม่มากเกินไป 
ไม่นอ้ยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยูใ่นระดบัสมดุลการออมอยูใ่นการใชจ่้าย ระดบั
ท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง เป็นส่ิงท่ีท าให้เราท าอะไรเต็มตามศกัยภาพ ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้น เพื่อเป็นการยนืไดโ้ดยล าแขง้ของตนเอง 

ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายความวา่ การตดัสินเก่ียวกบัพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมี 
ความพอประมาณ ในมิติต่าง ๆ จะต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้าหมายและวิธีการท่ี
เหมาะสม มีความรู้ในการด าเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุปัจจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเป็น                 
การมองระยะยาว ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบของการกระท าและความเส่ียง จะท าให้มีความ 
พอประมาณทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ความส าคญัของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชด ารัส น้ี 
“ทุกคนจ าเป็นตอ้งหมัน่ใช้ปัญญาพิจารณาการกระท าของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมดัระวงัการ
กระท าทุกอย่างดว้ยเหตุผล ดว้ยความมีสติ และดว้ยความรู้ตวัเพื่อเอาชนะ ความชัว่ร้ายทั้งมวลให้ได้
โดยตลอด และสามารถกา้วไปถึงส าเร็จท่ีแทจ้ริง ทั้งในการงาน และการครองชีวิต” (พระราโชวาทใน
พิธีพระราชทานปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 13 กรกฎาคม 2516) 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-immunity) พลวตัมิติต่าง ๆ ท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วข้ึน จึงตอ้งมีการเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ การกระท าท่ีเรียกได้ว่าพอเพียงไม่ค  านึงถึงเหตุการณ์และ             
ผลในปัจจุบนั แต่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ภายใต้ขอ้จ ากดัของข้อมูลท่ีมีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการมี
ภูมิคุม้กนัจะท าใหมี้ความพอเพียงแมเ้ม่ือมีการเปล่ียนแปลง ถึงจะมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก็รับมือได ้
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ทั้งน้ีหากจะมีความพอเพียงเง่ือนไขการปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
เง่ือนไขความรู้ ไดแ้ก่ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั และเง่ือนไขคุณธรรม 

ความรอบรู้ คือ มีความรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นประโยชน์พื้นฐาน เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบติัอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้           
ย่อมท าให้มีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีรวมถึง ความรอบคอบ ความระมดัระวงั คือ มีการวางแผน  
โดยสามารถท่ีจะน าความรู้และหลกัวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั และความมีสติ 
ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ในการน าแผนปฏิบติัท่ีตั้งอยูบ่นหลกัวิชาการต่าง ๆ เหล่าน้ี
ใชใ้นทางปฏิบติั โดยมีการปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางสังคมดว้ย 

ในส่วนของคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมทั้งเจา้หน้าท่ี
นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองด้าน คือ ด้านจิตใจ/ปัญญาและด้านการกระท าในด้านแรกเป็นการเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ และมีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ส่วนด้าน 
กระท าหรือแนวทางด าเนินชีวิต เนน้ความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ เง่ือนไขน้ี
จะท าให้การปฏิบติัตามเน้ือหาของความพอเพียงเป็นไปได ้ท าให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้นหรือสังคม เพราะการมีความโลภจะท าให้ท าอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเส่ียง ไม่รู้จักพอ                       
มีโอกาสท่ีจะกระท าการทุจริต 

ปรัชญาน้ีเป็นสามห่วงสองเง่ือนไขคือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุม้กัน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของความพอเพียง และความรู้ คุณธรรม เป็นเง่ือนไขสองประการ
นอกจากจะยึดหลกัสามห่วงสองเง่ือนไขแลว้ ผูท่ี้สนใจในทางปฏิบติั อาจตีความหมายท่ีง่ายต่อตนใน
การประยุกตโ์ดยมีในแนวทางเดียวกนัได ้ เช่น UNDP(2007) ระบุวา่การปฏิบติัตามปรัชญา คือ รู้ตวัวา่
ท าอะไร (Know what you are doing) ซ่ือสัตยแ์ละพากเพียร (Behonest and persevere) ปฏิบติัตามทาง
สายกลางไม่สุดโต่ง(Take a middle path, avoid extremes)ตดัสินใจอยา่งไตร่ตรองรอบคอบ มีเหตุ มีผล 
(Besensible and insightful in taking decision) มีการปกป้องจากการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง                 
(Build protection against shocks) หรือผูท่ี้คุน้เคยในทางศาสนา ก็อาจจะปฏิบติัตนตามหลกั สัปปุริส
ธรรม 7 และมรรค 8 ก็จะมีส่วนในการสร้างความพอเพียงเช่นกนั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวคิดท่ีเหมาะกบัพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการ
ตดัสินใจในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล เจริญมัน่คง และมีความย ัง่ยืนในระยะยาวท่ามกลางกระแส              
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ มีความมัน่คงในการเจริญเติบโต ไม่ผนัผวนไปตามปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ 
โดยพิจารณาในหลายมิติเป็นองค์รวม มิใช่เฉพาะเร่ืองของเศรษฐกิจ มีลักษณะองค์รวมท่ีมีความ
ครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซ่ึงก าหนดพฤติกรรม มิติสถาบนัทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกฎระเบียบ ท่ี
มีผลต่อสภาพแวดลอ้มของความพอเพียง 
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การกระท าตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประยุกต ์คือ การตดัสินใจท่ี 
เหมาะสม โดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตดัสินใจตามหลัก คือ สามห่วง สองเง่ือนไข 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน ลดความผนัผวน การประยุกต์ใช้ปรัชญาท าได้ในทุก
ระดบั เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใช้หลกัปรัชญาในการตดัสินใจไดท้ั้งของตวัเองและ
ครอบครัว หากอยู่ในฐานะท่ีเป็นการบริหารพฒันา ชุมชน องคก์รไม่วา่จะเป็นภาครัฐและเอกชน ก็ใช้
หลกัปรัชญาในการตดัสินใจได ้ซ่ึงก็คือ การใชใ้นระดบัท่ีกวา้งกวา่ระดบัตนเองและครอบครัว หากอยู่
ในฐานะท่ีจะเป็นผู ้ก  าหนดนโยบายหรือ มาตรการระดับชาติก็สามารถใช้เป็นหลักได้เช่นกัน                        
การประยกุตใ์ชป้รัชญาเกิดไดใ้นหลายระดบั หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรส าเร็จ แมว้า่จะเป็น
กรอบแนวคิดเดียวกนั แต่ละคนจะตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีให้สอดคล้องกบั
เง่ือนไข และสภาวะท่ีเผชิญอยู่ การยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยในการให้ “ฉุกคิด”               
ว่าการตดัสินใจการด าเนินชีวิตหรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ จะมีความ
สมดุลย ัง่ยนืหรือไม ่มีความเส่ียงและการเตรียมรับความเส่ียงอยา่งไร 

เกษม วฒันชยั (2550 : 164-165 อา้งถึงใน กรรณิการ์  ภิรมยรั์ตน์. 2554) ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้ นคือการเปล่ียนแปลงซ่ึงธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลง มีดงัน้ี 

1.  ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (กฎของไตรลักษณ์ : อนิจจัง  
ทุกขข์งั อนตัตา) 

2.  การเปล่ียนแปลงเกิดจากเหตุ–ปัจจยั ซ่ึงมีทั้งเหตุปัจจยัภายนอก เหตุปัจจยัภายใน 
เหตุปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละเหตุปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้สามารถน าไปใช้ไดก้บัทุกระดบั ทั้งระดบับุคคล 
ระดบัครอบครัว ระดบับริษทั ระดบัองค์กร ระดบัชุมชน และระดบัประเทศ เม่ือน าไปใช้ท่ีระดบัใด                
ก็ให้เอาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเหตุปัจจยัทั้งภายนอกและภายในไปไวท่ี้ระดับนั้น เราสามารถ
เปล่ียนแปลงเหตุปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้ ให้เป็นเหตุปัจจยัท่ีควบคุมได้ให้มากท่ีสุด สามารถควบคุม
สถานการณ์ไดม้ากเท่านั้น 

3.  การเปล่ียนแปลงมีลกัษณะเป็นวงจร มีทั้งขาลง-ขาข้ึน  ขาข้ึนตอ้งไม่ประมาท  ขาลง
ตอ้งรีบยบัย ั้ง 

4.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง (Impact of changes) มี 4 ดา้น คือ ดา้นวตัถุ  ดา้น
สังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านวฒันธรรม ซ่ึงผลกระทบอาจเกิดเร็ว รุนแรง และกวา้งขวางได ้
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทั้ง 4 ดา้น สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กระดบั เช่น   
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1. ระดบัครอบครัว  หากเกิดการเปล่ียนแปลงแลว้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร 
เช่น พ่อถูกรถชนเสียชีวิตกะทนัหัน จะส่งผลกระทบในเร่ืองเงินทอง ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ 
ครอบครัวอยา่งไรบา้ง โดยพิจารณาถึงผลกระทบดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม 

2. ระดบัองคก์ร 
    2.1  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านวตัถุ เช่น งบประมาณ วสัดุครุภัณฑ ์                

เม่ือ เปล่ียนรัฐบาล หน่วยงานจะไดรั้บผลกระทบเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวตัถุอยา่งไรบา้ง  
    2.2  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม มีหรือไม่ เช่น หน่วยงานน้ีทะเลาะ 

เบาะแวง้กนัหรือรักใคร่สามคัคีกนั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีคือความเขม้แข็งหรือความอ่อนแอทางสังคม เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงมากระทบจะยิง่ส่งผลใหมี้ความเขม้แขง็มากข้ึนหรืออ่อนแอลง 

    2.3  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานเป็นอยา่งไร เช่น 
สะอาด เป็นระเบียบ ทุกคนเห็นแก่ส่วนร่วม 

    2.4  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม สามารถดูได้จากการท่ีทุกคน 
จงรักภกัดีต่อองคก์ร ยดึมัน่ต่อปณิธานขององคก์ร ยินดีเสียสละเพื่องานส่วนรวมหรือไม่ ดงันั้นจะเห็น
ไดว้า่หากทุกคนสามารถควบคุมตวัเองจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยอาศยัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตวัควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะท าให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
องคก์ร และสังคมต่อไป 

สรุปไดว้า่ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพอเพียง จะกล่าวถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส าคญั โดยสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของทุกคนได้  ซ่ึงมีหลกัการท่ี
ส าคญั 3 ประการ คือความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบติัตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อย
เกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจจะตอ้งเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก เหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้น ๆ อยา่งรอบ  และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว เตรียมตวั
ให้พร้อมกบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้อง 
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล และมีเง่ือนไขการตดัสินใจ  และการ
ด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ และมีจิตส านึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความขยนัหมัน่เพียร ความอดทน มีความพอประมาณ ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

แนวทางในการพฒันาความพอเพียง 
ณัฐพงศ ์ ทองภกัดี (2550 : 11-15) ไดก้ล่าวถึง แนวทางในการพฒันาความพอเพียง  

เป็นแนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีควรจะเป็น  ใช้ไดก้บัประชาชนทุกระดบั 
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ทุกหน้าท่ี  เป็นการด าเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมิใช่เป็นเฉพาะเร่ือง
เศรษฐกิจ เพราะเป็นแนวทางการปฏิบติัตนซ่ึงมีหลายมิติ นอกจากน้ียงัให้ความเท่าทนัโลก คือกระแส
โลกาภิวตัน์  คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่เปิดเสรีเต็มท่ีอย่างไม่มีการควบคุมดูแล 
ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเด่ียวหรืออยู่โดยพึ่ งพิงภายนอกทั้งหมด ความหมายของความพอเพียงคือความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี ต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลง หากขาด
องคป์ระกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ 

เกษม วฒันชัย (2550 : 164-165 อา้งถึงใน กรรณิการ์  ภิรมยรั์ตน์. 2554) ไดก้ล่าวถึง
แนวทางในพฒันาความพอเพียง  ซ่ึงสามารถดูได้จากการท่ีทุกคน จงรักภกัดีต่อองค์กร ยึดมัน่ต่อ
ปณิธานขององค์กร ยินดีเสียสละเพื่องานส่วนรวมหรือไม่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากทุกคนสามารถ
ควบคุมตวัเองจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ ภายใน โดยอาศยัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ตวัควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะท าใหเ้กิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสังคมต่อไป 

ส านักพฒันาเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง
แนวทางในพฒันาความพอเพียง  ซ่ึงไดก้ล่าวถึงวธีิการพฒันาชีวติโดยเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

1. คน้หาความต้องการของตนเองให้พบว่า มีความตอ้งการอะไร มีเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวติอยา่งไร เช่น ตอ้งการมีชีวิตท่ีมีอนาคตกา้วหนา้ มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคม มีทรัพยสิ์นเพียงพอ มีความสุข หลุดพน้จากความยากล าบาก 

2. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะท าให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของ
ปัญหา รู้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รู้ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี
และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  

 2.1 ศกัยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ (ทกัษะ) ช่ือเสียง 
ประสบการณ์ ความมัน่คง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้การใช้จ่าย การออม 
คุณธรรมและศีลธรรม 

 2.2 ศกัยภาพของครอบครัว เช่น วิถีการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม 
ฐานะทางการเงินท่ีเป็นทรัพยสิ์นและหน้ีสินของครัวเรือน รายได ้รายจ่าย ของครัวเรือน 

3. วางแผนการด าเนินชีวิต 
 3.1 พฒันาตนเองใหมี้การเรียนรู้ต่อเน่ือง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินยักบัตนเอง โดยเฉพาะ

วนิยัทางการเงิน 
 3.2 สร้างนิสัยท่ีมีความคิดกา้วหน้ามุ่งมัน่ในเป้าหมายชีวิต หมัน่พิจารณาความคิด 

ตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นระบบ  
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 3.3 หมัน่บริหารจิตใจใหมี้ความซ่ือสัตย ์สุจริต รักชาติ เสียสละ สามคัคี เท่ียงธรรม  
 3.4 ควบคุมจิตใจใหต้นเอง ประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม สร้างสรรค ์ความเจริญรุ่งเรือง 
 3.5 พฒันาจิตใจ ใหล้ด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตณัหา ความโกรธ ความหลง 
 3.6 เสริมสร้างและฟ้ืนฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เขา้รับ

การฝึกอบรม ฝึกทกัษะในวิชาการต่าง ๆ หรือวิชาชีพ หมัน่ตรวจสอบและแก้ไขขอ้บกพร่องอย่าง
สม ่าเสมอ 

 3.7 ปรับทศันคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได ้
4. จดบนัทึกและท าบญัชีรับ-จ่าย 
5. สรุปผลการพฒันาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก 
 5.1 ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แขง็แรง 
 5.2 อารมณ์ตอ้งไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเช่ือมัน่ มีระบบคิดเป็นระบบ เป็นขั้น

เป็นตอน มีแรงจูงใจ กลา้คิดกลา้ท าไม่ทอ้ถอยหรือหมดก าลงัใจเม่ือประสบปัญหาในชีวติ 
สรุปไดว้่าแนวทางในการพฒันาความพอเพียงนั้น เป็นแนวทางท่ีท าเพื่อการด ารงชีวิต

อยู่ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงด้วย และเป็นการปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีควรจะน าไปใช้ได้กับ
ประชาชนทุกระดับ  โดยเป็นการปฏิบติัตนตามแนวทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ได้แก่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีต่อผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงถือเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตส าหรับทุกคนเพื่อความสุข  หาก
ขาดองคป์ระกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ 

4. ความรับผดิชอบ  
ความหมายของความรับผิดชอบ 
ส าหรับความหมายของความรับผดิชอบ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 42) กล่าวไวว้า่ ความรับผิดชอบ 

หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ ทั้งท่ีเป็นภารกิจส่วนตวั และภารกิจทางสังคม จะตอ้ง
กระท าใหบ้รรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ดว้ยความสุจริต ดว้ยความเต็มใจและความจริงใจ ทั้งเอา
ใจใส่มุ่งมัน่เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งดา้นท่ีเป็นผลดีและ
ผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงและปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิง่ข้ึน 

ณฏัฐณิชา  ศรีพิมลปาณี (2551 : 37) กล่าววา่ ความรับผิดชอบ  หมายถึง การรู้จกัหนา้ท่ี 
ท่ีตนตอ้งกระท า ปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจ 
และตั้งใจ ยึดมัน่กฎเกณฑ์ ตรงต่อเวลา  มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีการงานให้บรรลุผลส าเร็จ
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ตามความมุ่งหมายโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  และยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีดีและไม่ดี  กล่าวคือ รับผิด 
และรับชอบ และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิง่ข้ึนทั้งต่อตนเองและสังคม 

องัคณา  บุญสีสด (2551 : 24) กล่าววา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคคลรู้หนา้ท่ี
ของตนแลว้ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความเต็มใจ  ตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความ
รัก ความเพียรพยายาม  รู้จกัตรึกตรองวางแผน  มีความละเอียดลออสุขุมรอบคอบ และพิจารณาหา
เหตุผลในการท างาน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีไม่ดีให้ดีข้ึน  ปฏิบติังานอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และยอมรับผลการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย  และพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

โกศล  แยม้กาญจนวฒัน์ (2552 : 28) กล่าววา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคคล
รับรู้ เขา้ใจ สนใจและตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี  มีความเพียรพยายามและเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์  มีความละเอียดรอบคอบและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นทางบวกหรือทางลบและ
พยายามปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บใหดี้ยิง่ข้ึน 

ดุจเดือน  พนัธุมนาวิน และอมัพร  ม้าคะนอง (2552 : 28) กล่าวว่า พฤติกรรม
รับผิดชอบ หมายถึง การเสริมสร้าง ป้องกันหรือมีการแก้ไขท่ีผูก้ระท ามีเจตนาให้เกิดผลดีท่ีน่า
ปรารถนาและลดผลเสียท่ีเกิดข้ึน โดยการกระท าในลกัษณะต่าง ๆ เช่น อบรมเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม              
ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็ก การพัฒนานักเรียนของครูอาจารย์ การพัฒนาเพื่อน/ลูกน้อง               
การพฒันาตนเองดา้นการเรียน การท างาน การรักษาสุขภาพ 

พชัราภา  เกตวลัห์ (2553 : 12) กล่าววา่ ความรับผิดชอบ หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ี
แสดงถึงความตั้งใจ เอาใจใส่ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความมุมานะ ขยนัหมัน่เพียร จนกระทัง่งาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัมีลกัษณะของการยอมรับในส่ิงท่ีตนกระท า ไม่
วา่ส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีถูกหรือผดิ  

นิพา  สาริพนัธ์ (2549 : 37) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานดว้ยความพากเพียร ละเอียดรอบคอบ โดยแสดงออกในรูปของปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดว้ยความเตม็ใจ  มีการติดตามผลงานท่ีไดท้  าไปแลว้  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน  ยอมรับในส่ิงท่ีตน
กระท าไปทั้งในดา้นผลดีและผลเสีย 

สรุปไดว้่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีความมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีการงานให้
บรรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมาย  และยอมรับผลการกระท านั้นทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย  ตลอดจน
พยายามปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ ดงัเช่น  การ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จ ถูกตอ้ง ตรงเวลา  รับผิดชอบในเร่ืองการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน  การประพฤติปฏิบติัตน ตามกฎระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน  
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ความขยนั กระตือรือร้นต่อการเรียนและการท างาน  การช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้กครอง และครู  
การเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการท างาน  เป็นตน้  

ความส าคญั คุณค่า และประโยชน์ของความรับผิดชอบ  
ฉนัทนา  รัตนพลแสน (2551 : ออนไลน์) กล่าวถึงความส าคญัของความรับผิดชอบ

ไว้ว่า ความรับผิดชอบ เป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีส าคัญอย่างหน่ึง ความรู้สึก
รับผิดชอบ เป็นลักษณะนิสัยและทศันคติของบุคคลซ่ึงเป็นเคร่ืองผลักดนัให้เกิดการปฏิบติัตาม
ระเบียบ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ท าตามหน้า ท่ีของตนเองและมีความซ่ือสัตย์สุจริต การท่ีบุคคลมี
ลกัษณะความผดิชอบ จะช่วยใหก้ารอยูร่่วมกนัในสังคมเป็นไปดว้ยความราบร่ืน สงบสุข นอกจากน้ี
ความรับผิดชอบยงัเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ  หากคนในชาติมีความรับผิดชอบ 
จะเกิดผล ดงัน้ี 

- คนท่ีมีความรับผดิชอบยอ่มท างานทุกอยา่งส าเร็จตามเป้าหมายไดท้นัเวลา 
- คนมีความรับผดิชอบยอ่มเป็นท่ีนบัถือ ไดรั้บการยกยอ่ง สรรเสริญและเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบเป็นส่ิงเก้ือหนุนใหบุ้คคลปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรม และหลกัเกณฑข์องสังคม โดยไม่มีการบงัคบัจากผูอ่ื้น 
- คนท่ีมีความรับผดิชอบจะไม่น าความเส่ือมเสียและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคม 
- คนท่ีมีความรับผดิชอบจะท าใหเ้กิดความกา้วหนา้สงบสุข ต่อตนเองและสังคม 

กอง  ศรีเชิญชม (2547 : 12) กล่าวถึง ผลดีของความรับผดิชอบไวล้กัษณะเดียวกนั ดงัน้ี  
1.  คนท่ีมีความรับผิดชอบย่อมท างานทุกอย่างส าเร็จตามเป้าหมายไดท้นัเวลา คนท่ีมี 

ความรับผิดชอบย่อมเป็นท่ีนับถือได้รับการยกย่องสรรเสริญและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ 
สังคม 

2.  ความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนให้ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎ จริยธรรม และ
หลกัเกณฑข์องสังคม โดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัจากผูอ่ื้น  

3.  ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเป็นตน้เหตุของความเส่ือมและเสียหายแก่ส่วนรวม  
4.  ท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ สงบสุข เรียบร้อยแก่สังคม  
ผลเสียของผูข้าดความรับผดิชอบ มีดงัน้ี 
1.  คนท่ีขาดความรับผิดชอบย่อมไม่ไดรั้บความไวว้างใจในงานส าคญัใด ๆ และมกั            

ไดรั้บค าต าหนิในการท างาน 
2.  คนท่ีขาดความรับผิดชอบจะไม่มีความมั่นคงในตนเองต้องฟังผูอ่ื้นในการท า 

กิจกรรมต่าง ๆ ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ 

https://www.gotoknow.org/user/pat_1402/profile
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3.  คนท่ีขาดความรับผิดชอบมกัจะท างานไม่เสร็จทนัเวลา  
4.  คนท่ีขาดความรับผิดชอบมกัจะไม่กลา้เผชิญความจริง  
ณัฏฐณิชา  ศรีพิมลปาณี (2551 : 29) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นหน้าท่ีส าคญั ท่ีจะ

สามารถพฒันาสังคมใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบสุขไดอ้ยา่งยิง่ 
สรุปไดว้า่ ความรับผิดชอบมีความส าคญัมาก เพราะจะท าให้การท างานทุกอยา่งส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ทนัตามเวลาท่ีก าหนด จึงท าให้บุคคลอ่ืน ๆ มีความเช่ือมัน่ไวว้างใจในการท างานใด ๆ     
ก็ตาม เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม  ทั้งยงัช่วยให้สังคมมีระเบียบและสงบสุข จึงถือเป็น
หน้าท่ีส าคญั ท่ีทุกคนจะต้องตระหนัก เพื่อสามารถพฒันาสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมี
ความสงบสุขไดอ้ยา่งดียิง่ 

แนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีส าคญัเก่ียวกบัความรับผิดชอบ 
  ยาใจ  ปะมาคะเต (2549 : 28) ไดก้ล่าวถึง ขอบข่ายพฤติกรรมผูมี้ความรับผิดชอบว่ามี
ลกัษณะดงัน้ี  
  1.  เอาใจใส่ในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อผลของงานนั้น ๆ 
   2.  ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีโดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนตวั  
  3.  เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑแ์ละวนิยัในตนเอง  
  4.  มีอารมณ์หนกัแน่นเม่ือเผชิญกบัอุปสรรค  
  5.  รู้จกัหนา้ท่ีและการกระท าตามหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี  
  6.  มีความเพียรพยายาม  
  7.  มีความละเอียดรอบคอบ 
  8.  ใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ี  
  9.  ปรับปรุงงานในหนา้ท่ีให้ดียิง่ข้ึนทั้งตนเองและสังคม  
  10.  ตรงต่อเวลา  
  11.  ยอมรับผลของการกระท า  
      องัคณา  ถิรศิลาเวทย ์(2548 : 16) คุณลกัษณะของความรับผดิชอบมีลกัษณะ ดงัน้ี  
  1.  เอาใจใส่การงานและการเรียน 
  2.  มีความพากเพียร  
  3.  ใชค้วามสามารถของตนเตม็ท่ี  
  4.  กลา้เผชิญความจริง และยอมรับผลของการกระท าของตน 
  5.  รู้จกัหนา้ท่ี และกระท าตามหนา้ท่ีอยา่งดี  
  6.  รักษาสิทธิ และหนา้ท่ีของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 
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  7.  ติดตามผลงานท่ีไดก้ระท าไป  
  8.  มีความมุ่งมัน่ในการท างาน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  
  9.  ไม่ปัดความรับผดิชอบไปใหผู้อ่ื้น  
  10.  ยอมรับผลของการกระท า  

มิทตนั  และแฮริส (Mitton and Harris.1962 : 407-416 อา้งถึงใน ณัฏฐณิชา  ศรีพิมล
ปาณี. 2551 : 32) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะหลกัการในการฝึกเพื่อพฒันาความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 1. การฝึกความรับผดิชอบควรเร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก 
 2. เด็กทุกคนควรไดฝึ้กการรับผิดชอบ 
 3. จดัประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัวยั และความสามารถของแต่ละบุคคล 
 4. ควรใหเ้ด็กทราบวา่ผูใ้หญ่หวงัอะไรจากเขา 
 5. ผูใ้หญ่ตอ้งยดืหยุน่ ไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไป 
 6. ตอ้งระลึกเสมอวา่ เด็กตอ้งการค าแนะน าจากผูใ้หญ่ 
 7. เด็กตอ้งการความไวว้างใจจากผูใ้หญ่ จึงตอ้งเปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบตาม 

สมควร 
 8. ทศันคติและพฤติกรรมความรับผิดชอบของผูใ้หญ่มีอิทธิพลต่อพฒันาการ การ 

รับผดิชอบของเด็ก 
 9. ไม่ควรใหเ้ด็กรับผิดชอบเกินความสามารถ 

 สาโรช บวัศรี (2522. อา้งถึงใน ลกัขณา  รักเถาว.์ 2555 : 40) ไดอ้ธิบายขอบข่ายของ 
พฤติกรรมของความรับผดิชอบวา่ ไดแ้ก่ การเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อผล
ของงานนั้น ๆ ซ่ือสัตยต่์อหน้าท่ีโดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์
และมีวนิยัในตนเอง มีอารมณ์หนกัแน่นเม่ือเผชิญกบัอุปสรรค รู้จกัหนา้ท่ีและกระท าตามหนา้ท่ีเป็น
อย่างดี มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีปรับปรุงงานใน
หนา้ท่ีใหดี้ข้ึนทั้งของตนเอง และสังคม ตรงต่อเวลา และยอมรับผลการกระท าของตน  

 สุทธิวรรณ  พีรศกัด์ิโสภณ (2559 : 30) จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบ 
สามารถสรุปเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบไดด้งัน้ี  1. ความเพียรพยายาม หมายถึง ใช้
ความพยายามในการปฏิบติัหน้าท่ีตั้งใจท างาน เอาใจใส่ต่อหน้าท่ีการงาน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
และท าดว้ยความระมดัระวงั เอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง อาสางาน ไม่ชอบอยู่เฉยหรือว่างงาน ริเร่ิมงาน
แสวงหางานใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  2. มุ่งหวงัในผลงาน มีวิธีการท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค ์รู้จกั
หน้าท่ีและการกระท าตามหน้าท่ี มีการวางแผนการท างาน ตั้งเป้าหมายในการท างาน ติดตามผลงาน/
ปรับปรุงงานการตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์  3. ใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ี พิถีพิถนัใน
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การท างาน  มีความละเอียดรอบคอบ  ตรวจสอบงานท่ีท าเพื่อให้สมบูรณ์ถูกตอ้ง วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีอาจเกิด รวมทั้งหาแนวทางป้องกนัล่วงหนา้  4. มีอารมณ์หนกัแน่นเม่ือเผชิญกบัอุปสรรค 
ไม่โลเล  5. ยอมรับผลการกระท าของตน 
  สุวารินทร์  โรจน์ขจรนภาลยั (2547 : 14-15) กล่าวถึงลกัษณะพฤติกรรมหลกัท่ีแสดงถึง
ความรับผดิชอบวา่ประกอบดว้ยพฤติกรรมหลกั 5 ประการ คือ  
  1.  ตระหนกัถึงความส าคญัของหนา้ท่ี ประกอบดว้ย พฤติกรรมต่าง ๆ คือ  
   1.1  รับรู้ต่อส่ิงท่ีกระท า  
   1.2  ยอมรับวา่หนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีตนตอ้งท า 
    1.3  รู้สึกชอบต่อการกระท าหนา้ท่ี  
   1.4  รู้สึกวา่หนา้ท่ีของตนเป็นส่ิงส าคญั 
  2.  ท าหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบั มีพฤติกรรมดงัน้ีคือ  
   2.1  สมคัรใจท าหนา้ท่ี  
   2.2  ควบคุมตนเองได ้ 
  3.  ท าหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจเอาใจใส่ พฤติกรรมส่วนน้ีมีพฤติกรรมเสริม คือ 
   3.1  วางแผนในการท าหนา้ท่ีของตน  
   3.2  มีระเบียบวนิยั 
   3.3  มีความซ่ือสัตย ์ 
   3.4  มีความละเอียดรอบคอบ  
   3.5  มีสติ 
  4.  ท าหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองจนงานเสร็จ พฤติกรรมส่วนน้ีมีพฤติกรรมเสริม คือ  
   4.1  มีความอดทน 
    4.2  มีความเพียร 
   4.3  มีการเตรียมการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
   4.4  มีมนุษยสัมพนัธ์  
   4.5  รักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง  
  5.  ยอมรับผลการกระท า ของตน ประกอบดว้ยพฤติกรรม ดงัน้ี 
   5.1  ติดตามผลการกระท าของตน  
   5.2  มีเหตุผล  
   5.3  ปรับปรุงการกระท าของตน 
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จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีส าคญัเก่ียวกบัความรับผิดชอบ 
สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ี ผูมี้ความรับผิดชอบ จะเป็นคนท่ีตรงต่อเวลา 
พยายามท างานให้ส าเร็จ ติดตามผลงานเสมอ ยอมรับความผิดพลาดจะรักษาช่ือเสียงของตน ชอบ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  มีความซ่ือสัตย ์รักษาค าพดู ตั้งใจท างาน พิถีพิถนั ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีความอดทนอดกลั้น  พยายามท างานใหดี้ มีการวางแผนการท างาน รู้จกัตั้งจุดหมายในการท างาน 
และสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ  จะมีความเอาใจใส่ใน
การงาน และรู้สึกวา่หนา้ท่ีของตนเป็นส่ิงส าคญั รวมทั้งยอมรับผลของการกระท าของตนเสมอ  
         แนวทางการเสริมสร้างความรับผดิชอบ 
  ความรับผิดชอบไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการปลูกฝังอบรม
ตั้งแต่ในวยัเด็กและพฒันาข้ึนโดยล าดับ พบว่าการปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับเด็กนั้นมีผูเ้สนอ
แนวทางไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561: 3) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบ โดยกล่าวว่า วินัยด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ลกัษณะของนักเรียนท่ีแสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ต่อการศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยูข่องตนเอง ตลอดจนสังคม
อยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาท่ีก าหนด ตลอดจน
ยอมรับผลการกระท าทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน เป็นความ
ผกูพนัในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม รับผิดชอบต่อตนเอง ไดแ้ก่ 1) แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ  2) 
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีได ้รับมอบหมาย  3) ขยนัรับผดิชอบต่อการเรียน  4) รักษาสุขภาพอนามยัของ
ตนเอง  5) มีความอดทนเพียรพยายาม  รับผดิชอบต่อครอบครัว ไดแ้ก่  6) ช่วยท างานบา้น 7) เคารพ
เช่ือฟังผูป้กครอง  8) ไม่น าความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว  รับผิดชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ 9) ช่วยดูแล
รักษาสาธารณสมบติั  10) เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 11) เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน   
  สุรัตน์  เพชรนิล (2561 : 207)  ไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอแนะในการพฒันากิจกรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัศึกษา ตอ้งเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ควรให้นักศึกษา
ออกแบบและคิดด้วยตวัเอง มีความหลากหลาย สนุก เร่ิมต้นจากกิจกรรมท่ีสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่นความรับผิดชอบการเรียน การมีวินยัในการใช้ชีวิต การสร้างคุณค่าให้ตนเอง ครอบครัว 
มีจิตใจช่วยเหลือผูอ่ื้น เคารพสิทธ์ิ กฎหมาย สามารถเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงจากสังคมท่ีตนเอง
อาศยัอยู ่คน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง เห็นวธีิการแกปั้ญหา การสร้างเครือข่ายท่ีท าให้ทุกคนเห็นวา่ตนเองมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบ 
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           ไซด์แมน (Sideman. 1960 อา้งถึงใน สุนนัท์  พรมประกอบ. 2546 : 15) ได้กล่าวถึง 
แนวทางการเสริมสร้างความรับผดิชอบ โดยไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบัการฝึกความรับผิดชอบไวด้งัน้ี 
   1.  การฝึกความรับผดิชอบควรเร่ิมตั้งแต่เด็กอายยุงันอ้ย  
  2.  เด็กทุกคนควรไดมี้โอกาสรับการฝึกใหมี้ความรับผดิชอบ 
   3.  การฝึกและการจดัประสบการณ์ความรับผิดชอบนั้นควรกระท า ให้เหมาะสมกบั 
แต่ละบุคคล 
   4.  ควรใหเ้ด็กไดรั้บทราบวา่ผูใ้หญ่หวงัอะไรจากตวัเขา 
   5.  ในการฝึกผูใ้หญ่ตอ้งรู้จกัยดืหยุน่ไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไป  
  6.  เด็กตอ้งการไดรั้บความไวว้างใจเพื่อสามารถเรียนรู้วา่ส่วนใดอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของเขา  
  7.  ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของผู ้ใหญ่มีอิทธิพลต่อ 
พฒันาการดา้นความรับผิดชอบของเด็ก  
  ณัฏฐณิชา  ศรีพิมลปาณี (2551 : 32-33) กล่าวไวว้่า การพัฒนาและปลูกฝังความ
รับผิดชอบ ควรท่ีจะฝึกความรับผิดชอบเร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก โดยจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัวยั และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ตอ้งยืดหยุ่น ไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไป และสอนให้เด็กรู้สิทธิและหน้าท่ี
ของตน และเคารพสิทธิหนา้ท่ีของผูอ่ื้น เพื่อท่ีจะไม่ไปกา้วก่ายงานของบุคคลอ่ืน 
  สุทธิพร  บุญส่ง (2552 : 12) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาความรับผิดชอบ โดยได้
สรุปเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลมี 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1) ดา้นครอบครัว เป็นจุดเร่ิมตน้ของการปลูกฝังพฤติกรรมของลูก ซ่ึงครอบครัวตอ้งมีการ
เล้ียงดูลูกดว้ยความรักและใกลชิ้ดเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อลูก จะท าใหลู้กซึมซบัพฤติกรรมและเลียนแบบ 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากผูป้กครอง 
 2) ดา้นโรงเรียน การท่ีบุคคลเขา้สู่สังคมโรงเรียน ท าใหค้รูมีการอบรมสั่งสอนใหค้วามรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 3) ดา้นเศรษฐกิจและสังคม การท่ีบุคคลมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีการตอบสนองทางปัจจยัพื้นฐาน 
จะท าใหมี้ความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากข้ึน สามารถลดปัญหาทางสังคมท่ีจะตามมาจาก 
ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ท าใหคุ้ณภาพชีวติของบุคคลดีข้ึน และสังคมมีความสงบสุขดว้ย 
 รวีรัตน์  สิชฌรังสี (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าววา่ ความรับผิดชอบเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
ส าหรับชีวิต และการท างานท่ีประสบความส าเร็จและมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ควรวางรากฐานความ
รับผดิชอบใหก้บัลูกตั้งแต่ยงัเล็กจะช่วยใหเ้ด็กเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผิดชอบไดอ้ยา่งง่ายดาย 
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โดยไดก้ล่าวถึง 5 วิธีสอนลูกให้รู้จกัหนา้ท่ี  ผ่านกิจกรรมฝึกความรับผิดชอบ ท่ีฝึกลูกให้มีวินยั โตไป
ไม่ล าบาก อบรมสั่งสอนไดต้ั้งแต่วยัเด็กเล็ก ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็ก การฝึกความรับผิดชอบ
ใหก้บัลูกตั้งแต่วยัเด็กเล็กสามารถท าไดโ้ดยมีเคล็ดลบัง่ายๆ 5 ขอ้ดงัน้ี 
 1. เร่ิมต้นท่ีพ่อแม่เป็นแบบอย่างท่ีดี  โดยแสดงให้ลูกเห็นถึงความรับผิดชอบใน
ครอบครัว เช่น เล่าให้ลูกฟังถึงการท างานของพ่อแม่ว่ามีหนา้ท่ีความรับผิดชอบใดท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จ  
เพื่อจะไดดู้แลครอบครัว และจดัแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานในบา้นอย่างง่าย ๆ เช่น พ่อลา้งจาน แม่รด
น ้าตน้ไม ้ ก็สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบท่ีเป็นรูปธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกได ้
 2. ฝึกให้ลูกท ากิจวตัรประจ าวนัด้วยตวัเอง สามารถเร่ิมฝึกได้ตั้งแต่วยัเตาะแตะ เช่น 
เก็บของท่ีเล่นให้เขา้ท่ีดว้ยตวัเอง เป็นการฝึกให้รับผิดชอบงานบา้นอย่างง่าย ๆ รวมทั้งให้รู้จกัการต่ืน
นอน เขา้นอน อาบน ้ า ทานขา้วดว้ยตนเอง ซ่ึงนอกจากจะเป็นการฝึกความรับผิดชอบแลว้ ยงัท าให้ลูก
ไดรู้้จกัหนา้ท่ีของตนและมีระเบียบวนิยัดว้ย 
 3. ฝึกใหลู้กรู้จกัรับผดิชอบงานบา้นท่ีเป็นส่วนรวม  เม่ือลูกเร่ิมโตข้ึน พ่อแม่สามารถฝึก
ให้ลูกรู้จกัรับผิดชอบงานส่วนรวมง่าย ๆ เช่น ช่วยจดัโต๊ะอาหาร ช่วยหยิบของใชใ้นบา้น ช่วยเอาขยะ
ไปทิ้ง และเนน้ใหลู้กท างานให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาท่ีก าหนด โดยใหค้  าชมเชยแก่ลูกเม่ือท าส าเร็จ 
 4. ฝึกให้ลูกรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะนกัเรียน โดยฝึกให้มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวนั 
เพื่อเขา้แถวเคารพธงชาติใหต้รงเวลา  และเม่ือถึงเวลาเลิกเรียนก็มารับลูกให้ตรงเวลา เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีของความรับผดิชอบ 
 5. ฝึกให้ลูกรับผิดชอบต่องานบา้นท่ียากข้ึนและใช้เวลามากข้ึนตามล าดบัอายุ เม่ือลูก
เร่ิมเขา้สู่วยัเรียน คุณพ่อคุณแม่ก็ควรมอบหมายงานบา้นท่ียากข้ึน ซ่ึงตอ้งใชค้วามพยายามและใช้เวลา
ในการท าใหส้ าเร็จมากข้ึนเพิ่มตามอายุของลูก เช่น พบัผา้ห่มเอง รดน ้ าตน้ไม ้กวาดบา้น ถูบา้น ตากผา้ 
เก็บผา้ ลา้งจาน และหดัลา้งหอ้งน ้า ท าอาหารเอง เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ แนวทางการเสริมสร้างความรับผดิชอบ แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม โดยตอ้งได้รับการฝึกอบรมปลูกฝังมาตั้งแต่ 
สถาบนัครอบครัว โรงเรียน ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกท าบ่อย ๆ จนกลายเป็นนิสัย เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและมีประสบการณ์ในการท างานดว้ยตนเอง  จนกระทัง่หน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่ และตอ้งเห็น
ความส าคญัของความรับผิดชอบ ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กเป็นคนดี เก่งและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 5. ความมีวนัิย 

 ความหมายของความมีวินยั 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 9) ให้ความหมายไวว้า่ ความมี

วนิยั หมายถึง การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบักติกาและขอ้ตกลงต่าง ๆ ในสังคม 
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 โสภาพร  เสนีย์โสตร (2551 : 20) ได้ให้ความหมายไวว้่า ความมีวินัย หมายถึง                   
การประพฤติปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัระเบียบของสังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัและ                 
ใชค้วบคุมความประพฤติของคนเพื่อใหส้ังคมอยูด่ว้ยความสงบสุข 

  สมสุดา  ผูพ้ฒัน์ (2553 : 43) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความมีวินยั หมายถึง นิสัยใฝ่ท าดีท่ี
สถานศึกษาเอกชน ฟัง  ฝึก  ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนจนเป็นนิสัยก็คือนิสัยมีวินัยคือมีปรกติปฏิบติัตาม             
กฏระเบียบของสถานศึกษาและของสังคม ความมีวินยัท่ีตอ้งฝึกมี 4 เร่ือง คือ วินยัความสะอาด วินัย
การเรียน วนิยัการแต่งกายและวนิยัตรงต่อเวลา 

  ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 42) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความมี
ระเบียบวินยั หมายถึง การรู้จกัควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบติัตาม และยึดมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั ขอ้ตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินยัในตนเองและวินยัต่อสังคม 
เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให้ความส าคญั ความเคารพ และยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัของสังคม เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบติัตนตาม
ระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม        

  กระทรวงวฒันธรรม (2553 : 4) ให้ความหมายไวว้า่ ความมีระเบียบวินยัสามารถสร้าง
ข้ึนได้ด้วยตนเองโดยปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัท่ีมีอยู่ของสถานท่ีหรือสถาบนัท่ีตน
เก่ียวขอ้ง อาทิ (1) ระเบียบปฏิบติัในครอบครัว เช่น การเคารพนบัถือกนัตามล าดบัอายุซ่ึงอาจแตกต่าง
กนัไปตามแต่ละครอบครัว  (2) ระเบียบปฏิบติัในโรงเรียน  เช่น การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน    
ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน และ (3) ระเบียบปฏิบัติสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร                
การปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง เป็นตน้                                                                                          

  สถาพร  จ ารัสเลิศลกัษณ์ (2555 : 24) ใหค้วามหมายไวว้า่  ความมีระเบียบวินยั หมายถึง 
การประพฤติปฏิบติัตามกฎท่ีสังคมก าหนดข้ึน  ความตรงต่อเวลา  การเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและ
กนั ทั้งกาย  วาจา และความคิด 

       พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 121) ให้ความหมายของวินยั ไว้
วา่  วนิยั  หมายถึง ระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั เช่น วนิยัทหาร ทหารตอ้งยดึมัน่ในวินยั  

 สรุปได้ว่า ความมีวินัย หมายถึง การรู้จกัควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบ  แบบแผน  ขอ้บงัคบั  กติกา และประเพณีต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงความมีวินัยในตนเอง  
วินยัต่อสังคม สามารถควบคุมตนเองและปฏิบติัตนตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  ซ่ึง
ประกอบดว้ยพฤติกรรม ดงัเช่น การปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ของครอบครัว  การปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของโรงเรียน  
การปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของสังคม การไม่ละเมิดสิทธิของ
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ผูอ่ื้น  การตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั และมีความรับผิดชอบในการ
ท างาน  เป็นตน้ 

 ความส าคญั  คุณค่าและประโยชน์ของความมีวินยั 
 พระมหาสมชาย  ฐานวฑฺุโฒ (2547 : 81-82) กล่าวถึงประโยชน์ของวนิยัไว ้ดงัน้ี 
 1.  วินยัน าไปดี หมายความวา่ วินยัยกฐานะของผูรั้กษาวินยัให้สูงข้ึน เช่น เด็กเร่ร่อน

เม่ือไปอยูใ่นวดัท าความสะอาดวดั ช่วยเหลือพระสงฆ ์กลายเป็นเด็กวดั พอเขา้โรงเรียนท าตามระเบียบ
วนิยัก็กลายเป็นนกัเรียน  

 2.  วินยัน าไปแจง้ หมายถึง วินยัท าให้เห็นแจง้ถึงสันดานของมนุษยว์่ารักษา ท าตาม
ระเบียบวนิยัไดม้ากแค่ไหน สามารถมอบความไวว้างใจในการมอบหมายหนา้ท่ีการงานไดร้ะดบัไหน 

 3.  วินยัน าไปต่าง คือ  เราดูความแตกต่างของคนดว้ยวินยั เช่น ถา้คนท่ีพกปืน ซ่องสุม
ก าลงัคนไวสู้้รบกบัผูอ่ื้น  ถา้มีวินยัก็เรียกวา่กองทหารเป็นร้ัวของชาติ  ไม่มีวินยัก็เรียกว่ากองโจร เป็น
เส้ียนหนามแผ่นดิน ถ้ามีวินัยรักษาศีล 227 เราเรียกว่าพระภิกษุเป็นบุญของผูใ้ห้ทาน ถ้าไม่มีวินัย           
เราเรียกว่าขอทาน อาจสร้างความร าคาญให้ผูอ่ื้น เราตอ้งการก้าวหน้าไปสู่ความดีงามความก้าวหน้า         
เราตอ้งการความบริสุทธ์ิกระจ่างแจง้เราตอ้งยกระดบัฐานะให้สูงข้ึนเพราะฉะนั้นเราจึงจ าเป็นตอ้ง
รักษาวนิยั 

 จิตจา  ทีหนองสังข ์(2549 : 17) กล่าววา่วินยัในตนเองนั้นเป็นเป้าหมายท่ีสังคมตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนในตวัเด็กคงอยูแ่ละพฒันาข้ึนไปในระดบัเยาวชนและติดตวัไปตลอดชีวิตเพราะวินยันั้นเป็น
เคร่ืองก าหนดทิศทางให้สมาชิกในสังคมยึดถือและประพฤติปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของส่วนรวมหากปราศจากวนิยั การอยูร่่วมกนัของคนในสังคมก็จะวุน่วายสับสน 

 สุทธิดา  รักษาขนัธ์ (2550 : 16) ระเบียบวินยัมีความส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัของคนใน
สังคม ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมระดบัใดก็ตามคนท่ีมีระเบียบวินยัในการด าเนินชีวิตย่อมอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมโรงเรียน ซ่ึงครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งมีการ
ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยัเพื่อจะไดมี้พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียนเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่
ท่ีมีคุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติต่อ 

 ศิริพร สะอาดลว้น (2551 : 10) ไดส้รุปไวว้่า วินยัสร้างความรับผิดชอบ วินัยสร้าง
ระเบียบแบบแผน  วินยัสร้างคนให้เป็นคนดี วินยัสร้างคนให้เป็นคนเก่ง ดงันั้นวินยัจึงเป็นเร่ืองส าคญั 
เราจ าเป็นตอ้งสร้างวินยัให้แก่มนุษยต์ั้งแต่เด็ก 

 สรุปไดว้า่ ความมีวนิยั  เป็นส่ิงจ าเป็นในการฝึกฝนตนเองให้รู้จกัควบคุมจิตใจ  อารมณ์ 
ความรับผดิชอบ โดยคุณค่าและประโยชน์ของความมีวินยันั้นเร่ิมตั้งแต่เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการ
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เสริมสร้างพฤติกรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ ในทางท่ีดี ท าให้เป็นคนอดทน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ครอบครัว อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและส่งผลดีใหก้บัประเทศชาติต่อไป 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีวนิยั 
 สินีนาฏ  สุทธจินดา (2543 : 20-21) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีการเกิดวินยัในตนเอง โดยยึด

แนวทฤษฎีท่ีส าคญั 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mower) ซ่ึงวา่ดว้ยก าเนิดของการควบคุมตนเอง
หรือการมีวินยัในตนเอง และทฤษฎีของเพค และแฮวิคเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ซ่ึงว่าด้วย
พฒันาการของแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือการมีวินัยในตนเอง โดยยึดการควบคุมของอีโกและ
ซุปเปอร์อีโกเป็นหลกั ซ่ึงมีหลกัการส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  1. ทฤษฎีการเกิดวนิยัในตนเองของเมาเรอร์ (Mower) การเกิดวินยัในตนเองของบุคคล
นั้น นกัจิตวทิยาทั้งหลายเช่ือวา่จะตอ้งมีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทัง่เติบโตข้ึนมา ส่ิงส าคญั
คือความสัมพนัธ์ระหวา่งทารกกบับิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดู อนัจะเป็นทางน าไปสู่ความสามารถในการ
ให้รางวลัตนเองหรือความสามารถควบคุมตนเองเม่ือโตข้ึน ซ่ึงเมาเรอร์ได้อธิบายว่าทารกหรือเด็ก
จะตอ้งเรียนรู้จากผูท่ี้เล้ียงดูตน โดยท่ีการเรียนรู้น้ีจะเกิดในภาพอนัเหมาะสมเท่านั้น การเรียนรู้ของ
ทารกหรือเด็กน้ีจะเกิดข้ึนหลายระดบัและมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  บุคคลท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ของทารกหรือเด็กคือบิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดูซ่ึงเป็นผูท่ี้
บ  าบดัความตอ้งการของทารก เช่น หิวก็ไดด่ื้มนม ร้อนก็ไดอ้าบน ้ า ยุงกดัก็มีผูปั้ดให้ ฯลฯ เม่ือทารก
ไดรั้บการบ าบดัความตอ้งการก็จะรู้สึกสบาย พอใจและมีความสุขความรู้สึกของทารกน้ีจะรุนแรงมาก 
และติดตรึงอยู่ในส านึกของทารกไปจนเติบโตข้ึน การท่ีทารกไดรั้บการบ าบดัความตอ้งการจนรู้สึก
สบาย พอใจและมีความสุขนั้น ส่ิงท่ีเกิดควบคู่กบัเหตุการณ์น้ีอยู่เสมอทุกคร้ังก็คือการปรากฏตวัของ
บิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดูในขณะท่ีมาปรนนิบติัเด็ก การบ าบดัความตอ้งการของเด็กกบับิดามารดาหรือ 
ผูเ้ล้ียงดูเป็นส่ิงควบคู่กนัเสมอในการรับรู้ของเด็กจึงถ่ายทอดมายงับิดามารดา ท าให้การปรากฏตวัของ
บิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดูก่อให้เกิดความพอใจและความสุขแก่เด็กได ้เด็กจึงเกิดความรักและพอใจใน
บิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดูตน ซ่ึงเมาเรอร์เช่ือวา่การรักและพอใจบิดามารดานั้นจะตอ้งเกิดจากการเรียนรู้
เช่นน้ีโดยมีความสุข ความพอใจท่ีไดรั้บการบ าบดัความตอ้งการมาก่อน ถา้ไม่มีเหตุการณ์เช่นน้ีในเด็ก 
เช่น เม่ือหิวก็ไม่ไดกิ้น หรือไดกิ้นยามไม่หิว เด็กก็จะไม่เกิดความพอใจ เด็กก็จะไม่มีรากฐานในการท่ี
จะเรียนรู้ท่ีจะรักและพอใจบิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดูตน นั่นก็คือบุคคลท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้เร่ิมแรก 
ของทารกหรือเด็กก็คือบิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงเด็กซ่ึงอาจจะเป็นบิดามารดาหรือผูอ่ื้นก็ได ้  ความรักและ
ความผูกพนัของเด็กก็น าไปสู่การปฏิบติัตามค าอบรมสั่งสอน หรือการเลียนแบบผูท่ี้ตนรักและพอใจ 
กล่าวคือ จากความรักและพอใจของเด็กของเด็กท่ีมีต่อบิดามารดาหรือ ผูเ้ล้ียงดู จึงท าให้เม่ือบิดามารดา
หรือผูเ้ล้ียงดูมีการอบรมสั่งสอนเด็กหรือมีการกระท าหรือพูดจาอย่างไรก็จะเกิดการท าตามหรือ
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เลียนแบบค าพดู หรือการกระท าตามท่ีบิดามารดาหรือผูเ้ล้ียงดูสั่งสอน หรือตามท่ีเห็นบิดามารดาหรือผู ้
เล้ียงดูกระท า ซ่ึงการกระท าของเด็กเช่นน้ีจะท าให้เขาเกิดความสุขความพอใจไดเ้อง อนัเป็นลกัษณะ
การให้รางวลัและชมเชยตนเองโดยบุคคลไม่ไดห้วงัผลจากภายนอกการเลียนแบบผูเ้ล้ียงดูตนของเด็ก
จะท าทั้งท่ีดีและไม่ดีเท่า ๆ กนัตราบเท่าท่ีลกัษณะนั้นเป็นลกัษณะของผูท่ี้ตนรักและพอใจ เช่น ถา้เด็ก
เห็นผูเ้ล้ียงดูสูบบุหร่ีเสมอ เม่ือเด็กสูบบุหร่ีบา้งก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเป็นลกัษณะของผูท่ี้ตน
รักตนพอใจมาก่อน ความสามารถในการให้รางวลัตนเองน้ี    เมาเรอร์เช่ือวา่เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงการ
บรรลุนิติภาวะทางจิตของบุคคลนั้น โดยจะปรากฏข้ึนในเด็กปกติท่ีอายุประมาณ 8-10 ขวบ และจะ
พฒันาต่อไปจนสมบูรณ์ เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ฉะนั้นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะทางจิตอยา่งสมบูรณ์ จึงเป็นผู ้
ท่ีมีความสามารถท่ีจะควบคุมตนให้ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในการโตต้อบ
เม่ือเกิดความคบัขอ้งใจ เม่ือเกิดความกลวั ในการมีความรักและในการมีอารมณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ส่วนผูท่ี้
ขาดวินยัในตนเองหรือขาดการควบคุมตนเองก็เพราะไม่ไดผ้า่นการเรียนรู้ตั้งแต่วยัทารก จึงกลายเป็น
บุคคลท่ีขาดความยบัย ั้งชัง่ใจในการกระท าและกลายเป็นผูท้  าผิด กฎเกณฑ์และกฎหมายของบา้นเมือง
อยูเ่สมอ ในรายท่ีรุนแรงอาจกลายเป็นอาชญากรเร้ือรังหมดโอกาสท่ีจะแกไ้ข 

  ดงันั้น จากทฤษฎีของเมาเรอร์ การเกิดวินยัในตนเองนั้น พื้นฐานท่ีดี คือ ความสัมพนัธ์
ระหว่างทารกกบัมารดา โดยมีความรัก ความห่วงใยซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการอบรมเล้ียงดูสั่งสอน
เพื่อเติบโตข้ึนและพฒันาข้ึนเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงจิตส านึกนั้นจะแสดงพฤติกรรมท่ีดีงามสืบต่อไป 

  2. ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือการมีวินัยในตนเองของเพคและแฮวิคเฮิสต ์
(Peck and Havighurst) เช่ือวา่การควบคุมของอีโก (Ego-Control) และการควบคุมของซุปเปอร์อีโก 
(Super Ego-Control) ร่วมกนัช่วยให้เกิดความตอ้งการแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอ่ื้นอย่างสมเหตุสมผล             
นกัทฤษฎีทั้งสองเห็นว่าพลงัควบคุมของอีโกและซุปเปอร์อีโกในบุคคลจะมีมากหรือน้อยก็ได้ และ
บุคคลแต่ละคนจะมีพลงัควบคุมของอีโกและซุปเปอร์อีโกในระดบัท่ีไม่เท่ากนั เน่ืองมาจากการไดรั้บ
ความรู้ทางจริยศึกษาท่ีท าใหท้ราบถึงผลท่ีจะเกิดจากการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในแต่ละบุคคลจะมีไม่
เท่ากนั ซ่ึงจะส่งผลไปยงัการมีวนิยัในตนเอง หรือการควบคุมของอีโกและซุปเปอร์อีโกท่ีต่างระดบักนั 
ดงันั้นนกัทฤษฎีทั้งสองจึงไดจ้  าแนกลกัษณะของบุคคลออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

    2.1 พวกปราศจากจริยธรรม (Amoral Person) หมายถึง บุคคลท่ีมีพลงัควบคุมของ
อีโกและซุปเปอร์อีโกท่ีน้อยมาก โดยบุคคลจะเป็นผูท่ี้ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลางและเห็นแก่ตวัฝ่ายเดียว 
โดยไม่เรียนรู้ท่ีจะให้แก่ผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และกระท าการต่าง ๆ อย่างไม่
ไตร่ตรอง บุคคลประเภทน้ีถูกควบคุมโดยความเห็นแก่ตวัของตนเองและเป็นผูข้าดวินยัในตนเอง 

     2.2 พวกเอาแต่ได ้(Expedient Person) หมายถึง บุคคลท่ีมีพลงัควบคุมของอีโก
นอ้ยแต่พลงัควบคุมของซุปเปอร์อีโกมีมากข้ึน แต่ก็ยงัจดัอยูใ่นประเภทปานกลางค่อนขา้งนอ้ย บุคคล
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ประเภทน้ีจะยงัยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และกระท าทุกอย่างเพื่อความพอใจและผลได้ของตนเอง               
เป็นคนท่ีไม่จริงใจจะยอมอยูใ่ตก้ารควบคุมของผูมี้อ  านาจถา้จะท าให้เขาไดรั้บผลท่ีตอ้งการได ้เป็นผูท่ี้
มีวินยัในตนเองน้อย ลกัษณะน้ีจะปรากฏตั้งแต่วยัเด็กตอนตน้และในคนบางประเภทจะติดตวัไปจน
ตลอดชีวติ 

    2.3  พวกคลอ้ยตาม (Conforming Person) หมายถึง บุคคลท่ีมีพลงัควบคุมของอีโก
น้อยเหมือนคน 2 ประเภทแรก แต่มีพลงัควบคุมของซุปเปอร์อีโกมากกว่า คืออยู่ในระดบัปานกลาง
ค่อนข้างมาก คนพวกน้ีจะยึดพวกพอ้งเป็นหลัก และคล้อยตามผูอ่ื้นโดยไม่ต้องไตร่ตรอง บุคคล
ประเภทน้ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสังคมและกลุ่ม เป็นผูท่ี้มีวนิยัในตนเองระดบัปานกลาง 
     2.4  พวกตั้งใจจริงแต่ขาดเหตุผล (Irrational Conscientious Person) หมายถึง บุคคล
ท่ีมีพลงัควบคุมของอีโกปานกลาง แต่มีพลงัควบคุมของซุปเปอร์อีโกมาก จนเป็นผูท่ี้ยอมรับกฎเกณฑ์
และค่านิยมทางสังคมเขา้ไปเป็นลกัษณะของตนเองจะเป็นผูท่ี้ท  าตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างยึด
มัน่และมีศรัทธา เป็นผูท่ี้ถูกควบคุมโดยค่านิยมและปทัสถานของสังคม เป็นผูท่ี้มีวินัยในตนเอง
ค่อนขา้งมากแต่ยงัไม่สมบูรณ์ บุคคลประเภทน้ีจะท าตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยเห็นว่ากฎเกณฑ์นั้น
เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ แมจ้ะก่อให้เกิดผลเสียแก่ผูอ่ื้นก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทน้ีจะเป็นหลกัของชุมชน 
เพราะมีความมัน่คงในความเช่ือและการกระท า คนอ่ืนเห็นได้ง่าย แต่การขาดความยืดหยุ่นอย่างมี
เหตุผลของคนประเภทน้ีจึงยงัเป็นคนประเภทท่ีไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม 

    2.5 พวกเห็นแก่ผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล (Rational Altruistic Person) คือ บุคคลท่ีมีพลงั
ควบคุมของอีโกมากและพลงัควบคุมของซุปเปอร์อีโกก็มากดว้ย จนเกิดสมดุลระหวา่งการปฏิบติัตน
ตามกฎเกณฑ์ของสังคมและความสมเหตุสมผลโดยเห็นแก่ผูอ่ื้นทัว่ไปเป็นหลัก บุคคลประเภทน้ี                 
มีความสามารถควบคุมตนเองอยา่งมีเหตุผล มิไดต้กอยูใ่นอิทธิพลของกลุ่มในสังคมหรืออยูใ่ตอิ้ทธิพล
ของกฎเกณฑ์อย่างปราศจากเหตุผล เป็นผูท่ี้มีวินยัในตนเองสูงมาก จะเป็นผูท่ี้ตระหนกัถึงผลของการ
กระท าของตนต่อผูอ่ื้น ก่อนจะท าอะไรต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผลเพื่อผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะร่วมมือกับ
สังคม มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพเพื่อนมนุษยโ์ดยทัว่ไป มีความตอ้งการท่ีจะเสียสละและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บุคคลประเภทน้ีมีไม่มากนกัในแต่ละสังคม แต่นกัทฤษฎีทั้งสองเช่ือวา่เป็น
บุคลิกภาพท่ีพฒันาถึงขีดสุดของมนุษย ์

   สรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความมีวินยัไดว้า่ การเกิดพฒันาการ การมีวินยัของคน
จะต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนเติบโตข้ึนมา โดยมีความรักความห่วงใยซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนการอบรมเล้ียงดูสั่งสอนเพื่อเติบโตข้ึนและพฒันาข้ึนเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงจิตส านึกนั้นจะ
แสดงพฤติกรรมท่ีดีงามสืบต่อไป   
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 แนวทางการสร้างเสริมความมีวนิยั 
 การจะสร้างระเบียบวินัยท่ีดีมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของงานวินัยและ                

การปกครองชั้นเรียนจะตอ้งมีหลกัการในการสร้างระเบียบวินยัท่ีถูกตอ้ง จึงจะท าให้การปฏิบติัตาม
ระเบียบวนิยัเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผูใ้หแ้นวคิดไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

 ศราวุธ  ดาบลาอ า(2556 : ออนไลน์) กล่าวถึงการฝึกหดัระเบียบวนิยัมีวธีิการ ดงัน้ี 
 1. มีกฎเกณฑ์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การท าอะไรเป็นเวลา และสม ่าเสมอ มิให้ขาด 
 2. ตอ้งหลีกเล่ียงการคบอยา่งใกลชิ้ดกบัผูที้่ขาดระเบียบวินยั เพราะอาจจูงใจให้เกิด

การกระท าอะไรนอกกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีดีได ้
 3. การท ากิจการงานใดไม่วา่เล็กนอ้ยหรือใหญ่ ควรฝึกให้เป็นระเบียบ ไม่ยุง่เหยิง

  4. ควรตระหนกัเสมอวา่มีระเบียบเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญของจิตใจ 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 : 12)  ไดก้ล่าวถึง กระบวนการเสริมสร้าง

วนิยั (Process) ไว ้ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพร้อม 
ขั้นท่ี 2 การวางแผนเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 
ขั้นท่ี 3 การร่วมกนัลงมือปฏิบติั ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ  
 1) การบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผูส้อน  
 2) การจดัท าโครงงานเพื่อเสริมสร้างวนิยั โดยนกัเรียน  
 3) การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างวนิยั  
ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

  ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2544 : 46 อา้งถึงใน นนัทม์นสั  รอดทศันา. 2554 : 35) กล่าวถึง
การสร้างระเบียบวนิยันกัเรียนไวว้า่ 

 1.  การจดัตั้งกฎและระเบียบแบบแผน เพื่อให้นกัเรียนประทบัใจในความรับผิดชอบ
ของเขา ท่ีจะท าตามกฎและระเบียบแบบแผน 

 2. จะตอ้งท าให้นกัเรียนเขา้ใจอย่างชดัเจน มองเห็นวา่กฎและระเบียบแบบแผนนั้นมี
ความส าคญัและมีความยติุธรรม 

 3. ครูจะตอ้งคิดอย่างรอบคอบเก่ียวกบักฎและระเบียบแบบแผนท่ีครูวางแผนจดัตั้ง
ก่อนส่ือความหมายหรือพฒันาระเบียบวนิยักบันกัเรียน 

 4. นกัเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัตั้งกฎจะส่งเสริม “ความเป็นเจา้ของ” และความ
รับผิดชอบ จะเข้าใจถึงเหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลังกฎระเบียบ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามมากข้ึน ถ้าครูให้
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นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างกฎ ครูตอ้งแยกประเภทระหวา่งกฎท่ีเขายอมรับในอ านาจหนา้ท่ีของ
ครู และกฎท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างข้ึน ดงันั้น ครูตอ้งอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

5. รางวลัและการลงโทษท่ีมีอยู่ในระบบของผลท่ีตามมาท่ีครูพฒันา ควรส่งเสริม
นกัเรียนใหมี้ส่วนร่วมในการเรียนและสร้างส านึกแห่งบุคคล  ผลท่ีตามมาท่ีมีประสิทธิภาพ คือผลหยัง่
รากลึกลงไปในบรรยากาศท่ีเอาใจใสในทางบวกและความต่ืนเตน้เก่ียวกบัการเรียนรู้ 

6. กฎท่ีดีตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎทอง “ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นท่ีท่านตอ้งการให้เขาปฏิบติั             
ต่อท่าน” กฎควรถูกเขียนข้ึนในทางบวก ใหค้  าจ  ากดัความในส่ิงท่ีท าจะท ามากกวา่ในส่ิงท่ีไม่ควรท า 

 หัสดินทร์  เชาวนปรีชา (2542 : 295 อา้งถึงใน นันท์มนัส  รอดทศันา. 2554 : 35) 
กล่าวถึงการสร้างระเบียบวนิยันกัเรียน ดงัน้ี 

 1.  ลักษณะของวินัยท่ีดีจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ป้องกันปัญหา นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ ปฏิบติัไดจ้ริง เขา้ใจง่าย 

 2.  มีบทลงโทษสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 
 3.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างวินยั เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั เสริมสร้าง

และพฒันาบุคลิกภาพ 
 4.  ไม่ควรจะมุ่งประเด็นอยู่ท่ีการลงโทษ ควรจะเน้นแนวทางในการให้ความรู้และ            

การฝึกอบรม 
สรุปไดว้่า แนวทางการเสริมสร้างวินยัมีหลากหลายแนวทาง โดยอาจจะเร่ิมจากการ

สร้างวินัยในตนเอง การสร้างขอ้ตกลง หรือกฎเกณฑ์ร่วมกันในหน่วยงาน ส่วนการสร้างวินัยใน
โรงเรียน สามารถบูรณาการในการเรียนการสอนหรือวางแผนและด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
ทั้งน้ีเพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สมาชิกท่ีดีในโรงเรียน และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การ
ควบคุมตนเองได ้หรือความมีระเบียบวนิยัในตนเอง ถือเป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการอยูร่่วมกนั 

 
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

  ประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือพฤติกรรมดีๆ               
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน หรือตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนก าหนดและตอ้งการให้เกิดข้ึนกบันกัเรียน ดงัน้ี  
 1.  ความซ่ือสัตย ์หมายถึง  พฤติกรรมตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น ทั้ง
กาย วาจา ใจ โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  1.1 การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 
  1.2  การปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผิด 
  1.3  ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาหรือขอ้ตกลง 
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  1.4  ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 
  1.5  ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือตรง 
  1.6  ไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 2.  จิตอาสา หมายถึง ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ ไม่หวงัผลตอบแทน โดยก าหนด
ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  2.1  ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครู ดว้ยความเตม็ใจ 
  2.2  อาสาท างานให้ผูอ่ื้นดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญา โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
  2.3  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ 
  2.4  ช่วยแกปั้ญหา หรือสร้างความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 
  2.5  ดูแลรักษาสาธารณสมบติั และส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ 
  2.6  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  2.7  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความกระตือรือร้น 
 3.  ความพอเพียง หมายถึง ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งเป็นผูร้อบรู้ และมีคุณธรรม โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  3.1  ใชชี้วติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล 
  3.2  มีภูมิคุม้กนัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  3.3  มีความรู้ในส่ิงท่ีท าอยา่งรอบดา้น 
  3.4  มีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะส่ิงถูกตอ้งดีงาม 
  3.5  เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  3.6 รู้จกัเผือ่แผแ่ละแบ่งปันผูอ่ื้น 
  3.7  หวงแหนสมบติัโรงเรียนและส่วนรวม 
 4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมุ่งมัน่ตั้งใจ ทั้งท่ีเป็นกิจ
ส่วนตวัหรือต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน หน้าท่ีพลเมืองและภารกิจทางสังคม จะตอ้งกระท า
ให้บรรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ดว้ยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจดว้ยความเอาใจ
ใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย และยอมรับผลการกระท า              
ของตนเอง ทั้งดา้นท่ีเป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิ่งข้ึน โดยก าหนด
ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  4.1  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จ ถูกตอ้ง ตรงเวลา 
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  4.2  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
  4.3  ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน 
  4.4  ขยนั กระตือรือร้นต่อการเรียนและการท างาน 
  4.5  ช่วยเหลืองานพอ่แม่ ผูป้กครอง และครู 
  4.6  เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 

5.  ความมีวินยั หมายถึง การรู้จกัควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบติัตาม และยึดมัน่ใน
ระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั ขอ้ตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินยัต่อตนเอง 
และวนิยัต่อสังคม โดยก าหนดตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  5.1  ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของครอบครัว 
  5.2  ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของโรงเรียน 
  5.3  ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของสังคม 
  5.4  ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
  5.5  ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั และรับผิดชอบใน
การท างาน 
 โรงเรียนเตรียะวิทยาคมได้ก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย
คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของนกัเรียนควบคู่กบัครูและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั  ดงัน้ี 
 

คุณธรรมอตัลกัษณ์โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม 
คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ซ่ือสัตย ์
 

1.จดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบ 
ตรวจสอบได ้
2.บริหารงานอยา่งโปร่งใส  
3.ไม่เบียดเบียนเวลา
ราชการ 
4.มีความยติุธรรม ไม่คด
โกงไม่เอนเอียงไม่ท าผิด
ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

1.เขา้สอนตรงเวลาตาม
ตารางสอน 
2.ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
3.แต่งกายถูกตอ้งตาม
ระเบียบและขอ้ตกลง 
4.ไม่น าเอาเวลาราชการไป
ท างานส่วนตวั 
5.ไม่ยุง่เก่ียวอบายมุข 

1.การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเป็นจริง 
2.การปฏิบติัตนโดย
ค านึงถึงความถูกตอ้ง 
ละอายและเกรงกลวัต่อ
การกระท าผิด 
3.ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา
หรือขอ้ตกลง 
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คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 5.ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากนกัเรียนและโรงเรียน
โดยมิชอบ 
6. เขา้แถวและร่วม
กิจกรรมหนา้เสาธงตาม
เวลาและขอ้ตกลง 

6. เก็บความลบัของ
นกัเรียนครูและองคก์รได้
7.ไม่น าทรัพยส์มบติัของ
ราชการมาเป็นส่วนตวั 
8.ไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในองคก์ร 
9.เขา้แถวและร่วมกิจกรรม
หนา้เสาธงตามเวลาและ
ขอ้ตกลง 

4.ไม่ถือเอาส่ิงของหรือ
ผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตนเอง 
5.ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ย
ความซ่ือตรง 
6.ไม่หาผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 

จิตอาสา 1.ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
2. ดูแลช่วยเหลือครูและ
นกัเรียน 
3. เสียสละแบ่งปันครูและ
นกัเรียน 
4. ช่วยแกปั้ญหา หรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 
5. ดูแลรักษาสาธารณ
สมบติั และส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยความเตม็ใจ 
6. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
 

1. ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
2. ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
นอกเหนือจากงานสอน 
3. เสียสละแบ่งปันเพื่อน
ครูและนกัเรียน 
4. ช่วยแกปั้ญหา หรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 
5. ดูแลรักษาสาธารณ
สมบติั และส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยความเตม็ใจ 
6. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
 

1. ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง 
ครู ดว้ยความเตม็ใจ 
2. อาสาท างานใหผู้อ่ื้น           
ดว้ยก าลงักาย ก าลงัใจ และ
ก าลงัสติปัญญา โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

 3. แบ่งปันส่ิงของ
ทรัพยสิ์น และอ่ืน ๆ 
4.ช่วยแกปั้ญหา หรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 
5. ดูแลรักษาสาธารณ
สมบติั และส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยความเตม็ใจ 
6. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
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คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 7. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
แกปั้ญหา หรือสร้างส่ิงท่ีดี
งามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ความกระตือรือร้น 

7. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
แกปั้ญหา หรือสร้างส่ิงท่ีดี
งามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ความกระตือรือร้น 

7. เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
แกปั้ญหา หรือสร้างส่ิงท่ีดี
งามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ความกระตือรือร้น 

ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บริหารจดัการและใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
2.มีแผนการใชจ่้าย
งบประมาณ 
3.ใชห้ลกัเหตุผลและ
พิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 
4. มีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะ
ส่ิงถูกตอ้งดีงาม 
5. เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง และปฏิเสธในส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 
6. รู้จกัเผื่อแผแ่ละแบ่งปัน
ผูอ่ื้น 
7. หวงแหนสมบติั
โรงเรียนและส่วนรวม 
 

1.ใชว้สัดุอุปกรณ์และ
ทรัพยากรของโรงเรียน
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า
มากท่ีสุด 
2.รู้จกัออมประหยดั วาง
แผนการใชจ่้าย 
3. ปิดน ้าปิดไฟเม่ือเลิกใช ้
4. กินขา้วใหห้มดจาน ด่ืม
น ้าให้หมดแกว้ 
5.เป็นแบบอยา่งท่ีดีในทุก 
เร่ืองใหก้บันกัเรียน 
6..สร้างความตระหนกัให้
นกัเรียนเห็นความส าคญั
ของการใชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวติทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลา 

1.ใชชี้วติอยา่งพอประมาณ 
มีเหตุผล 
2. มีภูมิคุม้กนัท่ีดี ปรับตวั
เพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
3. มีความรู้ในส่ิงท่ีท าอยา่ง
รอบดา้น 
4. มีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะ
ส่ิงถูกตอ้งดีงาม 
5. เลือกปฏิบติัในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง และปฏิเสธในส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
6. รู้จกัเผื่อแผแ่ละแบ่งปัน
ผูอ่ื้น 
7. หวงแหนสมบติั
โรงเรียนและส่วนรวม 

ความ
รับผิดชอบ 

1.รับผดิชอบต่องานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียน 
2. ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา
แก่สถานศึกษาและงาน
ราชการดว้ยความเตม็ใจ 

1.เขา้สอนตรงเวลา 
2.ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายถูกตอ้ง  ตรง
เวลา 
3.ดูแลนกัเรียนดว้ยความ
เอาใจใส่อยา่งเสมอภาค 

1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายส าเร็จ ถูกตอ้ง 
ตรงเวลา 
2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
ถูกตอ้งตามระเบียบของ
โรงเรียน 
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คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
 3.ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล

เป็นฐาน 
4. มุ่งมัน่ อดทนในการ
แกปั้ญหาใหส้ าเร็จลุล่วง 

4.รับผดิขอบต่อค าพดูและ
การกระท าของตนเอง 
5.ประพฤติเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีใหก้บันกัเรียน 
6.พฒันาตนเองใหมี้
ความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 
7.เสียสละเวลาใหก้บั                
ทางราชการ 

3. ประพฤติปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบและขอ้ตกลง
ของโรงเรียน 
4. ขยนั กระตือรือร้นต่อ
การเรียนและการท างาน 
5. ช่วยเหลืองานพ่อแม่ 
ผูป้กครอง และครู 
6. เสียสละเวลาแรงกาย 
แรงใจ 

มีวนิยั 1. แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
2. บริหารงานเป็นระบบ
ตรวจสอบได ้
3. ปฏิบติัตามกฎกติกา 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ของสังคม 
4. ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
5. ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ                
ในชีวิตประจ าวนั และ
รับผิดชอบในการท างาน 
 

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ถูกระเบียบ และขอ้ตกลง
ของโรงเรียน 
2. เขา้สอนตรงเวลาและ
เต็มเวลา 
3. ปฏิบติัตามกฎกติกา 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ของสังคม 
4. ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
5. ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ                
ในชีวิตประจ าวนั และ
รับผิดชอบในการท างาน 

1. ปฏิบติัตามกฎกติกา 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ของครอบครัว 
2. ปฏิบติัตามกฎกติกา 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง 
ของโรงเรียน 
3. ปฏิบติัตามกฎกติกา 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ของสังคม 
4. ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
5. ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ          
ในชีวิตประจ าวนั และ
รับผิดชอบในการท างาน 
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2. องค์ความรู้เกีย่วกบัรูปแบบและกจิกรรมสร้างสรรค์ 
 2.1  ความหมายของรูปแบบ 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 1011) ไดใ้ห้ความหมายไว้
ว่า รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีก าหนดข้ึนเป็นหลกัหรือเป็นแนวซ่ึงเป็นท่ียอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง
และในศาสตร์วิชาศิลปะ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น ๆ อย่างรูปคน รูปบา้น รูปปลา                
รูปใบไม ้เช่น รูปแบบผูห้ญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวดั. 

รูปแบบ หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอน กระบวนการ ตน้แบบ อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ท่ีอาจเป็นโครงสร้างโปรแกรม แบบจ าลอง หรือตวัแบบท่ีจ าลองสภาพความเป็นจริง ท่ีสร้างข้ึน
จากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีส่ิงใดบา้งท่ีจะตอ้งน ามาศึกษา เพื่อใช้แทนแนวความคิด 
หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงโดยอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ
นั้น ๆ Keeve, J. P.(1988). Educational research methodology and measurement : An international 
handbook. Oxford: PergamanPress.2559 : 14 - 42) 

วิมล  จนัทร์แกว้ (2555) ความหมาย รูปแบบมี 2 ลกัษณะ คือ ความหมายเชิงกายภาพ 
ซ่ึงหมายถึง แบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม และความหมายเชิงแนวความคิด ซ่ึงความหมายของส่ิง                            
ท่ีเป็นนามธรรมนั้น คือ การใชเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของความเป็นเหตุเป็นผลกนั 
ส่วนความหมายในเชิงแนวคิด เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน ตลอดจน                        
ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

รัตนะ  บวัสนธ์ (2552 : 124) ความหมายของรูปแบบ จ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย 
ดงัน้ี 1) แผนภาพหรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ียงัไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมาย
น้ี มกัจะเรียกทบัศพัท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ไดแ้ก่ โมเดลบา้น โมเดลรถยนต์ โมเดลเส้ือ เป็นตน้                
2) แบบแผนความสัมพนัธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จักกันในช่ือท่ีเรียกว่า 
“Mathematical Model”  3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบการท างานของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รูปแบบใน
ความหมายน้ีบางทีเรียกกนัว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น รูปแบบ             
การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นตน้ 

วาโร  เพ็งสวสัด์ิ (2553) รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการ
ด าเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้

กู๊ด(Good. 1979 : 90 อา้งถึงใน สมนึก  ทองเอ่ียม. 2550)ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบ
ไว ้4 ความหมาย ดงัน้ี 1) เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า               
2)  เป็นแบบอยา่งเพื่อใหผู้อ่ื้นเลียนแบบ  3) เป็นแผนภูมิซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลกัการ 
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หรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปลท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงรวมกันเป็นตัวประกอบ และ                
เป็นสัญลกัษณ์ อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรหรือบรรยายเป็นภาษาก็ได ้

สมนึก  ทองเอ่ียม (2550) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีส าคัญ  เก่ียวกับแนวทาง วิธีการ และ
กิจกรรมท่ีน ามาปฏิบติั เพื่อเป็นการสร้าง ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ท่ีสามารถอธิบาย
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีท าใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจในโครงสร้างทางความคิด 

สรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง การก าหนดหลกัหรือแนวทาง เพื่อใช้เป็นโครงสร้างหรือ
ต้นแบบในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว้ และในอีก
ความหมายหน่ึงหมายถึง ภาพร่างหรือส่ิงท่ียงัไม่สมบูรณ์ และรูปท่ีปรากฏเห็น 

2.2  ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบสามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท ไดมี้ผูจ้  าแนกประเภทของรูปแบบ ดงัน้ี 
สมิช  และคนอ่ืน ๆ (Smith and others .1980 : 461) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท 

ดงัน้ี 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ จ าแนกออกเป็น 

1.1 รูปแบบคล้ายจริงมีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เคร่ืองบินจ าลอง หุ่นไล่กา                  
หุ่นตามร้านตดัเส้ือผา้ 

1.2 รูปแบบเสมือนจริง มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมี
ในห้องปฏิบติัการ เคร่ืองบินจ าลองท่ีบินได้หรือเคร่ืองฝึกหัดบิน เป็นต้น รูปแบบชนิดน้ีมีความ
ใกลเ้คียงความจริงมากกวา่แบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ 
2.1  รูปแบบขอ้ความ หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ เป็นการให้ขอ้ความปกติธรรมดาใน

การอธิบายโดยยอ่ เช่น ค าพรรณนาลกัษณะงาน ค าอธิบายรายวชิา เป็นตน้  
2.2  รูปแบบทางคณิตศาสตร์ หรือรูปแบบเชิงปริมาณ เช่น สมการและโปรแกรม

เชิงเส้น 
คีฟส์ (Keeves. 1988 : 561-565) ไดจ้  าแนกรูปแบบออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ  เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ใชใ้นดา้นวิทยาศาสตร์ 

เช่น รูปแบบโครงสร้างอะตอมสร้างข้ึนโดยใช้หลกัเปรียบเทียบโครงสร้างรูปแบบให้สอดคล้องกบั
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทางกายภาพ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลและความรู้ท่ีมีอยู่ในลกัษณะนั้นดว้ย รูปแบบท่ี
สร้างข้ึนจะตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจน สามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ์ได ้และสามารถ
น าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกวา้งขวาง เช่น รูปแบบจ านวนนักเรียนใน
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โรงเรียน สร้างข้ึนโดยเปรียบเทียบกบัลกัษณะถงัน ้ าท่ีประกอบดว้ยท่อน ้ าเขา้และท่อน ้ าออก ปริมาณท่ี
ไหลเขา้ถงัเปรียบเทียบไดก้บัจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้โรงเรียน อตัราการเกิด อตัราการยา้ยเขา้ อตัราการรับ
เด็กอายุต  ่ากวา่เกณฑ ์ส่วนปริมาณน ้ าท่ีไหลออกเปรียบเทียบไดก้บัจ านวนนกัเรียนท่ีออกจากโรงเรียน 
เน่ืองจากพน้เกณฑ์การศึกษา การยา้ยออก การจบการศึกษา จุดมุ่งหมายของรูปแบบน้ีเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์เปล่ียนแปลงจ านวนนกัเรียนในโรงเรียน 

2.  รูปแบบเชิงข้อความ เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย หรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองคป์ระกอบ
และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้ขอ้ความอธิบายเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างมากข้ึน  แต่จุดอ่อนคือ ท าใหย้ากแก่การทดสอบรูปแบบ 

3.  รูปแบบเชิงสาเหตุ เป็นรูปแบบท่ีเร่ิมจากการน าเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางใน
การศึกษาเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุน้ีท าให้สามารถศึกษารูปแบบเชิงขอ้ความท่ีมีตวัแปร
สลบัซบัซ้อนได ้แนวคิดส าคญัคือ ตอ้งสร้างข้ึนจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานวิจยัท่ีมีมาแลว้ จะเขียน
ในลกัษณะสมการเส้นตรงแต่ละสมการแสดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างตวัแปร มี 2 ลกัษณะ
ไดแ้ก่  

3.1  รูปแบบระบบเส้นเด่ียว  เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุดว้ยเส้น
โยงท่ีมีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพนัธ์ยอ้นกลบั 

3.2  รูปแบบระบบเส้นคู่ เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง            
ตวัแปรโดยทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรภายในตวัแปรหน่ึง อาจเป็นทั้งตวัแปรเชิงสาเหตุและ             
เชิงผลพร้อมกนั จึงมีทิศทางความสัมพนัธ์ยอ้นกลบัได ้

4.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบหรือ
ตวัแปร โดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบนัมีแนวโน้มว่าจะน าไปใช้ในดา้นพฤติกรรมศาสตร์
มากข้ึน โดยเฉพาะในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลกัษณะน้ีส่วนมากพฒันามาจาก
รูปแบบเชิงขอ้ความ 

Steiner (1988 อา้งถึงใน วาโร เพ็งสวสัด์ิ 2553 : 5) ไดจ้  าแนกรูปแบบออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเป็น 
     1.1 รูปแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model of)  เช่น รูปแบบเคร่ืองบินท่ีสร้างเหมือนจริง 

แต่มีขนาดยอ่ 
     1.2 รูปแบบส าหรับส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model for) เป็นรูปแบบจ าลองท่ีออกแบบไวเ้พื่อ

เป็นตน้แบบผลิตสินคา้ ตอ้งสร้างรูปแบบเท่าของจริงข้ึนมาก่อน แลว้จึงผลิตสินคา้ตามรูปแบบนั้น 
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 2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเป็น 
     2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของส่ิงหน่ึงส่ิงใด (Conceptual Model of) เป็นรูปแบบหรือ 
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนโดยจ าลองมาจากทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้ เช่น รูปแบบท่ีสร้างมาจาก

ทฤษฎีการคงอยูข่องนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้ 
     2.2  รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบท่ี

สร้างข้ึนมาเพื่ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบท่ีสร้างข้ึนจากทฤษฎีการคดัสรรตาม
ธรรมชาติ เพื่อน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูข่องนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ ประเภทของรูปแบบ สามารถจ าแนกไดห้ลายประเภท  โดยการแบ่งประเภท
ของรูปแบบจะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการอธิบายรูปแบบนั้น เช่น รูปแบบเชิงกายภาพ  รูปแบบเชิ ง
สัญลกัษณ์ รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบเชิงขอ้ความ รูปแบบเชิงสาเหตุ  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
รูปแบบเชิงกายภาพ และรูปแบบเชิงแนวคิด เป็นตน้ 

2.3  องค์ประกอบของรูปแบบ 
มีผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบ ดงัน้ี 
บราว  และโมเบริค (Brown and Moberg. 1980 : 16-17) ไดส้ังเคราะห์รูปแบบจาก

แนวคิดเชิงระบบกบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 
1. สภาพแวดลอ้ม 2. เทคโนโลย ี3. โครงสร้าง 4. กระบวนการจดัการ และ 5. การตดัสินใจสั่งการ 

อมัพร  พงษ์กงัสนานนัท์ (2550 : 274-275) ไดพ้ฒันารูปแบบการศึกษานอกระบบใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพ มี 8 องคป์ระกอบ คือ 1. ปรัชญาและหลกัการ
จดัการศึกษา 2. หลกัสูตร 3. การจดัการเรียนรู้ 4. การประเมินผลการเรียนรู้ 5. การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์และการเทียบระดบัการศึกษา 6. การบริหารและการจดัการศึกษา 7. กลุ่มเป้าหมาย และ           
8. การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน 

ชนกนารถ  ช่ืนเชย (2550 : 179-180) ไดพ้ฒันารูปแบบการศึกษา มี 9 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. ปรัชญาและหลกัการของการศึกษาต่อเน่ือง 2. กลุ่มเป้าหมายของการจดัการศึกษาต่อเน่ือง                     
3. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 4. โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเน่ือง              
5. หลกัสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาต่อเน่ือง 6. วีการจดัการศึกษาต่อเน่ือง  7. ส่ือการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ของการศึกษาต่อเน่ือง 8. การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเน่ือง 9. การเทียบ
ระดบัและเทียบโอนผลการเรียน 

คีฟส์ (Keeves .1988 )กล่าวว่า รูปแบบโดยทัว่ไปจะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี       
1. รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์ทดสอบได ้กล่าวคือ 
สามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้ 2. โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ย
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ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ซ่ึงสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เร่ืองนั้นได ้              
3. รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด (concept)และ
ความสัมพนัธ์ (interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 4. รูปแบบควรจะ
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationships) มากกวา่ ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง 
(associative relationships) 

สรุปไดว้่า การก าหนดองคป์ระกอบองคข์องรูปแบบใด ข้ึนอยู่กบัปรากฏการณ์ ปัจจยั
หรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษา ซ่ึงออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และหลกัการพื้นฐานในการ
ก าหนดรูปแบบ 

2.4   ลกัษณะของรูปแบบทีด่ี 
วาโร  เพง็สวสัด์ิ (2553 : 6) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
1.  รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวัแปรมากกวา่ความสัมพนัธ์

เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพฒันา
รูปแบบ 

2.  รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา  ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิง
ประจกัษโ์ดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลว้ถา้ปรากฏวา่ไมส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษรู์ปแบบนั้นตอ้ง
ถูกยกเลิก 

3.  รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษาได้อย่าง
ชดัเจน 

4.  รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการ
สร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเร่ืองท่ี
ก าลงัศึกษา 

5.  รูปแบบในเร่ืองใด จะเป็นเช่นไรข้ึนอยูก่บักรอบของทฤษฎีในเร่ืองนั้น ๆ 
 คีฟส์ (Keeves. 1988 : 560) กล่าววา่ รูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ควรจะมีขอ้ก าหนด  

(requirement) 4 ประการ คือ 

 1. รูปแบบ ควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) 

มากกวา่ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (associative relationship) 

 2. รูปแบบ ควรใชเ้ป็นแนวทางการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน สามารถถูกตรวจสอบได ้

โดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3. รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้น 
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นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

 4. รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่  และสร้างความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 

 ทิศนา  แขมมณี (2555) กล่าววา่ ลกัษณะของรูปแบบท่ีดีควรมีลกัษณะตามขอ้ก าหนด 

ดงัน้ี 

 2.1 รูปแบบตอ้งเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา (Prediction) ซ่ึงสามารถ

พิสูจน์และทดสอบไดเ้ชิงประจกัษ ์

 2.2 โครงสร้างของรูปแบบตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal  

relationship) ซ่ึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้น ๆ ได ้

1.3  รูปแบบตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ(Imagination) ความคิดรวบยอด  

(Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 

1.4  รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structure relationships) 

มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative relationships) 

 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี ควรเป็นรูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์

ท่ีตอ้งการ เช่น รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างความคิดรวบยอด(Concept) ใหม่ ๆ ได ้และ

สามารถสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ และเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ใน

เร่ืองท่ีก าลงัศึกษาได ้ หรือรูปแบบตอ้งเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา(Prediction) ซ่ึง

สามารถพิสูจน์และทดสอบไดเ้ชิงประจกัษ์ สามารถช่วยสร้างจินตนาการ(Imagination) ความคิดรวบ

ยอด (Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 

หรือ ควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structure relationships) มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิง

เช่ือมโยง (Associative relationships) เป็นตน้ 

2.5  ความหมายของกจิกรรมสร้างสรรค์ 
กฤษณา  รักนุช (2560) กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้เด็กไดรั้บการพฒันา

ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยา่งเหมาะสมตามวยั 
กู๊ด (Good.1973 : 38) กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์การตดัสินใจ และการมีทกัษะในการสร้างผลงาน 
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ปีเตอร์สัน (Peterson. 1958 : 101) กล่าวไวว้่า เด็กทุกคนตอ้งการแสดงออกทางด้าน
ความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ ศิลปะจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก รวมทั้งสามารถถ่ายทด
ความรู้สึก และแสดงบุคลิกภาพความเป็นอิสระของเด็กผา่นจินตนาการของเด็กแต่ละคน 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กิจกรรมสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ การตดัสินใจ มีทกัษะ ผ่านการแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึกและ
บุคลิกภาพ 

2.6   แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกับกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชุติมา  วงษพ์ระลบั (2553) ไดใ้หแ้นวคิดส าหรับการจดักิจกรรมสร้างสรรคใ์นการเรียน

การสอนดงัน้ี 1) การสอน (Paradox) หมายถึง การสอนเก่ียวกบัการคิดเห็นในลกัษณะความคิดเห็นท่ี
ขดัแยง้ในตวัมนัเอง ความคิดเห็นซ่ึงคา้นกบัสามญัส านึก ความจริงท่ีสามารถเช่ือถือหรืออธิบายได้
ความเห็นหรือความเช่ือท่ีฝังใจมานาน ซ่ึงการคิดในลกัษณะดงักล่าว นอกจากจะเป็นวิธีการฝึกประเมิน
ค่าระหวา่งขอ้มูลท่ีแทจ้ริงแลว้ ยงัช่วยให้คิดในส่ิงท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมท่ีเคยมีเป็นการฝึกมอง
ในรูปแบบเดิมให้แตกต่างออกไป และเป็นส่งเสริมความคิดเห็นไม่ให้คลอ้ยตามกนั (Non – Journal of 
Education KhonKaen University Vol.33, No.4 Oct.-Dec.2010 12 Conformity) โดยปราศจากเหตุผล 
ดงันั้น ในการสอนของครูจึงควรก าหนดให้รวบรวมขอ้คิดเห็นหรือค าถามแลว้ให้ผูเ้รียน แสดงทกัษะ
ด้วยการอภิปราย โต้วาที หรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อยก็ได้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์น้ี ผูเ้รียนจะต้องคิดค า ศัพท์ท่ีมีความหมายขัดแยง้กับค าท่ีก าหนดมาให้ และเม่ือน า                   
มารวมกนัจะเกิดความหมายใหม่  2) การพิจารณาลกัษณะ (Attribute) หมายถึง การสอนให้คิดพิจารณา
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ทั้ งของมนุษย์สัตว์ส่ิงของในลักษณะท่ีแปลกแตกต่างไปกว่าท่ีเคยคิด 
รวมทั้งในลกัษณะท่ีคาดไม่ถึง จากกิจกรรมน้ีผูเ้รียนจะตอ้งคิดเปรียบเทียบโดยพิจารณารายละเอียด                
ให้มีแง่มุมท่ีแตกต่างของคนและสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นอวยัวะ ด้านอารมณ์ โดยต้องอยู่บนพื้นฐาน                      
การเปรียบเทียบท่ีเป็นจริง กิจกรรมน้ีผูเ้รียนไดฝึ้กคิดหาค า ศพัทโ์ดยผูเ้รียนตอ้งมีความคิดริเร่ิมในการ
เขียนค าศพัท์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัภาพ ภาพท่ีใช้ควรเป็นภาพท่ีมีอยู่จริง แต่ตอ้งน ามาดดัแปลงให้มี
ความแปลกไปจากเดิม เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้คิดในแง่มุมท่ีแตกต่างจากเดิม 3) การ
เปรียบเทียบอุปมาอุปมยั (Analogies) หมายถึง การเปรียบเทียบส่ิงของหรือสถานการณ์การณ์ท่ี
คลา้ยคลึงกนั แตกต่างกนั หรือตรงกนัขา้มกนั อาจเป็นค าเปรียบเทียบ ค าพงัเพย สุภาษิต กิจกรรมน้ี
ผูเ้รียนได้ฝึกการความคิดคล่องและความคิดท่ีหลากหลาย โดยการคิดหาค าศพัท์ในลักษณะต่าง ๆ                 
เช่น ค าตรงขา้ม อาชีพ ความสัมพนัธ์ของส่ิงของ เป็นตน้ 4) การบอกส่ิงท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความ 
เป็นจริง (Discrepancies) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นบ่งช้ีถึงส่ิงท่ีคลาดเคล่ือนจากความจริง 
ผิดปกติไปจากธรรมดาทัว่ไป หรือส่ิงท่ียงัไม่สมบูรณ์ กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้
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จินตนาการในการอธิบายถึงประเด็นท่ีเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้เหตุและผล เพื่อให้
สถานการณ์ท่ีก าหนด มีความสมบูรณ์  5) การคน้หาค าตอบค าถามท่ีก ากวมไม่ชดัเจน (Tolerance for 
ambiguity) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนมีความอดทนและพยายามท่ีจะค้นควา้หาค าตอบต่อปัญหาท่ีก า                
กวม สามารถตีความไดเ้ป็นสองนยั ลึกลบั รวมทั้งทา้ทายความคิดจากภาพ โดยภาพนั้นจะเป็นภาพท่ี
คลุมเครือไม่ชดัเจน ส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งคิดพิจารณา ให้รอบคอบ  และตดัสินใจให้ไดว้า่เป็นภาพอะไร 
พร้อมตั้งช่ือภาพ และเขียนเร่ืองประกอบ 6) ทกัษะการมองภาพในมิติต่างๆ (Visualization skill) 
หมายถึง การฝึกใหแ้สดงความรู้สึกนึกคิดจากภาพในแง่มุมแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าเดิม  พฒันาการเขียนอยา่ง
สร้างสรรค์ (acreative writing skill) หมายถึง การฝึกให้แสดงความคิดความรู้สึก การจินตนาการผา่น
การเขียนบรรยาย หรือพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจน กิจกรรมน้ีผูเ้รียนตอ้งคิดค าศพัท์ใหม่ให้ได้มาก
ท่ีสุด จากค า ท่ีก าหนดมาให้ โดยค าใหม่จะตอ้งมีความหมาย เป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดคล่อง และ
ความคิดริเร่ิม 7) พฒันาการเขียนอยา่งสร้างสรรค ์(acreative writing skill) หมายถึง การฝึกให้แสดง
ความคิดความรู้สึก การจินตนาการผ่านการเขียนบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพชดัเจน กิจกรรมน้ี
ผูเ้รียนต้องคิดค าศพัท์ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด จากค าท่ีก าหนดมาให้ โดยค าใหม่จะตอ้งมีความหมาย           
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดคล่อง และความคิดริเร่ิม 8) การประเมินสถานการณ์ (Evaluate 
Situations) หมายถึง การฝึกให้หาค าตอบโดยค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึน และความหมายเก่ียวเน่ืองกนั ดว้ย
การตั้งค  าถามว่าถา้ส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนแลว้จะเกิดผลอย่างไร จากประโยคสมมุติท่ีก าหนดให้ ผูเ้รียนจะมี
ความคิดริเร่ิม  และความคิดท่ีหลากหลายวา่จะเกิดอะไรข้ึน ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชจิ้นตนาการมาเช่ือมโยง
เพื่อใหไ้ดข้อ้ความท่ีสมบูรณ์  9) Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นสมอง
ลงกระดาษ ยงัช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดง่้าย เน่ืองจากจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้
สมองเช่ือมโยงต่อขอ้มูลหรือความคิดต่าง ๆ เขา้หากนัไดง่้าย ผงัความคิด (Mind Map) กระตุน้ให้คิด
แก้ไขปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มองเห็นวิธีใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์ จากกิจกรรมน้ีผูเ้รียนจะก าหนดถึง
รายละเอียดในแต่ละประเด็นดว้ยตนเอง เช่น  จะเดินทางไปอยา่งไร กิจกรรมท่ีคิดวา่จะท ามีอะไรบา้ง 
นอกจากน้ี ผูเ้รียนสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด มากกวา่ประเด็นท่ีก าหนด เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
คิดอะไรท่ีแปลกใหม่ 

จุฑารัตน์  วรรณศรียพงษ ์(2558 : ออนไลน์)   กล่าวไวว้า่ การจดักิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจิตนาการ
โดยใชก้ารปฏิบติังานศิลปะกระดาษ  เป็นกิจกรรมเก่ียวกบังานศิลปศึกษาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การวาดภาพ
ระบายสี การป้ัน การพิมพภ์าพ การพบั การตดั การฉีก ปะ ตลอดจนการประดิษฐเ์ศษวสัดุ ฯลฯ ท่ีมุ่ง
พฒันากระบวนการคิดสร้างสรรค ์การรับรู้เก่ียวกบัความงามและส่งเสริมกระตุน้ให้เด็กแต่ละคนได้

https://www.gotoknow.org/user/saramunee/profile
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แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นคนมีความ
ประณีต มีความละเอียดอ่อน เป็นคนมีระเบียบ  

ก่ิงแกว้  ใหม่สุวรรณ (2550 : บทน า) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรคว์า่ เป็นความคิดท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เป็นส่ือท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของมนุษย์ และความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีส าคญัของมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ
มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ และเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส่งเสริมความเจริญกา้วหน้าของประเทศ นัน่คือ ผลจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ก่อให้เกิดนวตักรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มากมาย และคน้พบการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การคมนาคม และส่ิงแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 
ทางการแพทย์ รวมทั้ งประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่ เสมอ  
 จากขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมสร้างสรรค์หรือการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สามารถท าไดห้ลายทาง ทั้งดา้นการจดัการเรียนการสอน การสร้างสภาพแวดลอ้ม   หรือ
เจตคติของผูใ้กล้ชิด  นอกจากการส่งเสริมแล้ว ก็ต้องขจดัอุปสรรคให้หมดไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น
อุปสรรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผูเ้รียน วฒันธรรม บรรยากาศในการเรียนการสอน เป็นต้น การ
พฒันากระบวนการคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกตามความรู้สึก และ
ความสามารถของตนเอง ปลูกฝังลกัษณะนิสัยให้เป็นคนมีความประณีต มีความละเอียดอ่อน เป็น
คนมีระเบียบ 

2.7  แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กจิกรรมสร้างสรรค์ 
 การพฒันาคุณลักษณะของความดีโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์นั้ น ต้องอาศัยความ

ร่วมมือของหลายฝ่าย โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ใกลต้วันักเรียน ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความรู้
และแนวทางในการพฒันานกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

บุบผา  เรืองรอง (2558 : ออนไลน์) กิจกรรมสร้างสรรคท่ี์ครูจดัให้เด็กท่ีโรงเรียนเป็น
การจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านการสร้างสรรค์งานจากกิจกรรมท่ี
หลากหลายแบบท่ีครูจดัให้วนัละ 3-5 กิจกรรม และเด็กมีโอกาสเลือกท าอยา่งนอ้ยวนัละ 1-2 กิจกรรม 
ตามความสนใจ คือ 

1. กิจกรรมงานป้ัน ไดแ้ก่ ป้ันดินเหนียวหรือแป้งโด ดินน ้ามนั เป็นตน้ 
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสีน ้ า สีเทียน สีดินสอ ได้แก่ หยดสี เทสี ระบายสี                  

เป่าสี ละเลงสีดว้ยน้ิวมือ หรือส่วนต่าง ๆ ของมือหรือ พิมพภ์าพ เป็นตน้ 
3. กิจกรรมงานกระดาษ ไดแ้ก่ ฉีก พบั ตดั ปะ กระดาษ เป็นตน้ 
4. กิจกรรมประดิษฐ์จากวสัดุต่าง ๆ และของเหลือใช้ ไดแ้ก่ ประดิษฐ์กระทงใบตอง 

ประดิษฐห์นา้กากจากจานกระดาษ เป็นตน้ 
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ส่วนพ่อแม่สามารถท่ีจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ลูก ผ่านการท างานศิลปะ
ร่วมกนัในวนัหยดุได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1.  ช่วยเตรียมอุปกรณ์และร่วมกนัวางแผนการใช้ส่ือ อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับงาน
ศิลปะท่ีตอ้งการ เช่น งานตดัปะกระดาษ ควรมีกระดาษ กรรไกร กาว กระดาษพื้นหรือกระดาษ A4               
สีขาวไวติ้ดภาพ ผา้เช็ดมือ งานป้ัน ควรมีแผ่นรองป้ันดินและรองผลงานป้ันของเด็ก ดินเหนียวหรือ
แป้งโด เป็นตน้ เพื่อฝึกใหลู้กรู้จกัการวางแผน 

2.  แนะน าให้ลูกทราบส่ิงท่ีควรปฏิบติัก่อนท ากิจกรรม ได้แก่ การสวมผา้กนัเป้ือน  
การใช้วสัดุท่ีถูกตอ้ง และสาธิตการใช้วสัดุบางประเภทจนลูกเขา้ใจ เช่น การใช้พู่กนัหรือกาวจะตอ้ง
ปาดพู่กนัหรือกาวนั้นกบัขอบของภาชนะท่ีใส่ เพื่อมิให้สีหรือกาวไหลเลอะเทอะ เป็นตน้ หลงัจากนั้น 
สนบัสนุนให้ลูกเลือกท างานศิลปะอยา่งอิสระ และให้ก าลงัใจขณะลูกสร้างผลงาน ให้เวลาลูกอธิบาย
ผลงานของตนเอง เป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก และแสดงการยอมรับผลงานของลูก เพื่อเป็น
การสร้างความมัน่ใจและภูมิใจในตนเองใหแ้ก่เด็ก โดยตอ้งไม่ลืมวา่งานศิลปะของเด็กเป็นงานส่งเสริม
พฒันาการของเด็ก 

3.  ช่วยสร้างบรรยากาศความมั่นใจในการแสดงออกและสนับสนุนให้ลูกท างาน              
ดว้ยตนเองในบรรยากาศท่ีสนุกสนาน เพื่อให้ลูกคน้พบความสามารถของตนเอง และสามารถน าไป
ปรากฏใหผู้อ่ื้นไดรู้้ จะท าใหลู้กกลา้คิด กลา้แสดงออก 

4.  ช่วยส่งเสริมใหลู้กคน้พบขอ้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเอง หลงัจากการ
ปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรค ์พ่อแม่ควรไดซ้กัถามเก่ียวกบัผลงานของลูก เป็นค าถามชวนให้คิด เป็นขอ้ 
ความรู้ เช่น วนัน้ีหนูรู้อะไรบา้ง (แต่ไม่ควรคาดหวงัสูงเกินความสามารถเด็ก) ตลอดจนควรสนทนาถึง
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมสร้างสรรคเ์พื่อสรุปความรู้ 

5.  ร่วมกนัประเมินผลให้ลูกเห็นความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตน และเนน้การพบ
ความส าเร็จ ทั้งน้ีเพราะความส าเร็จมีอิทธิผลต่อความภาคภูมิใจของคนเรา เม่ือลูกท ากิจกรรมเขายอ่ม
ตอ้งการความส าเร็จและการยอมรับผลส าเร็จนั้น ค าชมของพ่อแม่จะท าให้เกิดความมัน่ใจ แต่ขณะ 
เดียวกนัเด็กควรรู้ส่ิงท่ีควรแกไ้ขดว้ย เพราะการรับรู้แต่เพียงความส าเร็จประการเดียวไม่พอ ส่ิงส าคญัท่ี
จะท าใหชี้วติมีความสุขคือ การลดความหวงั แต่ยงัคงปรารถนาในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการไวบ้า้ง 

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) (2554 : 591) ได้กล่าวถึงแนวทางการพฒันา
คุณลักษณะความเป็นคนดีโดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์  ซ่ึ งได้กล่าวถึงจริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาว่า คือด าเนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบติัตามมชัฌิมาปฏิปทา ยึดหลกัความประพฤติ 
หลกัการด าเนินชีวิต หรือหลกัการครองชีวิตท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ของมนุษย ์ท่ีจะน าไปสู่จุดหมายคือ
ความดบัทุกขห์รือความส้ินสุดปัญหาอยูอ่ยา่งเป็นอิสระไร้ทุกข ์



103 
 

นลินทิพย ์ พรหมสังข ์และเด่น  ชะเนติยงั (2558 : 37) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์  ซ่ึงไดก้ล่าวถึงเทคนิคการสอนท่ี
ไดผ้ลย ัง่ยืนนั้น ครูหรือผูส้อนตอ้งไม่ส าคญัผิดคิดวา่ตนเองเป็น พระเอก – นางเอก เหมือนอยา่งแต่
ก่อน แต่เปล่ียนเป็นครูผูเ้ตรียมสถานการณ์วางแผนกิจกรรมร่วมกบัศิษย ์ ช้ีแนะแนวทาง ท าตวัอยา่ง
ใหเ้ห็น และเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงเอง คน้ควา้หาความรู้เอง เช่น  

สถานการณ์ท่ี 1 การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาดสงบและสวยงาม เพราะการอยูใ่นท่ี ท่ี
เหมาะสมย่อมเป็นมงคลอนัประเสริฐ การจดับา้นและโรงเรียนให้เป็นสถานท่ีสะอาด ร่มร่ืน เยน็
สบายดว้ยร่มพฤกษาและบุปผาชาติท่ีงดงาม ปราศจากแหล่งสกปรกโสโครก บรรยากาศสงบเงียบ 
ห่างไกลจากความวุน่วายทั้งปวง ยอ่มนอ้มน าจิตใจผูอ้ยูอ่าศยัใหส้งบเงียบไดส่้วนหน่ึง เม่ือนกัเรียนมี
ความคุ้นเคยกบัความสะดวกสงบ และสวยงามเกิดเป็นความเคยชิน และติดเป็นนิสัยแล้ว ย่อม
น าไปสู่จิตใจท่ีสะอาด สถานการณ์น้ีง่ายกวา่การสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานท่ีสกปรก แออดั 
และวุน่วาย  

สถานการณ์ 2 การแสดงแบบอย่างท่ีดีอยู่เป็นประจ า คติของครูมีอยู่ “สอนอย่างไร 
จงท าอย่างนั้น” วิธีการด ารงชีวิตและความประพฤติของครูจึงเป็นตวัอย่างท่ีเด็กคอยเลียนแบบ 
นอกจากน้ีครูจะตอ้งสามารถหาตวัอย่างของคนดีในสังคมมาแสดงให้เด็กได้เห็นจริงเป็นประจ า 
พร้อมทั้งช้ีใหเ้ห็นโทษของบุคคลท่ีประพฤติชัว่อีกดว้ย  

สถานการณ์ท่ี 3 การสร้างสถานการณ์จ าลองให้เด็กไดฝึ้กการเลือกและตดัสินใจ ครู
เป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตร และเป็นผูน้ าการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยูเ่สมอ 
กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นวิธีทางท่ีจะปลูกฝังจริยธรรม และค่านิยมแก่นกัเรียนได ้  เม่ือครูสอนบทเรียน
ต่าง ๆ แทนท่ีครูจะบอกให้นกัเรียนคดัลอก อ่าน ตามครูตลอดเวลา ครูอาจสมมติสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เด็กไดฝึ้กตดัสินใจว่าควรเลือกกระท าส่ิงท่ีสนุกสนาน แต่เป็นการกระท าชัว่ หรือควรจะเลือก
ควบคุมใจของตนเองเพื่อกระท าดี  

สถานการณ์ท่ี 4 การจดัใหเ้ด็กมีประสบการณ์ก่อนสัมพนัธ์นกัเรียนจะตอ้งเติบโตข้ึน 
เป็นสมาชิกของสังคม  ซ่ึงในสภาพชีวิตจริงนั้น นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนการติดต่อส่ือสาร
กบัผูอ่ื้น การรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้น มีความอดทนเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกัยอมรับและอภยัให้
ผูอ่ื้น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ประสบการณ์เช่นน้ีจะท าให้เด็กไดเ้รียนรู้ว่างานจะส าเร็จไดต้อ้ง
ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ความแตกต่างทางความคิดเห็น รวมถึงลักษณะนิสัยของเพื่อน ซ่ึงจะเป็น
แนวทางไปสู่การปรับตวัของเด็กต่อไป  

สถานการณ์ท่ี 5 การสร้างเสริมก าลงัใจให้ประพฤติดีทุกคร้ังท่ีเด็กท าดี ครูควรกล่าว
ชมเชยยกยอ่งใหเ้ป็นตวัอยา่ง บางคร้ังครูใหร้างวลัดว้ยการติดดาวสีต่าง ๆ ท่ีป้ายช่ือ ชกัชวนเพื่อนให้
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ปรบมือรับรองความถูกตอ้ง หรือให้บตัรเกียรติยศและกล่าวสรรเสริญต่อหน้าท่ีประชุม เป็นตน้  
การสร้างเสริมก าลงัใจดงักล่าวน้ีเป็นการสนองความตอ้งการทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก เขาจะ
รู้สึกอ่ิมเอิบใจ เกิดความปิติในการท าดี 

สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรคน์ั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือของหลายฝ่าย โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่กลต้วันกัเรียน เช่น พ่อแม่ 
ผูป้กครอง ครู หรือเพื่อน เป็นตน้  ซ่ึงสามารถท าไดห้ลากหลายแนวทาง อาจจะเป็นการจดักิจกรรมท่ี
มุ่งส่งเสริมให้เด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระผา่นการสร้างสรรคง์านจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย  หรือการ
น าหลกัทางศาสนามาเป็นแนวทาง ไดแ้ก่ การด าเนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบติัตามมชัฌิมาปฏิปทา  
ยึดหลกัความประพฤติ หลกัการด าเนินชีวิต หรือหลกัการครองชีวิตท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ หรือการปรับ
การเรียนเปล่ียนการสอนของครูจากการสอน มาเป็นการแนะน า เป็นพี่เล้ียง วางแผนออกแบบกิจกรรม
ผา่นสถานการณ์ต่าง ๆ 
                2.8   แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Educational Research and 
Development : R&D) 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยศึกษากรอบแนวคิดของ
กระบวนการวจิยัและพฒันา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  2.8.1 ความหมายการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา (Educational Research and 
Development : R&D) 
  การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา(Educational Research and Development : R&D) 
โดยพื้นฐานการวิจยั(Research Based Education Development) เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการท่ีส าคญัวิธี
หน่ึงท่ีนิยมใช้ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา โดยเน้นหลักเหตุผลและ
ตรรกวิทยา เป้าหมายหลกัคือใช้เป็นกระบวนการในการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต
ทางการศึกษา(Education Product) อนัหมายถึงวสัดุ ครุภณัฑท์างการศึกษา  ไดแ้ก่ หนงัสือแบบเรียน 
ฟิลม์ สไลด ์เทปเสียง เทปโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ (Borg and Gall. 
1979 : 711-798) 
  2.8.2 ความส าคญัของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา (Educational Research and 
Development : R&D) 
  การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา เป็นกระบวนการของการพฒันา การทดสอบ
ภาคสนาม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบ ถึงแมว้า่การพฒันาส่ือจะประกอบดว้ยการวิจยั
พื้นฐานและการวิจยัประยุกต์ เพื่อจุดประสงค์พื้นฐานในการคน้พบส่ิงใหม่ ในทางตรงกนัขา้ม 
เป้าหมายของการวจิยัและพฒันาทางการศึกษา คือการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปพฒันาส่ือ
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ใหส้ามารถใชไ้ด ้ดงันั้นการวจิยัและพฒันาทางการศึกษาเป็นตวัเช่ือมระหวา่งการวิจยัทางการศึกษา
และแบบฝึกหดัทางการศึกษา ซ่ึงท าใหส่ื้อการศึกษาสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
  ดงันั้นสรุปไดว้่า ในการบริหารหรือการศึกษาวิจยัท่ีมุ่งแกปั้ญหาหรือพฒันาให้เกิด
คุณภาพ เม่ือผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานคน้พบปัญหา และเกิดความตระหนกัในปัญหา ก็จะคิดคน้
รูปแบบส่ือหรือรูปแบบการพฒันาท่ีมกัเรียกว่า “นวตักรรม” เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
พฒันางานดงักล่าว โดยท่ีรูปแบบส่ือหรือรูปแบบการพฒันาท่ีคิดข้ึนจะตอ้งมีเหตุผล หลกัการหรือ
ทฤษฎีรองรับ ทั้ ง น้ีอาจเลือกใช้วิธีการปรับปรุงในส่ิงท่ีผู ้อ่ืนได้ศึกษา หรือเคยใช้ได้ผลใน
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเช่นเดียวกนัมาก่อน หรืออาจคิดวิธีการข้ึนใหม่ก็ได้ แต่การท าให้รู้หรือ
มัน่ใจไดว้า่วธีิการท่ีคิดคน้ข้ึนนั้นดีหรือไม่ จ  าเป็นตอ้งน ามาทดลองจริง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
พิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาหรือพฒันางานได้ ถ้าไม่ประสบผลส าเร็จก็ตอ้งมีการปรับปรุงพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง จนไดผ้ลดี สามารถน าไปเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นไดท้ราบหรือน าไปใชไ้ดต่้อไป 
  2.8.3 การวจิยัและพฒันาทางการศึกษากบัการวจิยัทางการศึกษา 
  การวจิยัและพฒันาทางการศึกษาต่างจากการวจิยัทางการศึกษาใน 2 ประการ ดงัน้ี 

2.8.3.1 เป้าประสงค ์(Goal) การวจิยัทางการศึกษามุ่งคน้ควา้หาความรู้ใหม่โดย 
การวิจยัพื้นฐานหรือมุ่งค าตอบเก่ียวกบัการปฏิบติังานโดยการวิจยัประยุกต ์ แต่การวิจยัและพฒันา
ทางการศึกษามุ่งพฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา เช่น การวิจยัเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของวธีิสอนหรืออุปกรณ์การสอน ผูว้จิยัอาจพฒันาส่ือหรือผลผลิตทางการศึกษาส าหรับ
การสอนแต่ละแบบ แต่ผลผลิตเหล่าน้ีใช้ไดส้ าหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัแต่ละคร้ัง
เท่านั้น ไม่ไดพ้ฒันาไปสู่การใชส้ าหรับโรงเรียนทัว่ไป 

2.8.3.2 การน าไปใช ้ การวจิยัการศึกษา มีช่องวา่งระหวา่งผลการวจิยักบัการ 
น าไปใช้จริงอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ ผลการวิจยัทางการศึกษาจ านวนมากอยู่ในตู ้ไม่ได้รับการ
พิจารณาน าไปใช้ นกัการศึกษาและนกัวิจยัจึงหาทางลดช่องวา่งดงักล่าวโดยวิธีท่ีเรียกว่า “การวิจยั
และพฒันา” อย่างไรก็ตาม การวิจยัและพฒันาทางการศึกษามิใช่ส่ิงท่ีจะทดแทนการวิจยัทาง
การศึกษา แต่เป็นเทคนิควิธีท่ีจะเพิ่มศกัยภาพของการวิจยัการศึกษาให้มีผลต่อการจดัการศึกษา คือ
เป็นตวัเช่ือมเพื่อแปลงไปสู่ผลผลิตทางการศึกษาท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในโรงเรียนทัว่ไป ดงันั้นการ
ใชก้ลยุทธ์การวิจยัและพฒันาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการศึกษา จึงเป็น
การใชผ้ลการวจิยัทางการศึกษาไม่วา่จะเป็นการวิจยัพื้นฐานหรือการวิจยัประยุกตใ์ห้เป็นประโยชน์
มากยิง่ข้ึน (บุญสืบ พนัธ์ุดี. 2537 : 79-80) 
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  2.8.4 การด าเนินการวจิยัและพฒันาทางการศึกษา  
  บอร์ค  และ กอลล ์(Borg & Gall, 1979 : 222-223) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนส าคญัของ
การวจิยัและพฒันาทางการศึกษา โดยมีขั้นตอน 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. การก าหนดผลผลิตและรวบรวมขอ้มูล (Product Selection)การก าหนดผลผลิต 
ทางการศึกษาท่ีจะพฒันาเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นท่ีสุดคือตอ้งก าหนดให้ชดัเจนวา่
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีจะวิจยัและพฒันาคืออะไร โดยมีการก าหนดลกัษณะทัว่ไป รายละเอียดของ
การใชแ้ละวตัถุประสงคข์องการใชแ้ละมีเกณฑใ์นการเลือกก าหนดผลผลิต โดยมีเกณฑ์ในการเลือก 
ก าหนดผลผลิตการศึกษาท่ีจะวจิยัและพฒันา 4 ขอ้ คือ 
  1) ตรงกบัความตอ้งการอนัจ าเป็นหรือไม่ 
   2)  ความกา้วหนา้ทางวชิาการมีพอเพียงในการพฒันาผลผลิตท่ีก าหนดหรือไม่ 
   3) บุคลากรท่ีมีอยูมี่ทกัษะความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งการวิจยัและพฒันา
นั้นหรือไม ่
   4) ผลผลิตนั้นจะพฒันาข้ึนในเวลาอันสมควรได้หรือไม่ เม่ือก าหนดผลผลิตท่ี
ตอ้งการวจิยัและพฒันาไดแ้ลว้ผูว้จิยัจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลผลิต
นั้น ถา้มีความจ าเป็นผูท้  าวจิยัและพฒันาอาจตอ้งท าการศึกษาวจิยัขนาดเล็กเพื่อหาค าตอบซ่ึงงานวิจยั
และทฤษฏีท่ีมีอยูไ่มส่ามารถตอบไดก่้อนท่ีจะเร่ิมท าการพฒันาต่อไป 
   2. การวางแผนการวจิยัและพฒันา (Planning) การวางแผนการวจิยัและพฒันา 
ประกอบดว้ย 
   1) ก าหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลิต 
   2) ประมาณการค่าใชจ่้าย 
   3) การก าหนดก าลงัคน 
   4) การก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งใชเ้พื่อศึกษาความเป็นไปได ้
   5) พิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลผลิต ขั้นตอนในการวางแผนการวิจยัและพฒันาเป็น
ขั้นตอนท่ีผู ้วิจ ัยจะสามารถคาดคะเนได้ว่าการวิจัยคร้ังน้ีจะมีแนวทางเป็นไปได้หรือประสบ
ความส าเร็จตามเวลาท่ีวางแผนไวห้รือไม่ 
   3. การพฒันารูปแบบขั้นตอนของการผลิต (Develop Preliminary Form of Product) 
ขั้นน้ีเป็นการออกแบบและจดัท าผลผลิตทางการศึกษาท่ีวางไว ้เช่น ถา้เป็นโครงการวิจยัและพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้นก็ตอ้งออกแบบหลกัสูตร เตรียมวสัดุหลกัสูตร คู่มือผูฝึ้กอบรม เอกสาร
ในการฝึกอบรม และเคร่ืองมือในการประเมินผลโดยให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีตั้งไว ้
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   4. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตขั้นตน้ (Preliminary Field Testing)ในขั้นน้ีจะเป็น
การน าผลผลิตท่ีออกแบบและจดัเตรียมไวใ้นขั้นท่ี 3 ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบคุณภาพขั้นตน้ของ
ผลผลิตในสถาบนัการศึกษาจ านวน 1-3 สถาบนั ใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็ก 6-12 คน ประเมินผลโดย
การใชแ้บบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
  5. น าขอ้มูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 1 (Main ProductRevision) 
ในขั้นตอนน้ีจะน าขอ้มูลและผลการทดลองท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 4 มาปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 1 
   6. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังท่ี 2 (Main Field Testing)ในขั้นน้ีจะน าผลผลิตท่ี 
ได้รับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลผลิตตามวตัถุประสงค์โดยใช้สถาบนั
ประมาณ 5-15 สถาบนั ใช้กลุ่มตวัอยา่ง 30-100 คนประเมินผลเชิงปริมาณในลกัษณะทดสอบก่อน
เรียน (Pre-test) กบัทดสอบหลงัเรียน (Post-test) น าผลไปเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ของการใช้
ผลผลิตอาจมีกลุ่มควบคุมการทดลองถา้จ าเป็น 
   7. น าขอ้มูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 2 (Operational Product 
Revision)ในขั้นตอนน้ีจะน าขอ้มูลและผลการทดลองท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 6 มาปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 2 
   8. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังท่ี 3 (Operational Field Testing)ในขั้นน้ีจะน า
ผลผลิตท่ีได้รับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลผลิตตามวตัถุประสงค์โดยใช้
สถาบนัประมาณ 10-30 สถาบนั ใช้กลุ่มตวัอยา่ง 40-200 คนประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม  การ
สังเกตและการสัมภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
   9. น าขอ้มูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลผลิตคร้ังท่ี 3 (Final Product Revision)
ในขั้นตอนน้ีจะน าขอ้มูลและผลการทดลองท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 8 มาปรับปรุงเพื่อผลิตและเผยแพร่ต่อไป 
   10. การเผยแพร่ (Dissemination) เสนอรายงานเก่ียวกับผลการวิจยัและพฒันา
ผลผลิตในท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพส่งไปลงเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและ
ติดต่อกบัหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจดัท าผลผลิตทางการศึกษาเผยแพร่ไปในโรงเรียนต่าง ๆ หรือ
ติดต่อกบับริษทัเพื่อผลิตจ าหน่ายต่อไป 
 สรุปไดว้่า แนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Educational Research 
and Development : R&D) โดยพื้นฐานการวิจยั(Research Based Education Development) เป็นกลยุทธ์
หรือวิธีการท่ีส าคญัวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการศึกษา โดยเน้นหลกั
เหตุผลและตรรกวิทยา เป้าหมายหลกัคือใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษา(Education Product)  โดยขั้นตอนส าคญัของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
สามารถก าหนดเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะห์ปัญหาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา  2) การ
ด าเนินการวิจยัและพฒันา  และ 3) การประเมินผลการวิจยัและพฒันา   ซ่ึงในการวิจยัน้ี ถา้ไม่ประสบ
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ผลส าเร็จก็ตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนไดผ้ลดี และสามารถน าไปเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นได้
ทราบหรือน าไปใชไ้ดต่้อไป 
 
3.  การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
 ในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา โดยไดศึ้กษาหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและเสริมสร้างลกัษณะความเป็นคน 
ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่างๆเหล่าน้ีมาบูรณาการและประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ไดเ้ป็น “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” ซ่ึงเป็นการบูรณาการวิธีการ
และกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ครู ผูบ้ริหาร นกัเรียน และเครือข่ายชุมชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดร่้วมด าเนิน
กิจกรรมควบคู่กบันกัเรียน  

กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ หมายถึง รูปแบบ เทคนิค กระบวนการหรือวิธีการบริหาร
จดัการหรือการขบัเคล่ือน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  ให้บรรลุวตัถุประสงค ์มีคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมลกัษณะความ
เป็นคนดีหรือพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของนกัเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   

3.1  ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  หมายถึง การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและแรงบนัดาลใจ 
ให้แก่บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเขา้ใจให้ทุกคนท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องได้เข้าใจตรงกัน ทั้ งเป้าหมาย วิธีการและเน้ือหาสาระในการปรับปรุงหรือสร้าง
พฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา   

3.2   สร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง ชุมชน  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน แนะน า เพื่อพฒันาความเป็นคนดี
ของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา   

3.3  สอบถามติดตาม (นิเทศ)  หมายถึง การสอบถามติดตามอยา่งกลัยาณมิตร เพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม               
อ  าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมแนะน าให้ค  าปรึกษา ซ่ึงถือเป็น
ระบบการนิเทศติดตามความกา้วหน้าของโรงเรียนตามปกติ แต่ปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็น
กนัเอง ไม่สร้างความกดดนัวติกกงัวลหรือสร้างความเครียด  
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3.4   เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญัก าลงัใจ  หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ซ่ึงการเสริมแรงเชิงบวกมีหลากหลายวิธี สามารถเลือกใช้ให้
สอดคลอ้งกบับริบทและสถานการณ์  ทั้งการชมเชย ยกยอ่ง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่วมงาน ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองมือส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็นกนัเอง และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานได ้

3.5  สร้างและขยายเครือข่าย หมายถึง การขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบในการ
พฒันาความเป็นคนดี สู่โรงเรียนใกล้เคียงท่ีมีบริบทคลา้ยกนั และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจใน
กระบวนการสร้างความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ทั้งภายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั ภายในเขตพื้นท่ี
และต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัด
นิทรรศการน าเสนอ เป็นตน้ 

1.  การส่ือสารสร้างความเข้าใจ   
 ความหมายของการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  
 การส่ือสาร จดัเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์นอกเหนือจากปัจจยั

ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษยแ์มว้า่จะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความ
ตายของมนุษยแ์ต่การท่ีจะไดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีมนุษยจึ์งตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคม การส่ือสาร                      
เป็นพื้นฐานส าคญัในกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วย              
คนจ านวนมากข้ึน การส่ือสารก็ยิ่งมีความส าคญัมากข้ึนเท่านั้น เพราะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะน ามาซ่ึงความสลบัซับซ้อนจนอาจก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจแก่สมาชิกของสังคม ดงันั้น              
จึงต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการติดต่อส่ือสารไวด้งัน้ี 

คลงัความรู้ออนไลน์ (2561) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารไวว้่า  ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการ
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตอ้งการความรักความเขา้ใจจากสมาชิกในกลุ่ม การส่ือสารจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้
มนุษย์ได้รับส่ิงเหล่านั้น และการส่ือสารยงัช่วยให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ ช่วยให้ได้รับความ
ไวว้างใจและความรู้สึกท่ีดีต่อกนัได ้

 การส่ือสาร ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Communication หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสาร
ข้อมูลจากผู ้ส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร มีวตัถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผูรั้บข่าวสารมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัใหเ้ป็นไปตามท่ีผูส่้งตอ้งการ 

 มิลเลอร์ (Miller. 1951) กล่าววา่ การส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกท่ีหน่ึง 
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 ค าว่า  การส่ือสาร (communications)  มีท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาลาตินว่า communis 
หมายถึง ความเหมือนกนัหรือร่วมกนั การส่ือสาร(communication)   หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร  ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผา่น
ส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การเขียน สัญลกัษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของ
ตนเองและคู่ส่ือสารโดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน 
บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผล 

 ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 12-13) กล่าวถึงการส่ือสารสร้างความรู้
ความเขา้ใจ ในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ว่าเป็นขั้นตอนหรือวิธีการท่ีให้ทุกคนในหน่วยงานได้
เข้าใจและรับรู้ร่วมกันถึงรายละเอียดและเป้าหมายในส่ิงท่ีจะท า  การส่ือสารสร้างความเข้าใจ มี
ขั้นตอน ดงัน้ี  

1.  การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเชิงลึก แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  เพื่อให้เขา้ใจ
ตรงกนั ในการตดัสินใจร่วมพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 

2.  การอบรม ครูแกนน า นกัเรียนแกนน า เป็นการประชุมระดมสมองเพื่อก าหนดเป้าหมาย
และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเป็นคนดี 

3.  การพฒันานักเรียนแกนน าเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา 

4.  การออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการความรู้สู่ความดี เป็นการพฒันากิจกรรมสู่ชั้นเรียน 
5.  การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตน้แบบ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ ทั้งดา้นวชิาการและกิจกรรมพฒันานกัเรียนร่วมกนั 
 สรุปไดว้า่ การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ คือ กระบวนการช้ีแจง อธิบาย  บอกให้รู้ เป็นการ 

ส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและแรงบนัดาลใจในเร่ืองท่ีตอ้งการ ให้แก่บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชน เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้เข้าใจตรงกัน            
ทั้งเป้าหมาย วิธีการ และเน้ือหาสาระในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อให้ไดต้ามเป้าหมาย เช่น การส่ือสารสร้างความ
เขา้ใจเพื่อการปรับปรุงหรือสร้างพฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน  

 ความส าคญัของการส่ือสาร 
 คลงัความรู้ออนไลน์ (2561)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการส่ือสารไวด้งัน้ี  
1.  การส่ือสารมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตประจาวนั ในวนัหน่ึงเราใช้การส่ือสาร ตลอดเวลา      

ทั้งการส่ือสารกบัตนเอง การส่ือสารกบัผูอ่ื้น ตั้ งแต่บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูร่้วมงาน และ               
ทุกกิจกรรมในการด ารงชีวิต ก็ตอ้งใชก้ารส่ือสารทั้งนั้น 
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2.  ความส าคญัต่อความเป็นสังคม มนุษยร์วมตวักนัเป็นกลุ่มสังคมไดต้ั้งแต่สังคมเล็กระดบั
ครอบครัว จนถึงสังคมท่ีใหญ่ระดบัประเทศและระดบัโลก ก็เพราะอาศยัการส่ือสารเป็นพื้นฐาน 

3.  ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจตั้ งแต่ขั้นตอนการตลาด การขาย การจัดหา 
วตัถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิต การเงิน การบญัชี และการบริหารงานบุคคล ตอ้งใช ้การส่ือสาร
ทุกขั้นตอน 

4.  ความส าคญัต่อการปกครอง เน่ืองจากผูป้กครองและผูถู้กปกครอง จะตอ้งมีการตกลง
ร่วมกนัในกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ผูป้กครองตอ้ง เผยแพร่ข่าวสารเหล่าน้ีให้ผูถู้กปกครองทราบ
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5.  ความส าคญัต่อการเมืองและเศรษฐกิจทุกประเทศมีการติดต่อส่ือสารกันทั้งทางด้าน
การเมือง และเศรษฐกิจเพื่อการสร้างเครือข่ายหรือพนัธมิตร 

มนุษย์ใช้การส่ือสารอยู่ตลอดเวลา การรู้ความหมายและรู้ความส าคัญของการส่ือสาร 
ตลอดจนทราบองคป์ระกอบของการส่ือสาร ท าให้สามารถปรับปรุงหรือพฒันาการรูปแบบการส่ือสาร
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 มนตา  ตุลยเ์มธาการ และคณะ (2560 : 3) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม จะต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าและความส าคญัของการพฒันา
ตนเองและพฒันาโรงเรียน 

 ทศันีย ์ กระต่ายอินทร์(2558 : ออนไลน์)ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความส าคญัของการส่ือสาร 
ดงัน้ี 

1) การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต ไม่มีใครท่ีด ารงชีวิตได ้ โดยปราศจากการ
ส่ือสาร โดยเฉพาะสังคมมนุษยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดเวลา พฒันาการทางสังคมจึง
ด าเนินไปพร้อม ๆ กบัพฒันาการทางการส่ือสาร 

2) การส่ือสารช่วยธ ารงสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัเป็นปกติสุข การส่ือสารเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระเบียบประเพณี กฎเกณฑท์างสังคม และความรู้ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งรับการถ่ายทอดเพื่อใหเ้ป็น
มรดกทางสังคมตกลงใชร่้วมกนัอยา่งสันติ 

3) การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาทางสังคมในดา้นคุณธรรมจริยธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี ฯลฯ รวมทั้งในการส่ือสารจ าเป็นตอ้งพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง และตอ้งใชก้ารส่ือสาร
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น การใชส่ื้อโสตฯ หรือ ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ในงานสาธารณสุข 
เป็นตน้ 
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 สรุปไดว้่า การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการพฒันาในทุก ๆ ดา้น  
ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางสังคม ดา้นคุณธรรมจริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะใน
การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนก็ยิ่งตอ้งอาศยัการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  เพราะ 
เม่ือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจตรงกนั ทั้งความส าคญั ความหมาย และกระบวนการพฒันา 
ก็จะมีความตระหนกัและเห็นคุณค่า ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งก็จะน ามา
ซ่ึงความส าเร็จ 

 ทฤษฎีการส่ือสาร 
 อดิเทพ  บุญสุข (2555 : 15-17) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารของ เดวิด เค เบอร์

โล (David K. Berlo) ไวว้า่ เน่ืองจากกระบวนการส่ือสารนั้นตอ้งใชก้ระบวนการคิดและการใชภ้าษา 
กระบวนการสร้างและรับ ตลอดจนกระบวนการของการแลกเปล่ียนข่าวสารเพื่อความเขา้ใจร่วมกนั 
เบอร์โล (Berlo) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมของการส่ือสาร คือความสัมพนัธ์ระหว่างกนัขององคป์ระกอบ
ทางการส่ือสารท่ีเรียกว่า SMCR มาจากค าวา่ แหล่งสาร (source) สาร (message) ช่องทาง (channel) 
และผูรั้บสาร (receiver) ซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัไดเ้ป็นส่วน ๆ โดยอิสระไดก้ระบวนการส่ือสาร
จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ขององค์ประกอบทั้ง 5 ในกระบวนการส่ือสาร 
โดยเฉพาะ ผูส่้งสารและความสามารถในการรับสารของผูรั้บสารเช่นเดียวกนั ไม่ว่าสารเหล่านั้นจะ
ผา่นช่องทางรูปหรือการมองเห็น (seeing) รส (tasting) กล่ิน (smelling) เสียง (hearing) หรือสัมผสั 
(touching) องคป์ระกอบทั้ง 5 น้ีจะมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร รูปแบบสาร
ส่ือสารน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีหลายองคป์ระกอบ สารซ่ึงบรรจุเน้ือหา(content) อาจจะถูกส่งไปในลกัษณะ
รหสัเฉพาะ (code) มีรูปแบบ (structure) และอาจจะไดรั้บการปฏิบติั (treated) แตกต่างกนัไปโดยผูอ่ื้น 
และสารสามารถส่งไดห้ลายช่องทางไม่วา่จะเป็นส่งผา่นบุคคล ผา่นวิทยุ ผา่นโทรทศัน์ผลกระทบก็จะ
กลบัมาในรูปแบบกระบวนการในทิศทางเดิมเช่นกนัสามารถอธิบายองคป์ระกอบการส่ือสาร SMCR 
ไดด้งัแผนภาพ 2 

 
 
 
 

แผนภาพ 2  : ตวัแบบพื้นฐานของการส่ือสาร SMCR Model ของเดวดิ เค. เบอร์โล (David K. Berlo) 
  
ตามความคิดเห็น ของ เดวิด เค.เบอร์โล (David K. Berlo) ผูส่้งสาร คือ ผูส้ร้างสารท่ีมีเจตนา

ท่ีจะส่ือสาร ส่วนตวัสาร คือ การแปลความหมายของความคิดเห็นของผูส่้งสารให้อยู่ในรูปของ

สาร ผูส่้งสาร ช่องทาง ผูรั้บสาร 
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สัญลกัษณ์ เช่น ภาษาหรือการแสดงออก ขณะช่องทาง คือ ส่ือท่ีตวัสารจะถูกส่งผ่าน และผูรั้บสาร คือ 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเปล่ียนเป้าหมายของการส่ือสาร ซ่ึงในองคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารทั้ง 
4 ตวัจะมีรายละเอียดดงัแผนภาพ 3  SMCR Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3 :  แบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล 
 

1.  แหล่งของสารหรือผูส่้งสาร (S : source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสาร
โดยมีความสามารถใน "การเขา้รหัส" (encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการ
ส่ือสารมีความรู้อย่างดีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งและมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูล
นั้นให้เหมาะสมตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
แหล่งสารจะเป็นรัฐบาล ผูค้วบคุมนโยบายดา้นพลงังาน 

2.  ขอ้มูลข่าวสาร (M : message) เก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพลงังานสัญลกัษณ์ และ
วิธีการส่งข่าวสารในท่ีน้ีอาจหมายถึง ผลกระทบจากการขุดเจาะ ผลประโยชน์จากพลังงาน และ
นโยบายดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

3.  ช่องทางในการส่งสาร (C: channel) หมายถึงการท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผูรั้บไดรั้บ
ข่าวสารข่อมูลโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การไดย้ิน การดูการสัมผสั 
การล้ิมรสหรือการไดก้ล่ิน ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ส่ือมวลชน วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เอกสาร
แนะน าตวัของนกัการเมือง เป็นตน้ 

4.  ผูรั้บ (R: receiver) ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถใน 
"การถอดรหัส" (decode) สาร เป็นผูท่ี้มีทศันคติ ระดับความรู้และพื้นฐานทางสังคมวฒันธรรม
เช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับผู ้ส่ง จึงจะท าให้การส่ือความหมาย หรือส่ือสารนั้ นได้ผล                     
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ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูรั้บส่วนใหญ่คือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงบริเวณอ่าวไทยหรือยา่นอุตสาหกรรม
พลงังานส่วนปัจจยัท่ีสนบัสนุนประสิทธิภาพของการส่ือสารทางการเมือง 

5.  วฒันธรรม (culture) ได้แก่ ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหมือนหรือ
ต่างกนัจะเป็นตวัก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการส่ือสารได ้

ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) อธิบายวา่ การส่ือสารเป็นกระบวนการส่งสาร 
จากผูส่้งสาร (Sender) ไปยงัผูรั้บสาร (Receiver) ใหผู้รั้บสารเขา้ใจสาระของสารไดต้ามจุดมุ่งหมายของ
ผูส่้งสารซ่ึงมีหลายลกัษณะ เช่น การชกัน าการประสานงาน การสร้างความบนัเทิงการให้สารสนเทศ 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงลว้นแต่มีประโยชน์เชิงสร้างสรรคแ์ก่ผูรั้บสาร กระบวนการ
ส่ือสารท่ีใชก้นัมากท่ีสุด คือการชกัน า (Persuasion) ซ่ึง Dainton and Zelley ไดใ้ห้นิยามวา่ เป็นการ
ส่ือสารของมนุษยท่ี์ผูส่้งสารพยายามใช้อิทธิพลต่อผูรั้บสารท าให้ผูรั้บสารเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยม 
และเจตคติ นอกจากน้ีมีทฤษฎีการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อชกัน าให้บุคคลเปล่ียนความเช่ือ 
ค่านิยมและเจตคติท่ีส าคญัไดแ้ก่ ทฤษฎีการตดัสินใจทางสังคม (Social Judgment Theory) ทฤษฎี 
(Elaborative Likelihood Theory) ทฤษฎี (Theory of Cognitive Dissonance) ทฤษฎีกระบวนทศัน์                  
เชิงพรรณนา (Narrative Paradigm Theory) ซ่ึงต่างก็มีเป้าหมายให้ผูรั้บสารท าตามท่ีผูส่้งสารเปล่ียน
ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติตามจุดมุ่งหมายของผูส่้งสาร 

2.   การสร้างการมีส่วนร่วม  
 ความหมายของการสร้างการมีส่วนร่วม 
 วนัชัย  วฒันศกัด์ิ (2549) การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครัว 

ระดบัโรงเรียน ระดับชุมชน ระดบัองค์กร หรือระดบัประเทศนั้น มีความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวน
ทศัน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผูมี้ส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของ (Ownership) และจะท าให้ผู ้
มีส่วนร่วม หรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียนั้นยินยอมปฏิบติัตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(Commitment) ไดอ้ยา่งสมคัรใจ, เตม็ใจและสบายใจ 

 นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์ (2550 : 11) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
(Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็น
ส่วนหน่ึง (Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติดา้นความสามารถ เวลา และโอกาสท่ี 
จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า (Action) จึงมีทั้งผูก้ระท า (The actor) ผูถู้กกระท าหรือ
ผูรั้บผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผูเ้ป็นบริบทของการกระท า 

 มธุรดา  ศรีรัตน์ (2554 : ออนไลน์) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ี
บุคคลได้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานทั้ งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความ
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รับผิดชอบ การวางแผนปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความ
เช่ียวชาญในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการ
บริหารงานในองคก์าร 

 เมตต ์ เมตต์การุณจิต (2553) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ และร่วมติดตามผล   

 พุตต้ี (Putti . 1987 : 15 อา้งถึงใน เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 12) กล่าววา่ การมี
ส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตดัสินใจของกลุ่มจะเกิดการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงปัจจยัส าคญัของการมีส่วนร่วมมี 4 ประการ คือ  

 1)  เป็นความพยายามท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและความรู้สึก  
 2)  เป็นการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือ  
 3)  เป็นการใหบุ้คคลรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน  
 4)  เป็นการพฒันาการมีส่วนร่วม ซ่ึงค านึงถึงความสมดุล การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงกบั 

การมีส่วนร่วมมากเกินไป 
 เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ (2558 : 12)  การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมตน้ ทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบติั ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินการ
พฒันา และการเปล่ียนแปลง เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึง ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพราะเม่ือบุคคลไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมแลว้  จะไม่ค่อยเกิดการต่อตา้น รวมทั้งช่วยลดความขดัแยง้และความเครียดจากการท างาน ท าให้
บุคคลได้ร่วมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิดการต่อต้าน รวมทั้ งช่วยลดคงวามขัดแยง้และ
ความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลไดร่้วมกนัพิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน บุคคล
จะรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความมุ่งมัน่ในการสร้าง
ความส าเร็จให้กบัองค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและผูกพนักบัองค์กร เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของ
องคก์ร และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

สุธี วรประดิษฐ์ (2553) ไดก้ล่าววา่การมีส่วนร่วมของชุมชน  เกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการ
เขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตทางสังคม ทั้งน้ีในการท่ีจะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง ผูท่ี้เป็นนักการจดักิจกรรม 
การมีส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงวถีิการด าเนินชีวิต ค่านิยม  ประเพณี  ทศันคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความ
สมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม  เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกนัในลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะ
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ทางเศรษฐกิจ  และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ีการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอน
ทั้งส้ิน  5  ขั้นตอน คือ 

 1.  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 2.   การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิต 
 3.   การก าหนดกิจกรรม 
 4.   การด าเนินกิจกรรม 
 5.   การประเมินผลกิจกรรม 

ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเขา้มามีส่วนร่วมท่ีให้ความส าคญัโดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกเท่านั้น 

 สรุปได้ว่า การสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนและกระบวนการท างานหรือท ากิจกรรมทุกขั้นตอนและรวมถึงการรับผิดชอบร่วมกนั 
หรือกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดการด าเนินการพฒันา และการเปล่ียนแปลงในทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น 
การส่งเสริมความร่วมมือจากผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใหทุ้กภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมเพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 ความส าคญัของการสร้างการมีส่วนร่วม 
 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วม

ไวด้งัน้ี 
 อดิศร วงศ์คงเดช (2539 อา้งถึงใน เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 8) กล่าวว่า 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ชุมชนไดป้ระโยชน์ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการพฒันาสุขภาพดงัน้ี 
 1)  ชุมชนตระหนกัในปัญหาของตนเอง และตระหนกัท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาหรือ

แกปั้ญหาของตนเอง 
 2)  ชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่ในรูปของความคิด การตดัสินใจ

และการกระท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 3)  เป็นการระดมทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
 4)  ชุมชนจะมีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ ท าให้การพฒันามีความมัน่คงถาวรและ

ประหยดั 
 5)  เป็นกระบวนการพฒันาความสามารถ และพลงัชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 6)  เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 7)  ชุมชนรับผดิชอบและมีอ านาจสูงสุดในการพฒันาชุมชนตนเอง 
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 8)  เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นบัถือ เช่ือใจไวว้างใจ รักและศรัทธาในชุมชนวา่มี
ความรู้ความสามารถ 

 
 สนธยา  พลศรี (2550) กล่าวถึง ความส าคญัของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 
 1) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนท่ี

ประชาชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทุกระดบั 
 2) สอดคลอ้งกบัปรัชญา แนวความคิด และหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน 
 3) เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการกระจายอ านาจไปสู่

ประชาชนและทอ้งถ่ิน 
 4) น าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน 
 5) ท าใหด้ าเนินการพฒันาชุมชนไดต้รงกบัคามตอ้งการของประชาชนและชุมชน 
 6) เป็นการพฒันาศกัยภาพบุคคล กลุ่มและองคก์รในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 7) เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกนั มีความชอบธรรม เป็นท่ียอมรับร่วมกนัภายใน

กลุ่ม ไม่สร้างความขดัแยง้ให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 8) ท าใหเ้กิดความรัก หวงแหน รับผดิชอบ และเป็นเจา้ของชุมชน 
 9) เป็นกระบวนการส าคญัในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนให้

ประสบความส าเร็จ 
 10) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพฒันาคนในชุมชน โดยคนในชุมชน

และเพื่อคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง รัฐบาลเป็นเพียงผูส้นบัสนุนในบางส่วนนั้น 
 เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ. (2558 : 14) กล่าววา่ การมีส่วนร่วม มีความส าคญัอยา่งยิ่ง

ในการพฒันาคุณภาพองค์กร การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจ ความสมคัรใจ สามารถตดัสินใจ
ไดเ้อง การมีส่วนร่วมจะช่วยลดความขดัแยง้ เกิดความรู้สึกผกูพนั รู้สึกเป็นเจา้ของมากข้ึน จึงจะท าให้
การพฒันาเกิดความย ัง่ยนื 

 ประทีป  จนัทรสิงห์ (2549) การมีส่วนร่วมมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพ
องค์กร เพราะเม่ือบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิดการต่อต้านเก่ียวกับแนวคิดและ                  
การด าเนินงาน รวมทั้งช่วยลดความขดัแยง้และความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลได้ร่วมกัน
พิจารณาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน เพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายและการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน เกิดความมุ่งมัน่ในการสร้างความส าเร็จให้กบัองคก์ร ซ่ึงบุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานท่ี
เกิดข้ึนและเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความรู้สึกเป็นเจา้ของและผกูพนักบัองคก์ร ผลลพัธ์สุดทา้ย
คือ องคก์รมีคุณภาพ  
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 สรุปได้ว่า การสร้างการมีส่วนร่วม มีความส าคญัต่อการด าเนินงานในทุกกิจกรรม 
เน่ืองจาก ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจะได้รับรู้และตระหนกัในปัญหาของตนเอง และส่วนร่วมในการ
พฒันาหรือแก้ปัญหานั้นๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา              
การปฏิบติังาน และประเมินผลเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างการมีส่วนร่วม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของนกัวิชาการต่าง ๆ พบว่า 

การมีส่วนร่วมจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นจิตวทิยาและสังคมวทิยา มีทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1.  ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Hieratchy of needs theory, pp.66-67 อา้งถึง

ใน เสาวนีย ์เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 5) นบัว่าเป็นทฤษฎีดงัเดิมเก่ียวกบัการจูงใจให้บุคคลเขา้มามี              
ส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุความส าเร็จดว้ยการจูงใจบุคลากรในองคก์ร โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นหลกั อบัราฮมัเอช มาสโลว ์(Abraham H.Maslow) กล่าวว่า 
ความตอ้งการของมนุษยจึ์งมีความตอ้งการปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ 

 1.1  ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจยัในขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยทุ์กคน เพื่อการด ารงอยูแ่ละความอยูร่อดของชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร น ้ า ความอบอุ่น ท่ีอยูอ่าศยั 
การพกัผอ่น การนอน การขบัถ่าย และเร่ืองเพศ 

 1.2  ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการท่ี เป็นอิสระ                      
จากภยัอนัตรายทางดา้นร่างกาย ความกลวัต่อการสูญเสียงาน ทรัพยสิ์นต่าง ๆ อาหารและท่ีอยู่อาศยั 
ความตอ้งการทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจา้ของ เน่ืองจากอยูใ่นสังคมก็ยงัตอ้งการความรัก 
การเป็นเจา้ของบุคคลอ่ืน รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  เป็นคนท่ีมีคุณค่าของกลุ่มนั้น ๆ   

 1.3 ความต้องการได้รับการยกย่อง และเป็นท่ียอมรับจากสังคม ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการของบุคคลท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าในสายตาคนอ่ืน และไดรั้บการยอมรับทัว่ไปว่า ตนเองมี
ความกา้วหน้าและประสบผลส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา โดยตระหนกัถึงศกัยภาพ ทกัษะ ความสามารถ
ของตนเอง และเกิดความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง 

 1.4  ความตอ้งการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตอ้งการขั้น
ต่อมาจะเป็นความตอ้งการท่ีจะประกอบไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี คือความมัน่ใจในตนเอง 

 1.5  ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน้มของ
บุคคลท่ีจะเป็นหรืออยูใ่นสถานภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเป็นไปได ้อาจกล่าวไดว้า่ เป็นความปรารถนา
ท่ีจะเป็นอย่างท่ีตนเองเป็นมากข้ึน สูงข้ึน โดยเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถจะเป็นได้และประสบ
ความส าเร็จ เพื่อท่ีจะมีศกัยภาพบรรลุในระดบัสูงสุด  
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 2.  ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบอร์ก (Herzbert’s two – factors theory, 1959 อา้งถึงใน 
เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 6) ไดน้ าประเด็นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัสุขอนามยัร่วมกนั เรียกวา่ 
ทฤษฎีสองปัจจยั น าเสนอปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างานให้แก่พนกังาน 
เพื่อให้การเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวท้  าให้เกิดประสิทธิผลและ               
มีประสิทธิภาพประกอบดว้ยปัจจยั 2 ประการ คือ 

 2.1  ปัจจยัรักษาหรือปัจจยัสุขอนามยั (Maintenance factor or Hygiene factors)               
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิผลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ได้แก่ 
นโยบายและการบริหาร เงินเดือน ความมัน่คงในการงาน การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล สภาพการท างานและสถานภาพ 

 2.2  ปัจจยัจูงใจ (Motivation factors) นบัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัภายใน ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อพนักงานคล้ายกบัการรักษาอนามยั             
ของคน ได้แก่ ความก้าวหน้าส่วนตวั ลักษณะงานท่ีท้าทาย ความส าเร็จ การยกย่องชมเชยความ
รับผดิชอบ และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

 3.  ทฤษฎีหมุดเช่ือมโยงของไลเครท (Linking Pin function theory อา้งถึงใน เสาวนีย ์
เดือนเด่น และคณะ. 2558 :7) เม่ือ ค.ศ.1967 เรนเซสไลเครท (RensisLikkert) ผูอ้  านวยการสถาบนัทาง            
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวถึง ทฤษฎีการจดัรูปองค์การเชิงมนุษย์สัมพนัธ์ เรียกว่า 
“ทฤษฎีหมุดเช่ือมโยง” ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า องคก์รจะปฏิบติัหน้าท่ีไดดี้ท่ีสุดก็ต่อเม่ือสมาชิกจะตอ้ง 
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะคนเดียว หากแต่การปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันในลักษณะกลุ่มงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายการปฏิบติังานชดัเจน ฝ่ายบริหารตอ้งรับผิดชอบต่อการสร้างกลุ่มงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ือมโยงทั้ งระหว่างภายในองค์กร ผูบ้ ังคับบัญชาในกลุ่มหน่ึงย่อมจะเป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในอีกกลุ่มหน่ึงท่ีสูงข้ึนไป และเป็นเช่นน้ีไปตลอดทั้งองคก์ร 

3.  สอบถามติดตาม (นิเทศก ากบัติดตาม)   
 ความหมายของการนิเทศก ากบัติดตาม 
 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัไปตามจุดมุ่งหมายสรุปได ้ดงัน้ี  
 แดลเนียล  แทนเนอร์ แอนด์ ลอร์  แทนเนอร์ (Daniel Tanner and Laured Tanner. 1987 : 

52 อา้งถึงใน วราภรณ์  แสงพลสิทธ์ิ. 2554)  กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ การปรับปรุงคุณภาพ              
การสอนและการเรียน รวมทั้งการปรับปรุงหลกัสูตร 

 กู๊ด (Good. 1973 : 400 อา้งถึงใน วราภรณ์  แสงพลสิทธ์ิ. 2554) กล่าวว่า การนิเทศ
การศึกษา หมายถึง ความพยายามของผูท้  าหน้าท่ีนิเทศจะช่วยในการให้ค  าแนะน าแก่ครู และผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน การนิเทศการศึกษาจะช่วย
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ให้เกิดความงอกงามด้านวิชาชีพ ช่วยพฒันาความสามารถของครู ช่วยในการคดัเลือกและปรับปรุง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ช่วยในการคดัเลือกอุปกรณ์การสอน ช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีสอน และ
ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน  

 วราภรณ์  แสงพลสิทธ์ิ (2554) กล่าววา่การนิเทศการศึกษา หมายถึง การช้ีแนะ แนะน า
การปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกนั และให้ความร่วมมือในการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพื่อใหเ้กิดผลดีและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 

 สรุปได้ว่า การนิเทศก ากับติดตาม หมายถึง การสอบถามติดตามอย่างกัลยาณมิตร 
เพื่อให้ทราบความกา้วหน้าในการด าเนินงานต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค และร่วมแนะน า ให้ค  าปรึกษา 
ช้ีแนะ ช่วยเหลือ หรือร่วมวางแผน และให้ความร่วมมือในการด าเนินการหรือจดักิจกรรมใด ๆ เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  เป็นงานท่ีควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งคุณภาพท่ีการเรียน
การสอน และผลท่ีเกิดกบันกัเรียนทั้งดา้นความรู้และคุณธรรม 

 ความส าคญัของการนิเทศก ากบัติดตาม 
 สุพกัตร์  พิบูลย ์(2555 : ออนไลน์) กล่าวถึงว่า การก ากบัติดตามและนิเทศงาน เป็น

กิจกรรมท่ีส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพงานใด ๆ เฉพาะในวงการศึกษา ถือเป็นกิจกรรม
ส าคญัยิ่งท่ีจะมีผลต่อการเร่งรัดหรือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ทั้งน้ี ในกระบวนการ
ก ากับติดตามและนิเทศงานทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นกลุ่มบุคลากรท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่ง
 กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) โดย ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัและผลส าเร็จในการนิเทศก ากบัติดตามการพฒันา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ดงัน้ี 

 1.  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีฐานขอ้มูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ีทนัสมยัส าหรับใช้ในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.  

 2.  เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทุกระดบัมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน และสามารถขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 3.  ผูนิ้เทศท าหน้าท่ีนิทศก ากับติดตาม ช่วยเหลือในการพัฒนาโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เพื่อสร้างคนดีใหก้บับา้นเมือง 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (2561) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัในการให้บริการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นการร่วมมือกนั ระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพฒันาการ
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จดัการเรียนการสอนเป็นส าคญัการนิเทศการศึกษา เป็นการนิเทศท่ีครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน 
การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากรเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ 

 ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยวุสถิรคุณ (2560 : 15) กล่าววา่  ปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญั
มากท่ีสุดของการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ไดแ้ก่ การนิเทศติดตามโรงเรียน  ดงันั้น จึงไดจ้ดัให้มีนิเทศ
อาสา ท าหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัรในการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม โดยพิจารณาใช้ประโยชน์ใน
ฐานะผูท้รงคุณวฒิุ ผูท่ี้มีความรอบรู้และประสบการณ์การท างานตลอดช่วงชีวิตของการประกอบอาชีพ 
ทั้ งความรอบรู้ในทางวิชาการ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ                       
ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ให้ก าลงัใจ เพื่อให้โรงเรียนประสบความส าเร็จในการพฒันาเป็นโรงเรียน
คุณธรรม และร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม เพื่อประโยชน์ใน                
การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อขยายผลการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมใหท้ัว่ถึงทุกภูมิภาค 

 สรุปได้ว่า การนิเทศ มีความส าคญัอย่างมากในการด าเนินการกิจกรรม โครงงาน หรือ
งานให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงผูท่ี้ท  าหน้าท่ีนิเทศจะไดช่้วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ให้ก าลงัใจ 
อยา่งกลัยาณมิตร เพื่อใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนประสบความส าเร็จ 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการนิเทศก ากบัติดตาม 
 มาร์ค และคณะ (Marks and Others. 1978 อา้งถึงใน วราภรณ์  แสงพลสิทธ์ิ. 2554) 

กล่าวถึงการนิเทศว่า  เป็นการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
ส่งผลสะทอ้นต่อการพฒันานกัเรียน  

 วราภรณ์  แสงพลสิทธ์ิ (2554) กล่าวว่า การนิเทศ เป็นการให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน
แนะน าให้ผูรั้บการนิเทศสามารถปฏิบติัและพฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการมองรอบดา้น 
เข้าใจปัญหาหรือโครงสร้างของงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ทั้ งหมด ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีนิเทศคนอ่ืนจะต้อง                
เป็นคน “ไต่เตา้ ” มิใช่ “จุติ” คือ ตอ้งเป็นผูมี้ ประสบการณ์เรียนรู้งานจากงานเล็ก ๆ ไปจนงานใหญ่ท่ีมี
ความสลบัซบัซอ้น คลุกคลีกบัปัญหา เขา้ใจปัญหา และสามารถแกไ้ขปัญหาได ้

 การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ สนบัสนุน 
สร้างขวญัและก าลงัใจการปฏิบติังานให้แก่ ครูในดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ช่วยในการประชาสัมพนัธ์และความเขา้ใจระหว่างโรงเรียน กบัผูป้กครองและชุมชน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาท่ีวางไว ้

 ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 15) กล่าวถึงหลกัการนิเทศ ในการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม ดงัน้ี  

 1.  การเยี่ยมชม กระตุน้ ส่งเสริม เสริมแรงให้ก าลงัใจโรงเรียนให้สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 
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 2.  ติดตามใหค้  าแนะน าปรึกษาอยา่งกลัยาณมิตร 
 3.  ใหค้  าปรึกษาหารือดา้นวิชาการตามท่ีโรงเรียนตอ้งการ 
 4.  ไม่สร้างภาระงานเพิ่มเติมใหโ้รงเรียน เช่น การขอขอ้มูลท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัเก็บใหม่ 

สรุปได้ว่า ในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม หรือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดี                       
ของนกัเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ตอ้งอาศยัการนิเทศติดตาม เพื่อเยี่ยมชม กระตุน้ ส่งเสริม เสริมแรง   
ให้ก าลงัใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแนะน า เพื่อให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม               
ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างเป็นกลัยาณมิตร เน้นการนิเทศทั้งระบบของการบริหารและบูรณาการกบัการ
นิเทศภายในของโรงเรียน 

4.  การเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญก าลังใจ 
 ความหมายของการสร้างขวญัก าลงัใจ 
 สุเมธ แสงน่ิมนวล ( 2545 : 11 อา้งถึงใน พชัรี  คงดี. 2556) ไดก้ล่าวถึง การเสริมสร้าง

ขวญัก าลงัใจในการท างานไวด้งัน้ี 
 1.  สร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน นบัเป็นส่ิงท่ีดีท าให้คนอยากท างาน เพราะงานดี เงินดี

มีความกา้วหนา้ เม่ือมีทศันคติท่ีดี ขวญัและก าลงัใจยอ่มดีดว้ย 
 2.  วางมาตรฐานและสร้างเคร่ืองมือส าหรับวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังาน กล่าวคือ

เน่ืองจากผูท่ี้ปฏิบติังานต้องการมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไวช้ัดเจนดังนั้นการสร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับวดัผลการท างานรวมทั้งการวางมาตรฐานจะท าให้เขาเกิดขวญัและก าลงัใจท่ีดี 

 3.   เงินเดือนและค่าจา้งคนเราท างานส่ิงแรกท่ีเขาตอ้งการเป็นค่าตอบแทนคือ “เงินเดือน” 
หรือ “ค่าจา้ง” ถา้ไดน้้อยไม่คุม้ค่าขวญัก าลงัใจของเขาก็จะตกต ่าถา้ได้มากเขาประเมินว่าคุม้ค่าและ              
มนัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งเหมาะสมตามท่ีเขาคาดหวงัขวญัและก าลงัใจก็จะดี 

 4.  ความพึงพอใจในงานท่ีท าถา้งานท่ีท าเป็นงานท่ีเขาชอบเขารักเขาถนดัเขาจะพึงพอใจ
และท าไดดี้ เม่ือเป็นเช่นน้ีขวญัและก าลงัใจก็ย่อมดี แต่หากเขาไม่รักไม่ชอบไม่ถนดัก็จะเกิดภาวะท่ี
ตรงกนัขา้ม ผูบ้ริหารถา้ตอ้งการสั่งใช้งานคนหรือมอบหมายงานหนา้ท่ีให้ท าจึงตอ้งดูให้รอบคอบ ถือ
หลกั “ ใชค้นใหถู้กกบังาน” หรือ “Put the Right Man to the Right Job” 

 5.  ความเป็นส่วนหน่ึงของงานเน่ืองจากความต้องการของคนท างานอยากได้รับการ
ยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของงานดงันั้นตอ้งพยายามสร้างความเป็นหน่ึงให้เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดขวญัและ
ก าลงัใจ 

 6.  สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคบับญัชาเร่ืองน้ีนับว่าส าคัญมาก                 
ถ้าสัมพันธภาพระหว่างลูกพี่ ลูกน้องอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสุขท างานราบร่ืนขวญัก าลังใจของ
ผูป้ฏิบติังานก็ย่อมดีด้วยดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรค านึงเร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างกนัและกนัให้ดีท่ีสุด
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 เนตรนภิส  เลิศเดชานนท ์(2554 : 17) ขวญัและก าลงัใจ คือ สภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด 
และภาวะอารมณ์ของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน โดยแสดงออกเป็นความตั้งใจ 
ก าลังใจ ความสามัคคีของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งท างานด้วยความพยายามและความ
รับผดิชอบ เพื่อใหง้านบรรลุ  

 เฮอร์เบอร์ท  และเชอร์แมน (Herbert  and Sherman. 1961 อา้งถึงใน ศตพร ปิยะนีรนาท. 
2556 : 11) ไดก้ล่าวถึง ขวญัและก าลงัใจวา่ เป็นท่าทีของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานและการปรับตวัของผูป้ฏิบติั 

 นิโกร (Negro. 1995 : 385) ให้ความหมายว่า ขวญัและก าลงัใจ เป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ความส าคญัของบุคลคลต่าง ๆ ภายในกลุ่มหรือ ภายในหน่วยงานมากกวา่ตวับุคคลเพียงคนเดียว 

 โยเดอร์ และโอเธอร์ (Yoder and others. 1959 อา้งถึงใน พชัรี  คงดี : 2556) ให้ค  านิยามไว้
วา่ ขวญัในการท างาน  หมายถึง องคป์ระกอบแห่งพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงออกในรูปของ
ความรู้สึก ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะแสดงให้ทราบถึงความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานนั้น ๆ เช่น ความสัมพนัธ์
ของการท างานของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานอ่ืน 

 สรุปได้ว่า การสร้างขวญัก าลังใจในการปฏิบติังาน คือ กระบวนการท่ีช่วยส่งเสริม
สภาพจิตใจ ใหมี้ก าลงัใจท่ีดีท่ีมีต่อการท างาน  ซ่ึงมีหลายวิธี สามารถเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบท
และสถานการณ์ ทั้งการชมเชย ยกยอ่ง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่วมงาน และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
หลาย ๆ อยา่ง ไม่วา่เป็นเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และความพึงพอใจ
ของผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนรวมถึงการยอมรับและช่ืนชมซ่ึงกนัและกนัในการท างาน โดยไม่วา่จะเป็น
นกัเรียนหรือครูยอ่มตอ้งการขวญัก าลงัใจในการเรียน การท ากิจกรรม และท างานทั้งส้ิน  ซ่ึงการสร้าง
ขวญัก าลงัใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้การขบัเคล่ือนการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็นกนัเอง และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน 

 ความส าคญัของการสร้างก าลงัใจ 
 พชัรี  คงดี (2556) กล่าวว่าขวญัก าลังใจเป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติังานของครูใน

หน่วยงานซ่ึงทุกหน่วยงานลว้นตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานสูงก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานเกิดความจงรักภกัดีและซ่ือสัตยต่์อองค์กรเกิดความสามคัคีและพลงักลุ่ม
เสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในองค์กรเกิดความสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาขององคก์รและสุดทา้ยท าให้
ผูป้ฏิบติังานเกิด ความเช่ือมัน่ต่อองคก์รของตนผลท่ีตามมา คือความส าเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สุวฒั  พนัธฤทธ์ิ(2554 : 17)กล่าวถึง ความส าคญัของขวญัก าลงัใจ ในการปฏิบติังาน 
ของบุคคลหรือกลุ่มคนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ มีความส าคญั และมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการปฏิบติังาน
ของทุกคน  เพราะขวญัก าลงัใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ดงันั้น ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งค านึงถึงและเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองค์กร 
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผล 

 สมจิตร ไข่มุก(2554 : 12)ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ครูในหน่วยงาน ซ่ึงทุกหน่วยงานล้วนต้องการให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานสูง 
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการท างาน ความจงรักภกัดี ความสามคัคี เกิดพลงัเพื่อการพฒันาองคก์ร และ
สุดทา้ยท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร ผลท่ีตามมา คือ ความส าเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 วริศร  มจัฉา (2556) กล่าวว่าขวญัก าลงัใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึง 
แมว้่าจะเป็นนามธรรม เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่ก็สามารถสังเกตไดจ้ากการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการท่ี จะปฏิบติังาน หรือปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ
และเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งให้ความสนใจและพยายามสร้างข้ึนในหน่วยงาน เพราะนอกจาก
จะท าใหง้านประสบผลดว้ยดีแลว้ ยงัส่งผลให้เกิดการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และความมัน่คง
ข้ึนในหน่วยงานอีกดว้ย  

สรุปว่า การสร้างขวญัก าลงัใจมีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะปฏิบติังานหรือปฏิบติั
ภารกิจใหป้ระสบผลส าเร็จ  ทุกหน่วยงานลว้นตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
สูง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เกิดความจงรักภกัดี และซ่ือสัตยต่์อองคก์ร เกิดความสามคัคี 
และพลงักลุ่มเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร เกิดความสร้างสรรค ์และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการ
ปฏิบติังาน  เพื่อการพฒันาขององคก์รให้ประสบผลส าเร็จ   

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างขวญัก าลงัใจ 
 พชัรี  คงดี (2556) ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฏีของ Maslow วา่มีความเก่ียวขอ้งและแสดงให้

เห็นความตอ้งการ 5 ล าดบัขั้นของมนุษย ์เม่ือมีความตอ้งการก็ยอ่มตอ้งพยายามแสวงหาทางจะบ าบดั
ความตอ้งการ เม่ือไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นแรกแลว้ก็จะมีความตอ้งการขั้นต่อไป ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีเพื่อใหไ้ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของคน ดงัน้ี 

 1.  ทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจ ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุ้นในการท างาน (Motivation 
Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานโดยตรง และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการ
ท างาน 

 2.  ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง การไดเ้ล่ือนเงินเดือนหรือต าแหน่งให้สูงข้ึน 
รวมถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ความสามารถเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในการท างานดว้ย  

 3.  การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องชมเชย และการ
ยอมรับนบัถือ หรือการแสดงออกความยินดีจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน หรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ปัจจยัน้ีมกัจะเกิดข้ึนควบคู่กบัความส าเร็จของงาน  
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 4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่ผูท้  างาน
ได ้รับผดิชอบต่อการท างานของตนอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบหรือควบคุมมากเกินไป  

 5. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ลักษณะงานท่ีน่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ งานท่ีตอ้งใชค้วามคิดไม่รู้สึกจ าเจซ ้ าซากท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจ 

 ทฤษฏีสองปัจจยัของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959 อา้งถึงใน พชัรี  คงดี. 2556 : 22-25)  
ทฤษฏีสองปัจจยัของ Herzberg ได้ศึกษาทดลองเก่ียวกับการจูงใจในการท างานของมนุษย์พบว่ามี 
ปัจจยัอยู่ 2 ประการท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิงและมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานคนละแบบ โดย
ประการแรก เม่ือคนงานไม่พอใจต่อการท างานของตนมกัจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ซ่ึงเรียกปัจจยัเหล่าน้ีวา่ “ปัจจยัค ้าจุน ” หรือ “ ปัจจยัสุขอนามยั ” ประการท่ีสอง ส่วนคนงานท่ีพูดถึง
ความพอใจในงาน มกัพูดถึงเน้ือหาของงานท่ีเขาให้ช่ือว่า “ ปัจจยักระตุน้” หรือ “ ปัจจยัจูงใจ”
 ทฤษฎีความคาดหวงัของ วรูม (Victer H. Vroom. 1964. อา้งถึงใน พชัรี คงดี. 2556) วรูม 
ไดก้ล่าวถึง ปัจจยั 3 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจให้คนปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 1) 
ความเช่ือ ความคาดหวงัของบุคคลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความพยายามและ ประสิทธิภาพของ
งาน โดยถา้บุคคลเช่ืออยา่งแรงกลา้วา่เขาสามารถท างานไดส้ าเร็จเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการท างาน 2) 
ผลตอบแทน เป็นความคาดหวงัของบุคคลท่ีวา่เม่ือเขาท าดีแลว้จะไดรั้บส่ิงตอบแทน  3) การรับรู้คุณค่า 
บุคคลแต่ละคนจะให้คุณค่าให้ความส าคัญแตกต่างกัน การจูงใจคนต้องรู้ว่าเขาให้คุณค่าและ
ความส าคญัต่อส่ิงใดแลว้จูงใจดว้ยส่ิงนั้น เขาจะพยายามในการท างานมากหรือนอ้ยอยูท่ี่การเห็นคุณค่า
ของส่ิงจูงใจ 

5.  การสร้างและขยายเครือข่าย 
 ความหมายของการสร้างและขยายเครือข่าย 
 ธงชยั  ธนสถิตย ์(ม.ป.ป. : ออนไลน์) เครือข่าย (Network) หมายถึง การเช่ือมโยงของคน             

ของกลุ่ม หรือกลุ่มองค์กรท่ีสมคัรใจท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารร่วมกนัหรือท ากิจกรรมร่วมกนั 
โดยมีการจดัระเบียบโครงการของคนในเครือข่ายดว้ยความเป็นอิสระเท่าเทียมกนัภายใตพ้ื้นฐานของ
ความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงเป็นรูปแบบของการพฒันาตนเองอีกรูปแบบหน่ึง  
เป็นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกักบับุคคลใหม่ ๆ การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีพึ่งรู้จกัการรักษา
สัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในแวดวงเดียวกนัและต่างแวดวง 

 สนธยา  พลศรี(2550 : 207)ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงระหว่างสมาชิก ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อ
เครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายยอ่ยภายใตค้รือข่ายใหญ่ ในการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายไม่ไดเ้ป็นเพียงการ
รวมตวักนัโดยทัว่ไป แต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกนั ทั้งท่ีเป็นคร้ังคราวหรืออาจเป็นกิจกรรม
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ท่ีต่อเน่ือง จึงเป็นการเช่ือมโยงคนท่ีมีความสนใจร่วมกนั มาพบปะสังสรรค์และพฒันาไปสู่การลงมือ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ดว้ยเป้าหมายและจุดประสงคเ์ดียวกนั 

 อรวรรณ  วงษป์ระคอง (มปป.: ออนไลน์)  ไดก้ล่าววา่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีวตัถุประสงคใ์น
การพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณหรือบริบทของทอ้งถ่ิน 
โดยมีหน่วยงานหลกัท่ีให้การสนบัสนุน ประสานงานระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ให้เกิดเครือข่าย และจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่าย 

 พิสิฐ  เทพไกรวลั (2554) กล่าววา่ เครือข่าย หมายถึง การเช่ือมโยงระหวา่งระบบการ
ปฏิบติังานหรือเช่ือมโยงบทบาทของกลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นหน่วยย่อย
รวมตวักนัด้วยความสมคัรใจ ภายใตค้วามตอ้งการในวตัถุประสงค์ ร่วมกนัจดัโครงสร้างและ
รูปแบบการท างานด้วยระบบใหม่ในลักษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบ 
ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งด้วย การระดมสรรพก าลงั ร่วมกนัก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาด้วยการให้
สมาชิกไดร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และ
ร่วมรับผลประโยชน์ 

 สรุปว่า การสร้างและขยายเครือข่าย หมายถึง ขบวนการอันเกิดจากการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และความตอ้งการ
บางอย่างตรงกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างจนส าเร็จตามเป้าหมาย และเม่ือประสบ
ความส าเร็จแลว้ก็มีการขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบสู่องค์อ่ืน ๆ ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การสร้างและขยายเครือข่ายในการพฒันาความเป็นคนดีสู่โรงเรียนใกลเ้คียงท่ีมีบริบทคลา้ยกนั 
และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในกระบวนการสร้างความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ทั้ง
ภายในและต่างจงัหวดั ภายในเขตพื้นท่ีและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การอบรมให้
ความรู้ การศึกษาดูงาน การจดันิทรรศการน าเสนอ เป็นตน้ 

 ความส าคญัของการสร้างและขยายเครือข่าย 
 ธงชยั  ธนสถิต (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวถึงความส าคญัหรือประโยชน์ในการสร้าง

เครือข่าย คือ 1) ช่วยใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 2) ช่วยลดการท างานและการใชท้รัพยากรซ้อน   
3) เกิดความเขา้ใจมากข้ึน น าไปสู่การท างานร่วมกนัเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย  4) สนองความตอ้งการ
ของกลุ่ม/องคก์รเครือข่าย  5) ช่วยช้ีให้เห็นปัญหาและการพฒันาของหมู่บา้น/ชุมชน  6) ช่วยเช่ือมโยง
งานกบัภาคต่าง ๆ  และ 7) ท าให้คนและองคก์รไดรั้บความช่วยเหลือ  ซ่ีงการสร้างเครือข่ายท าให้เกิด
การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ แลกเปล่ียนความรู้ รู้กวา้ง ประมวลผลขอ้มูล ไดข้อ้มูลท่ีไม่ซ ้ าซ้อน  เกิดการ
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ยอมรับในเครือข่าย เกิดศรัทธาไวใ้จ  มีท่ีปรึกษา เวลาเผชิญปัญหา  จุดประกายความหวงัใหม่ ๆ จูงใจ
และการยอมรับ 

 ศกัด์ินิพน  สวา่งวงศ ์(2557) กล่าววา่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาเป็น
กลยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ จ านวน
มากและมีคุณภาพเพียงพอ มาช่วยกนัผลกัดนัการศึกษาในส่วนท่ีตนเอง สามารถกระท าได ้เครือข่าย
ความร่วมมือเป็นกลุ่ม หรือองคก์ร หรือหน่วยงาน หรือบุคคล ท่ีท างาน ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดยมี
เป้าหมายเดียวกนั มีความตอ้งการร่วมกนั ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประเด็นปัญหาร่วม โดยเขา้ร่วมมือกนั
เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างพลงัและความแข็งแกร่ง
ใน การผลกัดนัใหเ้กิดผลในการแกปั้ญหาร่วมกนัในอนาคต  

  ขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท ์(2556 : ออนไลน์) กล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่ายในการ
พฒันาว่ามีประโยชน์หลายประการ ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์สมาชิก และกิจกรรมของเครือข่าย ซ่ึง
พอจะรวบรวมได ้ดงัน้ี  

1. เครือข่ายช่วยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ประสบการณ์เคร่ืองมือ 
และส่ือ ผา่นการประชุม การทดลองปฏิบติัการ การประชาสัมพนัธ์และการให้ความร่วมมือกนัใน
การด าเนินโครงการ การแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์ให้แก่กันเป็นการเสริมความสมบูรณ์
ใหก้บัสมาชิกเครือข่ายทั้งมวล ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือองคก์ร  

2. การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและการประสานงานในเครือข่าย ช่วยลดการท างานและ
การใชท้รัพยากรซ ้ าซอ้น ท าใหก้ารพฒันาสามารถด าเนินไปไดก้า้วหนา้ รวดเร็ว และส่งผลต่อสังคม
ในวงกวา้งยิง่ข้ึน  

3. เครือข่ายสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยูใ่นระดบัต่างกนั มีวิธีการท างาน การจดัองคก์ร และ 
มีภูมิหลงัต่างกนั ท่ีไม่มีโอกาสติดต่อกนัเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
เขา้ใจกนัมากข้ึน น าไปสู่การท างานร่วมกนั เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย  

4. เครือข่ายสามารถท าให้คนและองค์กรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัไดท้ราบว่ายงัมีบุคคล
หรือหน่วยงานอ่ืนอีกมากท่ีสนใจท างานในเร่ืองเดียวกนั และเผชิญปัญหาเหมือนกนั  

5. เครือข่ายสามารถท าใหค้วามตอ้งการของประชาชนไดรั้บการสนองตอบจากรัฐ  
6. เครือข่ายช่วยช้ีใหเ้ห็นปัญหาและประเด็นการพฒันาท่ีซบัซอ้นและท่วมทน้ในหมู่บา้น  
7. เครือข่ายช่วยเช่ือมหน่วยงานวชิาการและแหล่งทุนกบัผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ  
8. เครือข่ายท าให้คนและองคก์รไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อน ไดรั้บก าลงัใจ การจูงใจ 

และการยอมรับซ่ึงมีความส าคญัต่อหน่วยเล็ก ๆ ท่ีอยูน่อกระบบราชการ  
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 สรุปได้ว่า การสร้างและขยายเครือข่ายมีความส าคญัต่อความร่วมมือของสถานศึกษา 
เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ช่วยลดการ
ท างานและการใชท้รัพยากรซอ้น  เน่ืองดว้ยเครือข่ายเป็นการจดัระบบให้กลุ่มบุคคล หรือองคก์รท่ีเป็น
สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกนั เป็นลกัษณะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าจุดดีของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และ
สนบัสนุนกนัและกนั  เป็นการผนึกก าลงัในการท างาน  จึงท าให้กิจกรรมท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ   

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างและขยายเครือข่าย 
 ธงชยั  ธนสถิต (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีและแนวคิดสร้างเครือข่ายวา่ การ

สร้างเครือข่ายในการท างานเชิงพฒันา มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รท่ีท างาน
พึ่งพิงซ่ึงกนัและกัน มากกว่าท่ีจะแข่งขนั เป็นการแลกเปล่ียน(exchange theory) แลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  เป็นการรวมพลงั (synergy)  รวมพลงัท างานท่ีสร้างผลลพัธ์และคุณค่า
มากกวา่ท่ีแต่ละองคก์รจะท าโดยโดดเด่ียว 

 ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช (2554 : ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการสร้างเครือข่าย ในการ
สัมมนาเครือข่ายสถาบนัเพื่อการป้องกนัประเทศ และความมัน่คง (Network of Institutes for Defence 
and Security: NIDaS) เก่ียวกบัการด าเนินการความร่วมมือทางเครือข่ายท่ีแทจ้ริงนั้น ควรมีการ
ด าเนินการดงัน้ี  

1. มีการสร้างความไวว้างใจกนัและกนัของสมาชิกภายในเครือข่าย ในการด าเนินการทาง 
เครือข่ายส่ิงแรกท่ีตอ้งมี คือ ความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั (Trust)  

2. มีการแลกเปล่ียนโครงการและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารร่วมกนั หรือการจดักิจกรรมประชุม 
หรือสัมมนาร่วมกนั ท าให้รู้จกัซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร 
แลกเปล่ียน ขอ้มูลข่าวสาร และองค์ความรู้ซ่ึงกนัและกนั สร้างความใกลชิ้ดสนิทสนม ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ควรมีการพบปะกนัอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง ในแต่ละคร้ังของการพบปะกนัจะตอ้งมี
สมาชิกใหม่ ๆ เขา้มาร่วม กิจกรรมหรือสัมมนาดว้ยเสมอเพื่อเพิ่มสมาชิกในเครือข่าย  

3. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการท างานร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้ งในด้านมีการจดัสรรหรือจดัหางบประมาณ อาจใช้วิธีการตั้งโครงการ
ร่วมกนั แลว้น าไปจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานตนเอง เป็นการประสานการใช้งบประมาณอย่าง
ชาญฉลาด เป็นการใชง้บประมาณร่วมกนั รวมทั้งการใชท้รัพยากรดา้นบุคคลท างานร่วมกนั อยา่งเช่น 
ใชผู้เ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นเพื่อท าโครงการร่วมกนั เป็นตน้  
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4. มีวิธีการประสานการท างาน เพื่อให้การด าเนินงานของระบบเครือข่ายเป็นไปดว้ยดีมี
ประสิทธิภาพ เช่น ประสานการจดักิจกรรมร่วมกนั การใชท้รัพยากรร่วมกนั การแลกเปล่ียนบุคลากร
ซ่ึงกนัและกนัและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค 

 มนตา  ตุลยเ์มธาการ  และคณะ (2560 : VII) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
ขยายผลการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมว่า เม่ือพฒันาจนเป็นโรงเรียนตน้แบบคุณธรรมจริยธรรมได้
ส าเร็จ ควรมีการขยายผลไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆ ดว้ยวิธีการ coaching and mentoring โดยโรงเรียนตน้แบบ
ควรเป็นพี่เล้ียงให้โรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกวา้งมากข้ึน และช่วยในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 

 สรุปแนวคิดในการสร้างและขยายเครือข่าย ได้ว่า หน่วยงานและองค์กรส่วนใหญ่ มี
เป้าหมายและแนวคิดในการสร้างและขยายเครือข่าย เพื่อความร่วมมือในการพฒันาองค์กร ซ่ึงมี
หลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บัเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และบริบทขององคก์ร เช่น การสร้างเครือข่ายในการ
ท างานเชิงพฒันา การขยายเครือข่ายเพื่อขยายผลส าเร็จกิจกรรมหรืองานท่ีส าเร็จให้เกิดประโยชน์ในวง
กวา้งยิง่ข้ึน เช่น การขยายเครือข่ายการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน เป็นตน้ 

 
4.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัความพึงพอใจ 

4.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ ไดมี้นกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่าน ให้ค  าจ  ากดัความ

หรือความหมายของความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 
จิราพร  หนูลาย (2550 : 59) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตนาคติ

ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
ของตนท าใหเ้กิดความรู้สึกดีในส่ิงนั้น ๆ 

พิสมยั  แก้วทาสี (2551 : 57) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ                
เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวกนั้น ความพึงพอใจในการเรียน
หมายถึง ความรู้สึกพอใจชอบใจในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือความตอ้งการในการด าเนินกิจกรรม
นั้นๆจนบรรลุผลความส าเร็จ 

เซอร์เมอร์  ฮอร์น (Schemerhorn. 1984 : 230) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นระดบัหรือ             
ขั้นของความรู้สึกในด้านบวก หรือด้านลบของคนท่ีมีต่อลกัษณะต่างๆ ของงานรวมทั้งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การจดัระบบงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
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ศคงคราญ  ว่องไวสกุลชัย (2551 : 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
หมายถึง ทศันคติทางบวกและทางลบท่ีมีต่อการท างานของตนเอง ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้รับการ
ตอบสนองตามความตอ้งการความคาดหวงัจากการท างานนั้น ๆ 

อรอุมา  คมสัน (2551: 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ผลท่ีเกิดจาก
การปฏิบติังานแล้วได้รับผลตอบแทนท่ีตอบสนองความต้องการของพนักงานท่ีปฏิบติังานนั้น ซ่ึง
ความพึงพอใจนั้ นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถของตนเองจะส่งผลให้หน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติทางดา้นบวกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ต่อการท างาน หรือการปฏิบติักิจกรรมอะไรต่าง ๆ ในเชิงบวก เม่ือได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ท าใหเ้กิดความรู้สึกดีในส่ิงนั้น ๆ ท าให้เกิดความรู้ช่ืนชอบ ประทบัใจ 
ในส่ิงท่ีกระท าหรือในส่ิงท่ีปฏิบติั  

4.2   ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพึงพอใจ 
นักวิชาการได้พฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน และ

อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไวห้ลายทฤษฎี 
บลูม (Bloom.1976: 72-74 อ้างถึงใน พิสมัย  แก้วทาสี. 2551: 61) ได้กล่าวไวว้่า                            

ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีตนตอ้งการ ก็น่าจะคาดหวงัไดแ้น่นอนวา่นกัเรียนทุกคนได้
เตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเลือกนั้นด้วย ความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมั่นใจเราสามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมดา้นจิตใจไดช้ดัเจน จากการปฏิบติัของนกัเรียนต่องานท่ีเป็น
วิชาบงัคบักบัวิชาเลือกจากส่ิงนอกโรงเรียนท่ีนกัเรียนอยากเรียน เช่น การขบัรถยนต์ ดนตรีบางชนิด
เกมหรืออะไรบางอย่างท่ีนักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียนการมีความ
กระตือรือร้น และความสนใจเม่ือเร่ิมเรียนจะท าใหน้กัเรียนเรียนไดเ้ร็วและประสบความส าเร็จสูง 

อยา่งไรก็ตาม บลูม (Bloom) เห็นวา่  วิธีน้ีค่อนขา้งเป็นอุดมคติท่ีจดัไดล้  าบาก ความพึง
พอใจของนกัเรียนในการศึกษาเล่าเรียนจะเกิดจากองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีคือหลกัสูตรวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อนท่ีจะสั่งสอนให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน ดงันั้นจึง
เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีจะสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักเรียนเพื่อให้
นกัเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและกระตือรือร้นในการเล่าเรียน โดยการปรับปรุงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของครู มีการยกย่องให้ก าลงัใจแก่นักเรียนท่ีกระท าความดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันักเรียน
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเจริญกา้วหน้า การสร้างสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม
น่าอยู่ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังและให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียน                   
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มีปัญหาทุกข์ร้อน ปัจจยัความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

บาร์นาร์ด (Barnard. 1972 : 142 อา้งถึงใน วนิดา  ไหมพรม. 2557 : 38)  ไดก้ล่าวถึง
ส่ิงจูงใจท่ีหน่วยงาน หรือผูบ้ริหารหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ               
พึงพอใจในการท างานไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.   ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ได้แก่ เงิน ส่ิงของท่ีให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน               
เป็นการชดเชย หรือเป็นรางวลั 

2.   งานนั้นต้องสามารถวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างานและ              
การควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 

3.   เพื่อใหผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  3.1   คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
   3.2   มีผลงานกลบัมาใหผู้ท้  าทราบโดยตรง 
 3.3   งานนั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
 3.4   งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้
มมัฟอร์ด (Manford.E. 1972 อา้งถึงใน รัตน์ชา  เล่ือนแกว้. 2550 : 162) ไดจ้  าแนก

ความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
1.  กลุ่มความตอ้งการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มน้ี 

ไดแ้ก่ Maslow,A.H. ,  Herzberg. F และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของ
บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จของงานและความตอ้งการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2.  กลุ่มภาวะผูน้ า ( Leadership School) มองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการ
ปฏิบติัของผูน้ าท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.  

3.  กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั (Effort-Reward  Bargain School) เป็นกลุ่มท่ีมอง
ความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ีได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของ
มหาวทิยาลยัแมนเชตเตอร์ (Manchester Business School) 

4.  กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการ (Managerment Ideology School) มองความพึงพอใจ
จากพฤติกรรมการบริหารงานขององคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 

5.  กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึง
พอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวิสตอค (Tavistock Institute) 
มหาวทิยาลยัลอนดอน 
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เสนอ  ทองจีน (2549 : 34-35) ไดก้ล่าวสรุปเก่ียวกบัทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึง
พอใจวา่มีหลายทฤษฎี และทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมาสโลว ์  ท่ีกล่าวว่า มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่ตลอดเวลาและไม่มีท่ีส้ินสุด ความ
ตอ้งการใดท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองเท่านั้น ท่ีเป็นส่ิงจูงใจแทน และมาสโลวไ์ดล้  าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นต ่าไปหา
สูงตามล าดบัความส าคญั กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการในระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองแล้ว ความ
ตอ้งการระดบัสูงก็จะเรียกร้องให้ตอบสนอง แบ่งเป็น 5 ขั้น  ดงัน้ี 

1.   ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs)  ความตอ้งการพื้นฐานเพื่อความ 
อยูร่อดของชีวิต  เช่น  ความตอ้งการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค และความตอ้งการ
ทางเพศ  

2.   ความตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Security of safety needs)  ความ
ตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คงต่าง ๆ  เช่น  ความปลอดภยัจาดอุบติัเหตุ  ความมัน่คงในอาชีพ 

3.   ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or belongingness needs)  ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
อยูร่่วมกนัและการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

4.   ความตอ้งการท่ีเห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem or status needs)  ความตอ้งการท่ีจะมี
ฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับ ยกยอ่งสรรเสริญของบุคคลอ่ืน  

5.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or self-realization)
ล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีสูงสุดของมนุษยก์็คือ ความตอ้งการท่ีจะส าเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือ
ความคาดหวงัท่ีอยากไดรั้บผลส าเร็จในส่ิงอนัสูงส่งในทศันะของตน 

อรอุมา  คมสัน (2551 : 15) กล่าววา่ องคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพอใจ
ในงานนั้นสามารถแยกไดเ้ป็นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัเก่ียวกบัมนุษยเ์อง ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ท่ีแคบท่ีสุดหรือระดบัจุลภาคซ่ึงถือ
ปัจจยัส่ิงแวดล้อมในองค์กรไปจนถึงส่ิงแวดล้อมท่ีกวา้งท่ีสุดหรือระดับมหภาค ซ่ึงได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในขณะนั้น ในจ านวนปัจจยัทั้ง 2 ประเภทน้ี ปัจจยัท่ีไดรั้บความสนใจ
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัระดบัจุลภาคหรือปัจจยัสภาพแวดลอ้มในองคก์ร ซ่ึงถือวา่งานกบัสภาพแวดลอ้ม
และองค์กรกับสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อระดับของความพอใจมากน้อยของ
คนท างานโดยตรง 

2. ปัจจยัเก่ียวกบัตวัมนุษยเ์อง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา ปัจจยั
ด้านบุคลิกภาพ ซ่ึงถือค่านิยมความต้องการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และปัจจยัความสามารถ เช่น  
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ความเฉลียวฉลาด ความช านาญ  เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีมีขอ้สังเกตวา่ปัจจยัเหล่าน้ีมิไดก้ าหนดระดบัความ
พึงพอใจหรือไม่น่าพอใจเท่านั้น 

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959 อา้งถึงใน นวรัตน์  วิบูลยศ์รี. 2550 : 
13-14) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการจูงใจในการท างาน เรียกวา่ ทฤษฎี 2 ปัจจยั  (Two – Factor  Theory of 
Motivation – Hygiene Theory)  ซ่ึงไดเ้สนอวา่ปัจจยัในการท างานเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการ
ท างาน และไม่พึงพอใจในการท างาน โดยคน้พบวา่ ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อการท างานแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ 

1. ปัจจยัอนามยั (Hygiene factor) คือ ปัจจยัท่ีตอ้งทะนุบ ารุงหรือปัจจยัท่ีอาจท าให้เกิด
ความไม่พอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์การ วิธีการบงัคบับญัชา ความมัน่คงในการท างาน ความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มในการท างาน  และปัจจยัส่ี  เป็นตน้ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีถือวา่เป็นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาไวใ้ห้ดี  หากเกิด
ความไม่พอใจในเร่ืองเหล่าน้ี ก็ควรรีบด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้หมดความไม่พอใจไป  

2. ปัจจยัจูงใจ (Motivation factor) คือ เป็นปัจจยัท่ีจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จในการท างาน ความรับผิดชอบ  ความกา้วหน้า  การไดรั้บการยอมรับ และการยกย่อง                 
เป็นตน้ ดงันั้นฝ่ายบริหารควรส่งเสริมใหปั้จจยัเหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้ คนงานใหเ้กิดความพอใจ  

 กรีน  และคราฟ (Greene and Craft. 1979 อา้งถึงใน สุพิชญา  อุรเคนทร์เนตร. 2553 : 9-
10) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจ และการท างาน พบวา่มีแนวคิดดงัน้ี 

 1. ความพึงพอใจท าใหเ้กิดการท างาน (Satisfaction Causes Performance) กลุ่มน้ีมี 
ความเช่ือว่าผูท่ี้มีความสุขในการท างานต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจจะมีผลผลิตจากงานดี แนวคิดน้ี 
ไดแ้ก่ แนวคิดของวรูม (Vroom. 1964) 

 2. การท างานท าใหเ้กิดความพึงพอใจ (Performance Causes Satisfaction) ผลงานท่ีดี 
มีผลจากงานสร้างความพึงพอใจให้กบัคนปฏิบติั  แนวคิดของกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ แนวคิดของพอร์ตเตอร์ 
และลอวเ์ลอร์ (Porter and Lawler. 1968) 

 3. รางวลัเป็นปัจจยัของความพึงพอใจในการท างาน (Reward as a Causal Factor)
แนวคิดน้ีมองรางวลั หรือส่ิงท่ีไดรั้บผลตอบแทนเป็นตวัแปรท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
และเกิดผลของงานดว้ย กลุ่มน้ีเป็นแนวคิดของเบรฟิล และครอกเคท (Brayfield and Crockett. 1955) 
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4.3  การวดัการประเมินความพงึพอใจ 
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความพึงพอใจ 
พระถิรวฒัน์  วฑฺฒนเมธี(ค ามุงคุณ)(2556 : 52) ไดก้ล่าวไวว้า่ เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความ              

พึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก และเป็นสุขของบุคคลท่ี
เกิดจากการปฏิบติังานตลอดจนท าให้เกิดความพึงพอใจ มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มีขวญั
ก าลงัใจในการท างานความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดจากทศันคติหลายประการ ท่ีคนมีต่องานของเขา                  
ต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบังานต่อชีวิตของเขาเองโดยทัว่ไป เคร่ืองมือวดัความพึง
พอใจตามลกัษณะท่ีควรจะถามแบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  แบบส ารวจปรนยั (Objective Survey) เป็นแบบวดัท่ีมีค าถามและค าตอบให้เลือก
โดยท่ีผูต้อบ ตอบตามความท่ีตนเองมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บท่ีสามารถวิเคราะห์
ไดเ้ชิงปริมาณ 

2.  แบบส ารวจเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็นแบบสอบถามท่ีใชผู้ต้อบดว้ยค าพูดและ
ขอ้เขียนตนเองเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดให้ตอบโดยอิสระเป็นขอ้มูลท่ีไดเ้ชิงคุณภาพ 

การแบ่งแบบวดัความพึงพอใจตามลกัษณะของงานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
1.  แบบวดัความพึงพอใจงานทัว่ไปเป็นแบบวดัความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีความสุข

กบังานโดยมีส่วนร่วม 
2.  แบบวดัความพึงพอใจเฉพาะเก่ียวกบังานลกัษณะของแบบวดัความพึงพอใจของ

งานในแต่ละดา้นความพึงพอใจในการเรียน จะมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจแบ่งตามลกัษณะดงัน้ี  

1.  การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความ
คิดเห็นซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือกหรือค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าวอาจถาม
ความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงานและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ีดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้

3.  การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

 เคร่ืองมือใช้ว ัดความพึงพอใจข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อค าถามและลักษณะ                 
ของงาน  ลกัษณะของค าถามประกอบดว้ยแบบวดัท่ีมีค าถามและมีค าตอบให้เลือกและให้เลือกตอบ
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โดยอิสระ เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความพึงพอใจตามลกัษณะงานเป็นการวดัความพึงพอใจงานทัว่ไปและ
ความพึงพอใจเฉพาะเก่ียวกบังานและวตัถุประสงคใ์นการจดั 
 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

5.1  งานวจัิยในประเทศ 
มนตา  ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560 : 54-55) ได้ศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้ 

กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาคและประเมินผลการพฒันาโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรม ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน ซ่ึงได้รายงานข้อมูลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของ
โครงการในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ร่มร่ืนเหมาะสมเป็นท่ีเรียน
มากข้ึน  2) ดา้นนกัเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้
เป็นส่วนใหญ่  3) นกัเรียนพฒันาตนเองในทิศทางท่ีดีเพิ่มมากข้ึน  4) โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน  5) โรงเรียนมีนวตักรรม/ องค์ความรู้ ของการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน  6) โรงเรียนไดรั้บการยอมรับ
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานดา้นคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนใกลเ้คียง ช่ือเสียงของโรงเรียนใน
ดา้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนกัเรียนให้ดีข้ึน ท าให้โรงเรียนใกลเ้คียงมาศึกษาดูงานดา้นคุณธรรม
จริยธรรม  และพบวา่ผลพลอยไดจ้ากการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ท าให้ 1) โรงเรียนมีผลทดสอบทาง
การศึกษา ในระดบัชาติ (O-NET)ในระดบัสูงข้ึน 2)โรงเรียนคุณธรรมมีนักเรียนท่ีเขา้มาศึกษาต่อใน
ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพิ่มข้ึน  3) อตัราออกกลางคนัของนกัเรียนในโรงเรียนคุณธรรมลดลง ในทาง
ตรงกนัขา้มพบวา่ ส่วนใหญ่มีนกัเรียนเขา้มาศึกษาต่อเพิ่มข้ึน  4) โรงเรียนและนกัเรียนไดรั้บรางวลัเชิด
ชูเกียรติจากการประกวดแข่งขนัต่าง ๆ การแข่งขนัทางดา้นวิชาการ ดา้นกีฬา การประกวดส่ิงประดิษฐ ์
หรืองานสร้างสรรคด์า้นศิลปะ การแข่งขนัร้องเพลงและเล่นดนตรีฯลฯ และ 5) ชุมชนมีการต่ืนตวัใน
ระดบัสูงในการรับรู้เก่ียวกบัการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม พบว่าชุมชนจะให้ความร่วมมือในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นฐานจดัการเรียนรู้ และสนบัสนุน
ในดา้นงบประมาณ สถานท่ี  อุปกรณ์ และร่วมเป็นวทิยากรเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

จฤณญา  จินาศรีพูล (2558) ได้ศึกษาการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์โดยการเรียนรู้                  
ผา่นกรณีศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัก่ึงทดลองมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์โดยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาของนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ              
60 พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จงัหวดันนทบุรี ท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 
2558 จ านวน 80 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
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ส าหรับการเสริมสร้างความซ่ือสัตย ์จ  านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้                
ผา่นกรณีศึกษาส าหรับการเสริมสร้างความซ่ือสัตย ์จ  านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบ
วดัความซ่ือสัตย ์และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นกรณีศึกษาส าหรับการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติทดสอบค่าที และวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ า ผลการวิจยัพบวา่ 
1) หลงัการทดลองและระยะติดตามผลนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองท่ีไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาส าหรับการเสริมสร้างความซ่ือสัตยมี์ค่าเฉล่ียคะแนนความซ่ือสัตย์
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) หลงัการทดลองและระยะติดตามผล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
ส าหรับการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์มีค่าเฉล่ียคะแนนความซ่ือสัตย์สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตามหลกัสูตรของโรงเรียนตามปรกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สุริยา  เผด็จศึก  และนิภา  ศรีไพโรจน์(2558 : ออนไลน์)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองบทบาทของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลกัษณะสุจริตของนกัเรียนตามโครงการ โรงเรียนสุจริต สถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 และเขต 4  พบว่า ดา้นบทบาทของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมคุณลกัษณะสุจริตของนกัเรียนตามโครงการโรงเรียนสุจริต สถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 และเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น
พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นมีจิตสาธารณะ ดา้น 
ทกัษะการคิด ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านซ่ือสัตยสุ์จริต และด้านมีวินัย เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ปรากฏผลดงัน้ี   

1.1 ด้านทกัษะการคิดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน
ระดบั มากทุกขอ้ โดย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ดงัน้ี  จดักิจกรรมให้นกัเรียน
สามารถยกตวัอย่างบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของความสุจริตในโรงเรียน ชุมชนและสังคมพร้อม
อธิบายความดีท่ีปรากฏ จดักิจกรรมให้นักเรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อต้านการทุจริต และ                   
จดักิจกรรมให้นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาการทุจริต ส่วนล าดบัสุดทา้ย ได้แก่
สนบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ ของการทุจริต/ไม่ทุจริต  

1.2  ดา้นมีวินยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น ระดบั
มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3 ล าดบัแรก ดงัน้ี จดักิจกรรมให้นกัเรียนสามารถ
น าตวัอย่างพฤติกรรมสุจริตไปประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ปลูกฝังให้นกัเรียนตั้งใจเรียนและ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จทนัเวลาด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถรู้และเคารพ
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สิทธิของเพื่อน ครู ผูป้กครอง และผูอ่ื้นในสังคม ส่วนล าดบัสุดทา้ย ได้แก่ ปลูกฝังให้นักเรียนเม่ือ
ไดรั้บค าแนะน าตกัเตือนในการปฏิบติัตนไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน ยนิดีแกไ้ข และปรับปรุงตนเอง  

1.3 ดา้นซ่ือสัตยสุ์จริต  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกดงัน้ี สนับสนุนให้นักเรียน
สามารถพูดแต่ส่ิงท่ีเป็นจริงไม่กลบักลอกไม่มีเล่ห์เหล่ียม ไม่คดโกง ไม่หาผลประโยชน์และเอารัดเอา
เปรียบในทางมิชอบ ส่งเสริมใหน้กัเรียนปฏิบติั หนา้ท่ีตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั และส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีการมีความละอายเกรงกลวัต่อการท าผิด  ส่วนล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความตรงต่อเวลา  

1.4 ด้านอยู่อย่างพอเพียง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า             
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกดงัน้ี ส่งเสริมให้นกัเรียน 
สามารถใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเก็บออมเงิน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยดัและรู้คุณค่า และส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่ายโดยการท า
บญัชีรายรับรายจ่าย ส่วนล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ปลูกฝังใหน้กัเรียนพร้อมให้อภยัเม่ือผูอ่ื้นกระท าผดิพลาด  

1.5 ดา้นมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ โดย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกดงัน้ี  ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกั
ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนโรงเรียน ชุมชน จดักิจกรรมให้นักเรียนมี             
ส่วนร่วมสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมดว้ยความกระตือรือร้น  และส่งเสริมให้นกัเรียนชกัชวนให้ผูอ่ื้น
ประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็นพลเมืองดีของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ส่วนล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตอาสาช่วยท างานให้ผู ้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาโดยไม่หว ัง
ผลตอบแทน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร (2557 : 47-74) ได้ศึกษาเร่ืองการส่งเสริม
กิจกรรมการปลูกจิตส านึกสุจริตของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบวา่ การพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการปลูกจิตส านึกสุจริตของนกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานครส่งผลให้นกัเรียนมีพฤติกรรมจิตส านึกความสุจริตดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง มีพฤติกรรม
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการปลูกจิตส านึกสุจริตของนกัเรียน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม จิตส านึกความสุจริตด้าน             
จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

สุรียรั์ตน์  พฒันเธียร (2556 : บทสรุป) ไดร้ายงานการประเมินโครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีมและคณะ 
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(Stufflebeam, et al. 1971) ไดแ้ก่ บริบทสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินโครงการ 
ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ พบวา่ ผลการประเมินดา้นผลผลิต พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียน ระยะหลงัส้ินสุดด าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายตวัช้ีวดั พบว่า ทุกตวัช้ีวดัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยความมีวินัย 
และเอ้ืออาทรผูอ่ื้น และความกตญัญูกตเวทีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั รองลงมาคือ ใฝ่เรียนรู้ และยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์
และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ผสุดี  แสงหล่อ (2555) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กปกครองต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนสวนป่า อุปถมัภ ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  พบวา่ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเป็นท่ีพึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้ น ผู ้บริหารจ าเป็นต้องรู้เก่ียวกับ
กระบวนการเทคนิคและวิธีการดว้ยการอาศยัการจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัการจูงใจบุคลากรให้ไดผ้ล
นั้นผูบ้ริหารตอ้งใช้ส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคลและมีความรู้พื้นฐานท่ีจะ
น าไปใชใ้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สมปอง  ใจดีเฉย และคณะ (2554) ไดส้ังเคราะห์องคค์วามรู้กระบวนการสร้างโรงเรียน
ตน้แบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โดยศึกษาขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย 
การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบางมูลนาก
ภูมิวิทยาคม  จ านวน 110 คน นักเรียน จ านวน 1,080 คน และผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ก านนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน  และประชาชนทัว่ไปในเขตบริการของโรงเรียน จ านวน 479 คน ผลการ
สังเคราะห์พบว่า กระบวนการขบัเคล่ือนสู่ความเป็นบางมูลนากโมเดล  ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาครู ยุทธศาสตร์การพฒันานกัเรียน  และ ยุทธศาสตร์การพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
โดยใช้  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการขบัเคล่ือนโครงการ ร่วมกบังานวินัย
นกัเรียน และกิจกรรม/โครงการดา้นการพฒันาจิตส านึกสาธารณะของนกัเรียน ขบัเคล่ือนผา่นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในส่วนของกิจกรรม
ชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ซ่ึงคณะครูไดร่้วมกนัระดมความคิดและก าหนดให้มีแนวปฏิบติั
ร่วมกัน  อน่ึง การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเคร่ืองมือหลักนั้น มิได้เป็นกลจกัรท่ีท าให้นักเรียนมี
คุณธรรมโดยตรง แต่เป็นกลจกัรท่ีช่วยพฒันาความคิดให้กบันกัเรียน ซ่ึงเม่ือนกัเรียนคิดดีและคิดเป็น 
คิดวิเคราะห์เชิงระบบจะก่อเกิดอาวุธทางปัญญาและเกิดคุณธรรมข้ึนภายในตวัเองในท่ีสุด โดยการ
ปฏิบติักิจกรรมจะมีครูเป็นท่ีปรึกษาและเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในขณะปฏิบติักิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 
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ณัฐพงศ์  ดีไพร (2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พบวา่ ปัจจยัลกัษณะทางจิต ไดแ้ก่ เจตคติต่อการมี
จิตสาธารณะมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัทางสังคมกบัการมีจิต
สาธารณะของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามล าดบั 

วลยัรักษ ์ บุญภา (2553) ไดศึ้กษาวิจยั กระบวนการสร้างจิตอาสาคณะกรรมการชุมชน
ในเขต เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานีพบว่า กระบวนการสร้างจิตอาสา 
เป็นการท าความเข้าใจโดยการส่ือสาร บอกเล่า ประชาสัมพนัธ์การปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของจิต อาสา และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนแนวทางการพฒันา
กระบวนการสร้างจิต อาสา ประกอบดว้ยการสร้างจิตส านึกเร่ืองการท างานเพื่อส่วนรวมให้ตระหนกั
ถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมโดยให้ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต การให้รางวลั                   
ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอยา่ง ของสังคม และให้โอกาสบุคคลท่ีมีจิตอาสาท าคุณประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม ตลอดจนสร้างระบบกลไกท่ีเน้น เร่ืองการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยทอ้งถ่ิน/เทศบาล
เป็นแบบอยา่งไม่ใชเ้งินเป็นตวัน าในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

อนิษฎา  แจ้งเอ่ียม (2553) ได้ท าวิจยัเก่ียวกับ เครือข่ายการส่ือสารและการเข้าร่วม                
เป็น อาสาสมคัรเครือข่ายจิตอาสา ผลการศึกษา พบวา่ เครือข่ายจิตอาสาเป็นเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ 
โดยมี ศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ คือ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา รูปแบบ                  
การติดต่อส่ือสาร ของเครือข่ายจิตอาสาท่ีพบ มี 3 ลกัษณะ คือ การส่ือสารสองทางไม่เป็นทางการ              
การส่ือสารสองทางก่ึง ทางการ และการส่ือสารทางเดียว มีลกัษณะเป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่
และเครือข่ายการส่ือสาร แบบทุกช่องทาง นอกจากน้ียงัยงัพบวา่ การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบังานดา้น
อาสาสมคัร มีความสัมพนัธ์ ในเชิงบวกกบัการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 

อภิเชษฐ  จนัทนา (2553 : 44) ศึกษาผลการใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนบา้นโป่งขุนเพชรพฒันา ส านกังานพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ 
เขต 3 พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบกบัคะแนนจิตสาธารณะก่อนทดลองแสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรม
กลุ่มสามารถช่วยให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึนเพราะกิจกรรมกลุ่มท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จากกิจกรรม นกัเรียนในกลุ่มได้แสดงออกและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกิจกรรมกลุ่มในแต่ละคร้ัง นกัเรียนไดฝึ้กการเป็นผูมี้จิตสาธารณะในดา้นการใชแ้ละ
การดูแล รักษาสาธารณะสมบติัดา้นการถือเป็นหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ าและดา้นการเคารพสิทธิ
ของตนเองและผูอ่ื้น 
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ออ้มใจ  วงษม์ณฑา (2553 : 105-109) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีส่งผลต่อ              
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีเป็นตวัพยากรณ์ได้ดี                 
คือ ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น ร้อยละ 26.40 และสามารถร่วมเป็นตวัพยากรณ์
ร่วมกบัการสนบัสนุนจากครอบครัวไดร้้อยละ 30.20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เรียม  นมรักษ์ (2552 : 103) ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตสาธารณะของ
นักศึกษาในองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะทั้ ง                 
9 องค์ประกอบ ซ่ึงจดัล าดบัจิตสาธารณะท่ีนักศึกษาในองค์กรนักศึกษาให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความรัก ความเอ้ืออาทร และความสามคัคี การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ยกยอ่งและให้เกียรติผูอ่ื้น มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีการติดต่อส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ มีปฏิสัมพนัธ์                    
ทางสังคม มีองคค์วามรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ตามล าดบั  

ทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2551) ไดท้  าโครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติ
ต่างๆ ของประชาชนในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จากการวดัระดบัความรู้และ
ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนในทุกอาชีพยงัไม่ค่อยมีความเขา้ใจในหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่มีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจในระดับมาก                  
ในดา้นหลกัการมีภูมิคุม้กนั ประชาชนในภาคเกษตรมีความเขา้ใจในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะดา้น
หลกัการมีภูมิคุม้กนัและเง่ือนไขการมีความรู้และคุณธรรม ประชาชนในภาคบริการมีความเขา้ใจใน
ระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นหลกัการมีภูมิคุม้กนั เจา้ของหรือผูบ้ริหารภาคอุตสาหกรรมมีความเขา้ใจใน
ระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นหลกัการมีภูมิคุม้กนั และลูกจา้งภาคอุตสาหกรรมมีความเขา้ใจในระดบัมาก 
โดยเฉพาะหลกัการมีภูมิคุม้กนั ส่วนประชาชนในภาคราชการมีความเขา้ใจในระดบัมาก โดยเฉพาะ
ดา้นหลกัการมีภูมิคุม้กนั เม่ือศึกษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ พบว่า
ประชาชนทัว่ไปน ามาประยุกต์ใช้ในระดบัมาก ประชาชนในภาคเกษตรน ามาประยุกต์ใช้ในระดบั 
ปานกลาง และประชาชนในภาคบริการ น ามาประยุกต์ใช้ในระดบัปานกลางโดยน ามาใช้มากในมิติ
ด้านสังคมเช่นเดียวกัน ส าหรับเจ้าของหรือผูบ้ริหารภาคอุตสาหกรรมน ามาประยุกต์ใช้ในระดับ                
ปานกลาง และประชาชนภาคราชการ น ามาประยุกต์ใช้ในระดบัมากโดยน ามาใช้มากในมิติสังคม
เช่นเดียวกนั นอกจากนั้นยงัพบว่าการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้นั้นมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูท่ี้มีความเขา้ใจมากจะน ามา
ประยกุตใ์ชม้าก ส่วนผูท่ี้เขา้ใจนอ้ยก็จะน ามาใชน้อ้ย 
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นันท์นภสั  บุญแยม้ (2551) ได้ท าการศึกษาทศันะของประชาชนต่อการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั  กรณีศึกษาประชาชนในต าบลคลองประเวศ อ าเภอ               
บา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ในส่วนของปัจจยัแวดลอ้ม ประชาชนในต าบลติดตามข่าวสาร และ
รับข่าวสารเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านส่ือโทรทศัน์เป็นประจ าทุกวนั เคยรับรู้และได้รับ
ความเขา้ใจเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทศัน์อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองทศันะของประชาชนต่อการน าแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกตใ์นชีวิตประจ าวนัอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันะใน การน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในต าบลคลองประเวศอ าเภอบา้นโพธ์ิ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้แก่ อายุ อาชีพ ความถ่ีในการรับส่ือ และระดบัประสิทธิผลของส่ือในการให้
ความรู้ 

ทิศนา  แขมมณี (2550 : 50) กล่าววา่นกัจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติ
ของมนุษยใ์นลกัษณะเป็นกลาง คือ ไม่ดี ไม่เลว (Neutral-Passive) การกระท าต่าง ๆ เกิดจากอิทธิพล
ของส่ิงแวดลอ้มภายนอก พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Stimulus-Response) 
การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองของกลุ่มพฤติกรรมนิยมให้
ความส าคญักบั “พฤติกรรม” มากเพราะพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดส้ามารถวดัและทดสอบได ้

ศกัด์ิชัย  ค้าชู (2550) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์กร: ศึกษากรณีศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบึง พบว่า เจา้หน้าท่ีและเยาวชนในศูนย ์             
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบึง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงวา่ เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงความพอประมาณ พอมี พอกินพอใช ้ เป็นแนวคิด
พึ่งตนเอง ไม่ประมาท รู้จกัเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีการวางแผน              
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงตรงกนักบัลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระเมินผลส าเร็จตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว ้และไดข้อ้คน้พบว่าในการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบึงท่ีเป็นการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใชน้ั้น ท าให้เจา้หน้าท่ีและเยาวชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมากข้ึน นอกเหนือจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ 
ทั้งน้ีในการด าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บการตอบรับจากทุกฝ่ายเก่ียวขอ้งในศูนยฝึ์ก ดว้ยต่างก็เห็น            
ว่าเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงในแง่การบริหาร การประหยัด
งบประมาณ ภาพลกัษณ์ขององค์กร และเป็นประโยชน์กบัตวัเจา้หน้าท่ีให้เรียนรู้ถึงความพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต รู้จกัประหยดัอดออม เห็นคุณค่าและรู้จกัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัพอประมาณ มีจิตส านึกของความรับผิดชอบร่วมกนั 
และสามารถเป็นแนวทางในการพฒันาเยาวชนได ้

พฒันะเทพ  จนัทรสาขา(2549 : บทคดัยอ่) ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินโครงการ
พฒันาคุณลกัษณะดี เก่ง และมีความสุข นกัเรียนโรงเรียนอุดมวิทย ์ผลการประเมินโครงการสรุปได้
ดงัน้ี 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่  อยูใ่น
ระดบั “มากท่ีสุด” คือวตัถุประสงค์มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายการเป็นคนดี  เก่ง และมีความสุข 
วตัถุประสงค์สอดคล้องกบันโยบายการพฒันานักเรียนและโรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาและ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะเป็นคนดีในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข บุคลากรให้ความร่วมมือใน
การจดักิจกรรมตามโครงการอยู่ระดบั “มากท่ีสุด” และมีความพึงพอใจต่อการพฒันานักเรียนให้มี
คุณลักษณะมีความสุขเพราะเป็นโครงการท่ีดี 2) ด้านปัจจยัน าเข้าตามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินพบวา่ อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” คือ ผูบ้ริหารให้
การสนบัสนุนโครงการโดยตั้งกรรมการด าเนินโครงการและความเหมาะสมของระยะเวลาการด าเนิน
โครงการพร้อมสูงมากในการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนมีความพร้อม
ความสามารถดา้นเอกสาร วสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานมีความเหมาะสมงบประมาณจดัสรรเพียงพอ 
3) ด้านกระบวนการตามความคิดของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลอยู่ในระดับ                   
“มากท่ีสุด” คือโรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาและมีความสุข โรงเรียนสรุปรายงาน
ผลและรวบรวมปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะแกไ้ขและพฒันาในคร้ังต่อไป การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทุกอย่าง โครงการปฏิบัติได้จริงทุกกิจกรรม สามารถปฏิบัติตามแผนท่ีจัดไว้ทั้ ง               
21 กิจกรรม 4)  ดา้นผลผลิตตามความคิดเห็นของนกัเรียนผูป้กครองครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณลกัษณะดา้นดีโดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบั “มาก” คือ ซ่ือสัตย ์และเคารพกติกา
ของสังคมคุณลกัษณะดา้นเก่ง โดยภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบั “มาก” มีความสามารถในการปฏิบติังาน 
สามารถใชข้อ้มูลในการตดัสินใจและสามารถประยุกตค์วามรู้คุณลกัษณะดา้นมีความสุขโดยภาพรวม
พบว่าอยู่ระดบั “มาก” คือ ละเวน้ส่ิงท าความสะอาดร่างกายเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มและท่ีอยู่อาศยัรู้จกั
ป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลกัษณะดี เก่ง และมีความสุขของนกัเรียน 
ก่อนการด าเนินโครงการโดยภาพรวมคุณลกัษณะดา้นดีหลงัด าเนินการสูงกว่าก่อนด าเนินโครงการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 นั้นคือกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการท าให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึนพอท่ีจะยอมรับไดอ้ย่างมัน่ใจใน 99% และขอ้เสนอแนะมาก คือ ความรับผิดชอบ ขยนั
และมีเหตุผล คุณลกัษณะดา้นเก่งหลงัด าเนินโครงการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  นั่นคือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ พฤติกรรมของนกัเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนพอท่ีจะยอมรับได ้มี
การพฒันาข้ึนมาก คือ รู้แหล่งขอ้มูลและวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย ขอ้มูลคุณลกัษณะดา้นมี



143 
 

ความสุขหลงัการด าเนินการโครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการท า
ให้พฤติกรรมนกัเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ียอมรับไดอ้ย่างมัน่ใจ 99 % และขอ้ท่ีมีการพฒันาข้ึน
มากคือ รู้จกัรักษาความสะอาดของเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน
โดยภาพรวม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินลดลงเกินร้อยละ 75 การให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมของนกัเรียนและครูทั้ง 21  กิจกรรมโดยภาพรวม “มากท่ีสุด” ส่วนผลสัมฤทธ์ิของ
กิจกรรมทั้ง 21 กิจกรรมตามโครงการโดยภาพรวมพบวา่ “มากท่ีสุด” 

 
5.2  งานวจัิยต่างประเทศ 

ธนัยา ไมล์ (Tanya  Miles. 2016) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของผูป้กครองในกระบวนการ
ศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ ารวจเขตการศึกษาในชนบทของอลาบามา พบว่าผูป้กครองมีอิทธิพลต่อผลการเรียน
ของนกัเรียน ในการเลือกสถานศึกษาท่ีเหมาะสมให้กบันกัเรียนโดยพิจารณาผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูป้กครองและชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถช่วยพฒันาและปรับปรุงให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จทางดา้นวชิาการ 

อคาร์  เวอรัล และคณะ (Akar Vural. et al. 2013 : 225) ไดท้  าการพฒันาโมเดลการวดั 
ความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนในจงัหวดัไอดิน จ านวน 
781 คน ผลการวิจยัพบว่า ความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน จ านวน 2 องค์ประกอบ  ประกอบดว้ย การเคารพกฎระเบียบของ
โรงเรียน และความพึงพอใจในโรงเรียน ซ่ึงการพฒันาความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนนั้น ควรพฒันา
ให้ผูเ้รียนมีความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน ท าให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและยอมรับซ่ึงกนัและ
กนั มีน ้ าใจช่วยเหลือกนัในยามท่ีมีปัญหา ท าให้ผูเ้รียนมีความรักและความผูกพนัต่อโรงเรียน ท าให้
ผูเ้รียนมีการเคารพกฎเกณฑ์ในโรงเรียน มีความพึงพอใจในโรงเรียน ท าให้ผูเ้รียนอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข 
 คาร์ทอน (Carthon. 2007 : 256 อา้งถึงใน ชูศิลป์  นาราหนองแวง. 2554 : 65) ศึกษา
วฒันธรรมของชาวบ้าน และจิตส านึกของสังคมของชาวพื้นเมืองเช้ือสายแอฟริกาโดยศึกษา                  
ผา่นวรรณกรรม การแสดงบทกว ีนวนิยายท่ีกล่าวถึงการประทว้งผา่นมาเป็นระยะยาวนานจนกลายเป็น
วัฒนธรรมของคนในชุมชนการประท้วงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับการเรียกร้อง                     
ความยติุธรรมในสังคมเพื่อกระตุน้จิตส านึกทางสังคมให้เกิดข้ึนภายในจิตใจของผูค้น 
 ชินิชี (Shinichi. 2007 : 3217-A อา้งถึงใน พรทิพย ์ มนตรีวงศ์. 2554 : 37) ศึกษา              
จิตสาธารณะและการน าความรู้ไปใช้ในชุมชน กรณีศึกษาการใช้พื้นท่ีสาธารณะในชนบทไทย 
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ผลการวจิยัพบวา่ การขาดจิตส านึกสาธารณะเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม
ชนบทไทยพฤติกรรมความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ประจ าวนัของคนในสังคมจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้ท่ี
น าไปใชใ้นชุมชนมีเหตุผลสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม จารีตประเพณี และความตอ้งการปัจจุบนัของเขา 
 แชมเปญ (Champagne. 2007 : 78 อา้งถึงใน ขณิดา  นนัทะวนั. 2554 : 82) ศึกษาส ารวจ
รูปแบบต่าง ๆ ของจิตส านึกทางสังคมเก่ียวกบัความสามารถของครูพละศึกษาท่ีมีต่อเยาวชนพื้นเมือง
ในการศึกษาได้พฒันากรอบทฤษฎีให้เป็นวิธีการเพื่อให้เกิดการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนใน
ชุมชน โดยใช้การวิจยัคุณภาพสัมภาษณ์ครูพละศึกษาจ านวน 8 คน ผลการวิจยัพบว่า จิตส านึกทาง
สังคมของครูพละศึกษาต่อเยาวชนพื้นเมืองอยา่งเห็นไดช้ดั 
 แบรดชอว(์Bradshaw. 2007) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนตามสภาพของทอ้งถ่ิน 
โดยการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการประมวลผลน าเอาคุณธรรมจริยธรรมเขา้ไปในบทเรียนท่ีท า
การสอน ซ่ึงเนน้ตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ินของนกัเรียน ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ใหมี้ศกัยภาพมีความเจริญทางคุณธรรมจริยธรรมมากยิง่ข้ึน 
 แครนเลย ์(Cranley. 2003 : 1531-A) ศึกษาการปฏิบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมของ 
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทย การประพฤติปฏิบัติด้าน
จริยธรรมของนกัเรียน ประกอบดว้ย มาตรการท่ีโรงเรียนใชอ้บรมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน 
โดยการน าเอาจริยธรรมบูรณาการเขา้กบัรายวิชาอ่ืน และมาตรการเหล่าน้ีจะเกิดผลอยา่งไรโดยก าหนด
กรอบความคิดไว ้6 ดา้น คือ การสอนจริยธรรมเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร การสอนจริยธรรมโดยใช้
กิจกรรมการสอนท่ีต่อเน่ือง การสอนจริยธรรมโดยก าหนดระเบียบกฎของห้องเรียน การสอน
จริยธรรมโดยด าเนินนโยบายและระเบียบของทางราชการ  การวิจยัใชเ้วลา 6 เดือน ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จึงพบว่า การจดัการศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรมโดยผูบ้ริหารและครูเนน้ความดีงามท่ียึดตาม
หลกัของพระพุทธศาสนาโดยเน้นการควบคุมดูแลนกัเรียน การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัคน
อ่ืนโดยวิธีการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบติั แมว้่าจะไม่ได้ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ส่ิงท่ีตอ้ง
ปฏิบติัต่อกนั การให้เกียรติผูอ่ื้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญั และไดค้น้พบว่าการจดัการเรียนการ
สอนจริยศึกษาควรบูรณาการคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และ
ปฏิบติัได้ ผูบ้ริหารและครูนอกจากจะอบรมสั่งสอนควรเป็นแบบอย่างท่ีดี การฝึกอบรมควรกระท า
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  

ดิฟอานิ (Dzivhani. 2002 : 842-A) ไดศึ้กษาบทบาทของระเบียบวินยัท่ีมีต่อการจดัการ
ในโรงเรียนและห้องเรียน โดยการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหน่ึงท่ีกฎระเบียบวินัยดีมาก
แสดงให้เห็นจากการสอบเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก พบว่า เกิดจากระบบการ
จดัการของโรงเรียนท่ีดี เช่น นโยบาย สภาพหอ้งเรียน บทบาทครูผูส้อน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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ตวัแทนของนักเรียน และกฎระเบียบวินยัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวินยัท่ีเหมาะสม มีการอุทิศตน
ให้กับการก ากับดูแลวินัย ควรมีแรงจูงใจในการปฏิบติัการมีวินัย และการเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ลว้นเป็นองคป์ระกอบต่อการรักษาระเบียบวินยัของโรงเรียน ประการ
ส าคญัคือไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนและผูป้กครองจึงประสบความส าเร็จได ้
 แกรนด์มอนท์ (Grandmont, 2002 : 278-A) ศึกษาการส่งเสริมวินัยและการใช้
ประโยชน์ของการบริหารชั้นเรียน ซ่ึงใช้วิธีการจดัระเบียบวินัยตามหลกัประชาธิปไตยเพื่อท าการ
ช้ีแนะแนว ทางในการส่งเสริมท่ีประสบผลส าเร็จ และเพื่อทดสอบผลกระทบของนกัเรียนท่ีอยูใ่นชั้น
เรียน ซ่ึงใชว้ิธีการจดัระเบียบวินยัตามหลกัประชาธิปไตยท่ีมีต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนกัเรียน 
เม่ืออยูใ่นชั้นเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ การส่งเสริมการ
จดัระเบียบวินยัตามหลกัประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งผลในการช่วยปรับปรุงดา้นความประพฤติของ
นกัเรียน สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถดูแลตนเอง และมีความเป็นอิสระมากข้ึน ช่วยเตรียมความพร้อม
ให้กบัครูรวมทั้งผูบ้ริหารในการแกปั้ญหาดา้นระเบียบวินยัของนกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัส่งผลให้ช่วยลดความเครียดในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหารอีกดว้ย ในส่วนของ
การวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ พบวา่ มีนกัเรียนจ านวนมากรู้สึกวา่ตนเองรู้จกัการให้ความเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้นและรู้จกัการรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองเม่ืออยู่ในชั้นเรียนตลอดช่วงระยะเวลาท่ี
โรงเรียน ท าให้การส่งเสริมวิธีการจดัระเบียบโดยใชห้ลกัประชาธิปไตยเป็นวิธีการบริหารชั้นเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ฮิสเทอร์ (Hether. 2001 : 209) ได้ศึกษาเหตุผลทางจริยธรรมของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย จากพื้นฐานการศึกษาท่ีหลากหลาย การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวา่การจดั
การศึกษาของโรงเรียน Waldorf ส่งผลต่อการพฒันาทางจริยธรรมของนกัเรียนอยา่งไร  ระหวา่งท าการ
วิจยัพบว่าขอ้มูลด้านจริยธรรมของนกัเรียนก าลงัตกต ่า การวิจยัในคร้ังน้ีใช้วิธีการส ารวจพฒันาการ
ดา้นเหตุผลทางจริยธรรมของนกัเรียน โดยใชแ้บบทดลองปัญหาทางจริยธรรม ผลการวิจยัพบวา่ ความ
กตัญญูเป็นแกนของคุณธรรม ความกตญัญูจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าขาดจิตส านึกในเร่ืองความกตัญญู 
จิตส านึกในการตอบแทนผูอ่ื้น ทั้งคู่ท่ีสร้างประโยชน์และน าความเดือดร้อนมาให ้
 เซนเทอร์ล(Satterlee. 2000). ไดศึ้กษาเร่ืองความไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตวิชาการของนกัเรียน 
เน่ืองจากพบว่า ขณะน้ีในประเทศสหรัฐอเมริกามีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงให้เห็นว่า เด็กนักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตและไม่ซ่ือสัตยใ์นหอ้งเรียนมากข้ึนทุกวนั เช่น ลอกการบา้นเพื่อน ลอก
ขอ้สอบของเพื่อนในระหวา่งสอบ รวมถึงน าขอ้สอบไปบอกเพื่อนท่ีจะสอบในรายวิชาเดียวกนั นกัวิจยั
ไดพ้ยายามคน้หาสาเหตุวา่เหตุใดนกัเรียนจึงมีแนวโนม้ท่ีไม่ซ่ือสัตย ์ผลการวิจยัพบวา่ มีหลายสาเหตุท่ี
จูงใจให้เด็กมีพฤติกรรมผิด เช่น กลวัความลม้เหลว ตอ้งการไดเ้กรดดีๆ ไดรั้บความกดดนัจากบุคคล
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รอบขา้งให้ได้คะแนนดี ขาดความกระตือรือร้นในการแข่งขนั และประเมินค่าตนเองต ่า นอกจากน้ี
งานวิจยัพบวา่ ครูเป็นบุคคลท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะริเร่ิมให้มีการเปล่ียนแปลงในตวัเด็กให้มีพฤติกรรมความ
ไม่ซ่ือสัตย์ลดลง มีข้อเสนอจากงานวิจยัว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูควรใช้ยุทธศาสตร์เหล่าน้ีลด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ การมอบรางวลัให้แก่นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดี การ
พิจารณามอบหมายงานหรือการบา้นให้เหมาะสมกบัความสามารถของเด็กแต่ละคน พยายามอย่าเปิด
โอกาสให้นกัเรียนไดมี้ความทุจริต รวมทั้งการพิจารณาใช้มาตรการอยา่งรอบคอบในการลงโทษเด็ก
นกัเรียนท่ีทุจริตดา้นวชิาการ 

 จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สรุปไดว้า่ การพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี หรือการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคมี์ความ
จ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง หรือส่งเสริมตั้ งแต่เยาว์วยั และต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอ โดยอาศัย                
การร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง เป็นตน้  โดยมีรูปแบบ/กลยุทธ์/
หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน รวมทั้ งการบูรณาการและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ีการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูบ้ริหาร ครู 
ตลอดจนผูป้กครอง มีส่วนส าคญัอย่างมากในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมหรือความเป็นคนดีให้เกิด
กบันกัเรียน  และหลกัธรรมท่ีน ามาพฒันานั้นตอ้งเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม  และไม่ขดัต่อหลกัค า
สอนของศาสนาท่ีตนนับถือ เม่ือผูเ้รียนมีคุณลกัษณะความเป็นคนดี หรือมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ลว้ ท าให้มีความเก่งตามมาดว้ย ส่งผลให้คุณภาพของผูเ้รียน หรือคุณภาพ
การศึกษาทัว่ไปดีข้ึนตามล าดบั 

 
 
 
 

 
 


