
 

 

 

บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 รายงานผลการวจิยัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้“กิจกรรม

สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  (1) พฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม (2) 
ศึกษาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย
ชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา และ (4) ศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลงัการ
พฒันา ท่ีปรากฏโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน   ใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินการ 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 16 เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากร ดงัน้ี 
(1) นกัเรียน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน และปีการศึกษา 2560 
จ านวน 108 คน และสุ่มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน โดยจ าแนกตามระดบัชั้น และสุ่มอย่างง่าย
โดยมีการจบัฉลาก  (2) ครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2559 จ านวน 17 คน ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 15 คน (3) ผูป้กครอง ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยใช้ผูป้กครองท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างปีการศึกษา 2559 
จ านวน 108 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยยกเวน้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูแ้ทนครู ไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 7 
คน และ (5) เครือข่ายชุมชนก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 43) โดยก าหนดผูแ้ทนจาก 6 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามและแบบ
บนัทึกขอ้มูลผลกระทบเชิงบวกตามสภาพจริง ประกอบด้วย ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามคุณภาพการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.987  ฉบับท่ี 2  แบบสอบถามพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึง
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
0.975  ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ 0.979  ฉบบัท่ี 4 แบบบนัทึกผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา  ท่ีปรากฏต่อโรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน  การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลด้วยตนเองโดยเก็บขอ้มูล 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 หลงัการพฒันาเม่ือส้ินปี
การศึกษา 2559 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 คร้ังท่ี 2 หลงัการพฒันาเม่ือส้ินปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือน
มีนาคม 2561 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS version 18 สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  การสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม กล่าวโดย
สรุปดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการด าเนินการตามวธีิกระบวนการวจิยั  สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัไดด้งัน้ี 
  1. ผลการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนกัเรียน  ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายกลุ่มท่ีประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2559 นักเรียนและ
ผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (X =3.52 , S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ครู อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (= 3.48 , = 0.53) ส่วนเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X = 3.34 , S.D. = 0.60) อยู่
ในระดบัปานกลางเช่นกนั ปีการศึกษา 2560  ครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.19, S.D. = 
0.43) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดบัปานมาก (X =4.14, S.D.=0.39) 
ส่วนเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด( X =3.95,S.D.=0.45) อยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตาม
สมมติฐาน  
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง ปีการศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยผูป้กครองมีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.63, 
S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ครู (= 3.54 ,  = 0.60) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ปีการศึกษา 2560 โดย
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ภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.15,  = 0.50) 
รองลงมาคือ ผูป้กครอง (X = 4.13, S.D. = 0.52) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  ปีการศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ เครือข่ายชุมชน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า นกัเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.63 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก(X = 3.61,  S.D. = 0.71)  
ส่วนเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด (X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่นระดบัปานกลาง    
ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า ครูและผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูใ่นระดบั
มาก (, X = 4.25 , ,S.D. = 0.41) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.24 , S.D. = 0.41) ส่วนเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด (X = 4.17 , S.D. = 0.35)  
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
  4.  ผลการศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน ส่งผลให้โรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
นกัเรียน ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ จากองคก์รและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดบัชาติ ระดบั
ภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งส้ินจ านวน 221 รายการ เม่ือ
พิจารณาแยกตามระดบั พบว่า ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ ระดบัชาติ จ านวน 36 รายการ ระดบั
ภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ จ านวน 25 รายการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 160 
รายการ  อีกทั้ งโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานทางการศึกษา 
ผูป้กครอง และชุมชน ศึกษาดูงานกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน 
จ านวน 13 คณะ รวม 580 คน สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัน้ี  

 1. ผลการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน   ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพมาก  
สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีการวางแผนและบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความคนดีของนกัเรียน 5 ประการ ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา ความพอเพียง ความ
รับผิดชอบ และ มีวินัย โดยให้ความส าคญักบัการระดมความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และถือ
เป็นหนา้ท่ีของทุกคน ไม่วา่จะเป็นสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และชุมชน ซ่ึงจะตอ้งให้ความ
ร่วมมือในการดูแลและพฒันานกัเรียนโดยมีหน้าท่ีบทบาทส าคญัตามบริบทของตนเอง และท่ีส าคญั
ผู ้บริหารใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างแยบยลและสร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  ส่งผลให้นกัเรียน ครู และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีความเขา้ใจ ความตระหนกั  ร่วมก าหนดเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน  2) สร้างการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกคนทุกกลุ่มมีโอกาสไดร่้วมคิดร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา และช่ืนชมความส าเร็จ คือนกัเรียนมี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงลกัษณะความเป็นคนดีตามท่ีร่วมกนัก าหนด  ได้แก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผิดชอบ และมีวินยั 3) สอบถามติดตาม(นิเทศก ากบัติดตามอย่างกลัยาณมิตร)  ส่งผลให้ ผูบ้ริหาร
และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องได้ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นแนะน า เสริมแรง สร้างขวญัก าลังใจอย่าง
กลัยาณมิตร เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน นอกจากน้ียงัท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง 
และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดี ได้แก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ 
และ มีวนิยั  4) เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญัก าลงัใจ ส่งผลให้กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็นกนัเอง เพิ่มแรงบนัดาลใจในการร่วมกนัพฒันาความเป็นคนดี
ของนกัเรียนให้ประสบความส าเร็จ และทุกคนภูมิใจกบัการ “ช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง”  และ 5) 
สร้างและขยายเครือข่าย ส่งผลให้ มีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่
และขยายผลกระบวนการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยน านักเรียนและครูแกนน าอบรม
กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนสู่โรงเรียนอ่ืนๆ  ซ่ึงจากกระบวนการท่ีแยบ
ยลและสร้างสรรค์ภายใตรู้ปแบบ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” น้ี ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
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ก าหนดร่วมกนั คือคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ไดแ้ก่ ซ่ีอสัตย ์ 
จิตอาสา  ความพอพียง ความรับผดิชอบ และ มีวนิยั   

สอดคลอ้งกบั มนตา ตุลยเ์มธาการ และคณะ(2560 : 3) โดยไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อร่วมสร้างคนดีให้บา้นเมือง ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย  1) ผูบ้ริหาร 2) ครู 3) นกัเรียน 4) ผูป้กครอง และ               
5) ชุมชน รวมถึงกระบวนการท างาน โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งก าหนดเป้าหมายในการพฒันาท่ีชดัเจน 
สร้างความตระหนกัและความเขา้ใจให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานงานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัครูและนกัเรียน ส าหรับในส่วนของครูนั้น ตอ้งมุ่งมัน่
ตั้งใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพฒันานักเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันกัเรียน เอาใจใส่และ               
ให้ค  าแนะน าท่ีดีแก่นักเรียน และต้องมีครูแกนน าท่ีมีความเข้มแข็งเป็นหลักในการด าเนินงาน 
ในขณะท่ีนกัเรียนตอ้งด าเนินงานโครงงานคุณธรรมจริยธรรมท่ีคิดเอง ท าเอง แกปั้ญหาเอง มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าและความส าคัญของการพฒันาตนเองและพฒันา
โรงเรียน ทั้งน้ีในส่วนของผูป้กครองและชุมชน ตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันานกัเรียน ส่งเสริม
สนบัสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน รวมทั้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบันกัเรียน 
โดยท่ีการด าเนินงานของโรงเรียนตอ้งท างานอยา่งมีระบบ มีการก ากบัติดตามอย่างต่อเน่ือง และมี
การสะทอ้นผลแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

สอดคล้องกบัสุภาพร สุขสวสัด์ิ (2552) กล่าวว่า การพฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดี สามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่สังคมเป็นหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษา 
ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ปลูกฝังเจตคติ ซ่ึงผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งตระหนกัและมีบทบาท
ส าคญัท่ีสุด ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน จะตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพชดัเจน โดยเร่ิมจาก ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายการพฒันา ให้ครู
น าไปปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน มีการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพฒันา
ผูเ้รียน การปฏิบติัเป็นแบบอย่างของครู และบุคลากรในโรงเรียน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                  
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนมีการประเมินเพื่อพฒันา 

สอดคลอ้งกบั นลินี ทวีศิลป์ (2549) ท่ีพบวา่ ครูมีความส าคญัต่อการพฒันา แต่การจะ
ท าให้ครูตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบนั้น ส่ิงส าคญัคือการบริหารจดัการซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกั
ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรส าคญั เพราะเป็นผูน้ าและก าหนดทิศทางการท างาน ผูบ้ริหารตอ้ง
มีภาวะผูน้ าท่ีสามารถน าการเปล่ียนแปลงท่ีดี สร้างขวญัก าลงัใจทีมงานไดดี้ บริหารจดัการทรัพยากร
ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่า และสร้างแรงจูงใจให้ครูได้พฒันาความรู้และเจตคติท่ีดีต่อการสอน
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คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจการพฒันาอย่างเป็นระบบ สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ               
การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

สอดคลอ้งกบัทรงยศ แกว้มงคล(2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ระดับผู ้บริหาร พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู ้น า  ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ และด้าน
พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร มีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉล่ียประสิทธิผลการบริหารวิชาการรายโรงเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนประสบการณ์การบริหารและการฝึกอบรมทางการบริหาร
ไม่มีอิทธิพล 

สอดคลอ้งกบั ทวีชยั ค  าภกัดี และคณะ (2549) ท่ีศึกษาการพฒันารูปแบบการบริการ
จดัการคุณภาพการศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา กรณีศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีกาฬสินธ์ุ เขต A ซ่ึงเป็นการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR : Participation Action Research) สถานศึกษาท่ีใชเ้ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมี 3 แห่ง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อการพฒันาดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 2) หาแนวทางการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน และ 3) เสนอแนะรูปแบบการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า ผลการด าเนินงานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนของสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง นกัเรียนส่วนใหญ่มีวินยัในตนเองดีข้ึน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมากข้ึน มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งตามก าระเบียบของสถานศึกษา 
แต่ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ปรากฏผลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ   
  สอดคลอ้งกบั สุริยา  เผด็จศึก และนิภา ศรีไพโรจน์ (2558)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลกัษณะสุจริตของนกัเรียน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 และเขต 4 พบวา่ ดา้นบทบาทของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณลกัษณะสุจริตของนกัเรียนตามโครงการโรงเรียนสุจริต สถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 และเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือ
พิจารณา เป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 สอดคลอ้งกบัธนัยา ไมล ์(Tanya  Miles. 2016) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของผูป้กครองใน
กระบวนการศึกษา ผูว้ิจยัไดส้ ารวจเขตการศึกษาในชนบทของอลาบามา พบวา่ผูป้กครองมีอิทธิพล
ต่อผลการเรียนของนักเรียน ในการเลือกสถานศึกษาท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนโดยพิจารณา
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถช่วยพฒันา
และปรับปรุงใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จทางดา้นวชิาการ 
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  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  ตามความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง ปีการศึกษา 
2559 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม
ทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
 ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีการวางแผนและบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
และแยบยล ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ได้แก่ ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลตะเครียะ กลุ่มนาอินทรีย์
บา้นหนองถว้ย สถานีอนามยัสามอ่าง วดัหนองถว้ย วดัเกษตรชลธี วดับา้นขาว และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นต้น ได้ร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรม เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน 5 
ประการ ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และ มีวินยั  โดยเลือกใชกิ้จกรรมและ
รูปแบบการพฒันาท่ีแยบยลและสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้ครู ผูบ้ริหาร นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดร่้วมด าเนินกิจกรรมควบคู่กบันกัเรียนตามเหมาะสม  ซ่ึงได้
ก าหนดรูปแบบ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” เป็นแนวทางการพฒันาลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน  ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  โดยมีกิจกรรมย่อย ไดแ้ก่ การจดัประชุม
สร้างความเข้าใจและความตระหนักระหว่างผู ้บริหาร ครู นักเรียน ผู ้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน และร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมาย นัน่คือนกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีตามท่ีก าหนด  2) สร้างการมี
ส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ ร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน  การสร้างความเขา้ใจและการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบั
บทบาทในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะความเป็นคนดี และการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
โครงการ กิจกรรม และโครงงานคุณธรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการ  3) สอบถามติดตาม(นิเทศก ากับ
ติดตามอย่างกัลยาณมิตร)  โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่  การก าหนดรูปแบบการนิเทศติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม การก าหนดปฏิทินการติดตามแลกเปล่ียนรายงานความก้าวหน้า  
และการจดักิจกรรม “ตลาดนดัความดี” 4) เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญัก าลงัใจ โดยมีกิจกรรมย่อย 
ได้แก่ การก าหนดรูปแบบการเสริมแรง สร้างขวญัก าลงัใจ  การให้โอกาสครูและนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมในการน าเสนอผลงานร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ  การส่งเสริมให้นกัเรียนและครูไดรั้บเกียรติบตัร
ในระดบัต่างๆ  และ 5) สร้างและขยายเครือข่าย โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุมวางแผนสร้าง
และขยายเครือข่ายการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” การ
สร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น  การจดันิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน  การร่วม
เวทีเสวนา การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก คลิปวีดีโอ เอกสารบทความและ
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เอกสารรูปเล่มในอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ การรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการขยาย
เครือข่ายสู่โรงเรียนใกลเ้คียง   และนอกจากน้ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดี ได้แก่ ซ่ือสัตย ์ จิตอาสา 
พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั ตามตวัช้ีวดัท่ีโรงเรียนก าหนดอยา่งย ัง่ยนื 
 สอดคล้องกบัพนม  พงษ์ไพบูลย ์(2552 : ออนไลน์) กล่าวว่า คนทุกคนทุกเพศ  ทุกวยั  
ทุกอาชีพ   จ  าเป็นตอ้งมีค่านิยมและทศันคติเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละตอ้งด าเนินชีวิตโดยมีความซ่ือสัตย์
เป็นพื้นฐาน  ดงันั้น  การปลูกฝังเร่ืองความซ่ือสัตยจึ์งตอ้งเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายในสังคมท่ีจะตอ้ง
ช่วยกนั จะยกภาระให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ได ้ ทุกคนตอ้งมีส านึกและปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบดว้ย
ความซ่ือสัตยแ์ละมีหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือสร้างจิตส านึกให้คนอ่ืนปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยด์ว้ย  
องคก์รหลกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีส าคญั คือ 1) ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้กครอง ญาติพี่นอ้ง  ตอ้งช่วยกนั
ดูแลสร้างและปลูกฝังจิตส านึกน้ีดว้ยการแนะน า สั่งสอน ท าตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในครอบครัวของตน 
2)โรงเรียนและสถานศึกษา เป็นสถาบนัส าคญัท่ีท าหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัย คือ ให้ความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  หวัใจส าคญัของการศึกษา คือ การ
ท าให้คนเป็นคนดีเป็นคนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นทั้งต่อสังคมท่ีตนอยูอ่าศยัและต่อประเทศชาติจนถึง
มนุษยชาติในท่ีสุด การสร้างลกัษณะนิสัยความซ่ือสัตย ์จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีโรงเรียนและสถานศึกษา
จะต้องให้การเอาใจใส่ดูแลไม่น้อยกว่าการท าให้ผูเ้รียนมีความรู้  3) สถาบนัสังคมต่าง ๆ ก็ต้องมี
บทบาทส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างลกัษณะนิสัยความซ่ือสัตย ์วดัและองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ จะมี
ส่วนช่วยได้มากในการอบรม สร้างความเช่ือ ความศรัทธาให้เกิดข้ึน ส่ือมวลชนต่าง ๆ ก็มีส่วนให้
ความรู้ ความตระหนกัความส านึกในความส าคญัของความซ่ือสัตยไ์ดม้าก ถา้มีการยกตวัอย่างคนท า
ความดีใหป้รากฏเสมอ ๆ ก็จะท าใหส้ังคมเช่ือมัน่ในความดีงามนั้น ๆ ไดม้ากข้ึน  ท่ีส าคญัคือจะตอ้งไม่
เผลอยกย่องคนไม่ซ่ือสัตยใ์ห้คนทัว่ไปเห็น  เพราะ จะท าให้คนทัว่ไปรู้สึกวา่เป็นปกติวิสัยท่ีคนทัว่ไป
พึงประพฤติปฏิบติัได ้ไม่ใช่เร่ือง 
 สอดคลอ้งกบัดวงทิพย ์ อนัประสิทธ์ิ (2555 : 29) ไดอ้ธิบายถึงแนวทางจากคุณลกัษณะ
ของผู ้มีจิตอาสาไวว้่า ผู ้ท่ีมีจิตอาสาจะมีลักษณะเป็นบุคคลท่ีพร้อมจะช่วยเหลือสังคมทุกเวลา  
ตระหนกัถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน  พึงกระท าดว้ยใจจริง โดยท่ีปราศจาก
การเลือกผูท่ี้ต้องการจะเสียสละให้ และไม่ได้ถูกกระท าจากผูอ่ื้น  เป็นการกระท าออกมาด้วยใจจริง
อย่างแทจ้ริง  ซ่ึงลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสานั้นจะผ่านการไดรั้บการปลูกฝังและการอบรม ถ่ายทอด
พฤติกรรมในการเสียสละ โดยมีสถาบนัต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนหรือเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงลกัษณะ
เหล่าน้ีอาจเกิดมาจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างอาสาของคนในชุมชน 
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 สอดคลอ้งกบัเกษม วฒันชยั (2550 : 164-165 อา้งถึงใน กรรณิการ์  ภิรมยรั์ตน์. 2554) ได้
กล่าวถึงแนวทางในพฒันาความพอเพียง  ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากการท่ีทุกคน จงรักภกัดีต่อองคก์ร ยึดมัน่
ต่อปณิธานขององค์กร ยินดีเสียสละเพื่องานส่วนรวมหรือไม่ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าหากทุกคนสามารถ
ควบคุมตวัเองจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ ภายใน โดยอาศยัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ตวัควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะท าใหเ้กิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสังคมต่อไป 
 สอดคลอ้งกบัณัฏฐณิชา  ศรีพิมลปาณี (2551 : 32-33) กล่าวไวว้า่ การพฒันาและปลูกฝัง
ความรับผิดชอบ ควรท่ีจะฝึกความรับผิดชอบเร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก โดยจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัวยั 
และความสามารถของแต่ละบุคคล ตอ้งยืดหยุ่น ไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไป และสอนให้เด็กรู้สิทธิและ
หนา้ท่ีของตน และเคารพสิทธิหนา้ท่ีของผูอ่ื้น เพื่อท่ีจะไม่ไปกา้วก่ายงานของบุคคลอ่ืน 
 สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 : 12)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ
เสริมสร้างวนิยั (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 าโครงงานเพื่อเสริมสร้างวินยั โดยนกัเรียน  
 3) การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างวนิยั  
ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 มนตา  ตุลยเ์มธาการ และคณะ (2560) ไดศึ้กษาการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาคและกระประเมินผลการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม” ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน ซ่ึงไดร้ายงานขอ้มูลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของโครงการใน
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 1) ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทศัน์ร่มร่ืนเหมาะสมเป็นท่ีเรียนมากข้ึน                 
2) ดา้นนกัเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไวเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 3) นกัเรียนพฒันาตนเองในทิศทางท่ีดีเพิ่มมากข้ึน 4) โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาคีเครือข่ายเขา้มามี
ส่วนร่วมสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 5) โรงเรียนมีนวตักรรม/ องค์ความรู้ ของการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 6) โรงเรียนไดรั้บการยอมรับให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานดา้นคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนใกล้เคียง ช่ือเสียงของโรงเรียนในดา้น
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้ดีข้ึน ท าให้โรงเรียนใกล้เคียงมาศึกษาดูงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
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 สอดคล้องกับสิทธิศักด์ิ แก้วทา (2555) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในโรงเรียนมธัยม จงัหวดัพิจิตร ผลการวิจยัดา้นบุคลากร พบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม และตอ้งมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจดักิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพบว่า สถานศึกษาตอ้งมี
แผนงานโครงการเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม ชดัเจนและปฏิบติัตามแผนท่ีวาง
ไว ้ดา้นการติดตามและประเมินผล พบว่า สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนไวใ้หช้ดัเจนเหมาะสม 
 สอดคลอ้งกบัสมปอง  ใจดีเฉย และคณะ (2554) ไดส้ังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
สร้างโรงเรียนตน้แบบดา้นคุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โดยศึกษาขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
เชิงบรรยาย การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ านวน 110 คน นกัเรียน จ านวน 1,080 คน และผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ก านนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน  และประชาชนทัว่ไปในเขตบริการของโรงเรียน จ านวน  
479 คน ผลการสังเคราะห์พบวา่ กระบวนการขบัเคล่ือนสู่ความเป็นบางมูลนากโมเดล  ใชยุ้ทธศาสตร์ 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การพฒันาครู ยุทธศาสตร์การพฒันานกัเรียน และ ยุทธศาสตร์การพฒันา
สภาพแวดล้อม โดยใช้  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการขบัเคล่ือนโครงการ 
ร่วมกับงานวินัยนักเรียน และกิจกรรม/โครงการด้านการพฒันาจิตส านึกสาธารณะของนักเรียน 
ขบัเคล่ือนผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ในส่วนของกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ซ่ึงคณะครูได้ร่วมกนัระดมความคิดและ
ก าหนดให้มีแนวปฏิบติัร่วมกนั  อน่ึง การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเคร่ืองมือหลกันั้น มิได้เป็น              
กลจกัรท่ีท าให้นักเรียนมีคุณธรรมโดยตรง แต่เป็นกลจกัรท่ีช่วยพฒันาความคิดให้กับนักเรียน               
ซ่ึงเม่ือนกัเรียนคิดดีและคิดเป็น คิดวิเคราะห์เชิงระบบจะก่อเกิดอาวุธทางปัญญาและเกิดคุณธรรม
ข้ึนภายในตวัเองในท่ีสุด โดยการปฏิบติักิจกรรมจะมีครูเป็นท่ีปรึกษาและเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ในขณะปฏิบติักิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 
 สอดคลอ้งกบัแบรดชอว(์Bradshaw. 2007) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนตามสภาพ
ของทอ้งถ่ิน โดยการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการประมวลผลน าเอาคุณธรรมจริยธรรมเขา้ไปใน
บทเรียนท่ีท าการสอน ซ่ึงเน้นตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ินของนกัเรียน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน
ไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพมีความเจริญทางคุณธรรมจริยธรรมมากยิง่ข้ึน 
 สอดคล้องกับแครนเลย ์(Cranlay. 2003 : 1531-A) ศึกษาการปฏิบติัด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตชุมชนเมืองของประเทศไทย การประพฤติ
ปฏิบติัดา้นจริยธรรมของนกัเรียน ประกอบดว้ย มาตรการท่ีโรงเรียนใช้อบรมคุณธรรม จริยธรรมของ
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นกัเรียนโดยการน าเอาจริยธรรมบูรณาการเขา้กบัรายวิชาอ่ืน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่าการจดั
การศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผู ้บริหารและครู เน้นความดีงามท่ียึดตามหลักของ
พระพุทธศาสนาโดยเน้นการควบคุมดูแลนกัเรียน การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัคนอ่ืนโดย
วิธีการให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการปฏิบติั แมว้่าจะไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตร ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัต่อ
กนั การให้เกียรติผูอ่ื้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญั และได้คน้พบว่าการจดัการเรียนการสอนจริย
ศึกษาควรบูรณาการคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบติัได ้
ผูบ้ริหารและครูนอกจากจะอบรมสั่งสอน ควรเป็นแบบอยา่งท่ีดี การฝึกอบรมควรกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  ปีการศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ เครือข่ายชุมชน  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก  สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารมีการวางแผนงานโดยใช้กระบวนการบริหาร
จดัการอย่างแยบยลและสร้างสรรค์ภายใตรู้ปแบบ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” ซ่ึงประกอบดว้ย  
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ การสร้างการมีส่วนร่วม การสอบถามติดตาม (นิเทศก ากบัติดตามอย่าง
กลัยาณมิตร การเสริมแรงเชิงบวก/สร้างขวญัก าลงัใจ และ การสร้างและขยายเครือข่าย ท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ เป็นขั้นแรกท่ีส าคญัมาก เพราะการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจและแรงบนัดาลใจให้แก่บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ถือเป็นการสร้าง
การรับรู้และสร้างความเขา้ใจให้ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจตรงกนั ทั้งเป้าหมาย วิธีการและ
เน้ือหาสาระในการปรับปรุงหรือสร้างพฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน  
ซ่ึงเม่ือเม่ือทุกฝ่ายเขา้ใจตรงกนัก็จะน ามาซ่ึงความร่วมมือ และความส าเร็จ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัได้
ใหค้วามส าคญัต่อการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดพลงัความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมวางแผน แนะน า เพื่อพฒันา
ความเป็นคนดีของนักเรียน การสอบถาม/นิเทศก ากบัติดตาม และเสริมแรงเชิงบวก/สร้างขวญั
ก าลงัใจ ก็ยิ่งมีความส าคญัไม่ดอ้ยไปกวา่กนัในการด าเนินกิจกรรม เพราะจะท าให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความตระหนกัตั้งใจให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและภาคภูมิใจร่วมกนั ซ่ึงผูบ้ริหารไดใ้ช้วิธีการอยา่ง
หลากหลาย ทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเนน้ความเป็นกลัยานมิตร และสุดทา้ยกระบวนการท่ี
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ช่วยเสริมหนุนความส าเร็จและการต่อยอดในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนอีกทาง
หน่ึงก็คือการสร้างและขยายเครือข่าย  

สอดคลอ้งกบัผุสดี แสงหล่อ (2555) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กปกครองต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนสวนป่าอุปถมัภ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  
พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นท่ีพึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การท างาน
เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งรู้
เก่ียวกบักระบวนการเทคนิคและวธีิการดว้ยการอาศยัการจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัการจูงใจบุคลากร
ให้ได้ผลนั้นผูบ้ริหารตอ้งใช้ส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคลและมีความรู้
พื้นฐานท่ีจะน าไปใชใ้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 สอดคลอ้งกบัสุเมธ แสงน่ิมนวล ( 2545 : 11 อา้งถึงใน พชัรี  คงดี. 2556) ไดก้ล่าวถึง 
การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานไวด้งัน้ี 
 1. สร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน นบัเป็นส่ิงท่ีดีท าให้คนอยากท างาน เพราะงานดี เงิน
ดีมีความกา้วหนา้ เม่ือมีทศันคติท่ีดี ขวญัและก าลงัใจยอ่มดีดว้ย 
 2. วางมาตรฐานและสร้างเคร่ืองมือส าหรับวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังาน กล่าวคือ
เน่ืองจากผูท่ี้ปฏิบติังานตอ้งการมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไวช้ดัเจนดงันั้นการสร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับวดัผลการท างานรวมทั้งการวางมาตรฐานจะท าใหเ้ขาเกิดขวญัและก าลงัใจท่ีดี 
 3. เงินเดือนและค่าจ้างคนเราท างานส่ิงแรกท่ีเขาต้องการเป็นค่าตอบแทนคือ 
“เงินเดือน” หรือ “ค่าจา้ง” ถา้ไดน้อ้ยไม่คุม้ค่าขวญัก าลงัใจของเขาก็จะตกต ่าถา้ไดม้ากเขาประเมินวา่
คุม้ค่าและมนัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งเหมาะสมตามท่ีเขาคาดหวงัขวญัและก าลงัใจก็จะดี 
 4. ความพึงพอใจในงานท่ีท าถ้างานท่ีท าเป็นงานท่ีเขาชอบเขารักเขาถนัดเขาจะพึง
พอใจและท าไดดี้ เม่ือเป็นเช่นน้ีขวญัและก าลงัใจก็ย่อมดี แต่หากเขาไม่รักไม่ชอบไม่ถนดัก็จะเกิด
ภาวะท่ีตรงกนัขา้ม ผูบ้ริหารถา้ตอ้งการสั่งใช้งานคนหรือมอบหมายงานหน้าท่ีให้ท าจึงตอ้งดูให้
รอบคอบ ถือหลกั “ ใชค้นใหถู้กกบังาน” หรือ “Put the Right Man to the Right Job” 
 5. ความเป็นส่วนหน่ึงของงานเน่ืองจากความตอ้งการของคนท างานอยากไดรั้บการ
ยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของงานดงันั้นตอ้งพยายามสร้างความเป็นหน่ึงให้เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดขวญัและ
ก าลงัใจ 
 6. สัมพนัธภาพระหว่างผูบ้งัคบับญัชากับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเร่ืองน้ีนับว่าส าคญัมาก                 
ถ้าสัมพนัธภาพระหว่างลูกพี่ลูกน้องอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสุขท างานราบร่ืนขวญัก าลังใจของ
ผูป้ฏิบติังานก็ยอ่มดีดว้ยดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรค านึงเร่ืองสัมพนัธภาพระหวา่งกนัและกนัใหดี้ท่ีสุด 
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 สอดคลอ้งกบั บลูม(Bloom. 1976 : 72-74 อา้งถึงใน พิสมยั  แกว้ทาสี. 2551 : 6) กล่าว
วา่ ถา้สามารถจดัให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีตนตอ้งการ ก็น่าจะคาดหวงัไดแ้น่นอนวา่นกัเรียนทุก
คนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมท่ีตนเลือกนั้นด้วย ความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมัน่ใจเรา
สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมดา้นจิตใจไดช้ดัเจน จากการปฏิบติัของนกัเรียนต่อ
งานท่ีเป็นวิชาบงัคบักบัวิชาเลือกจากส่ิงนอกโรงเรียนท่ีนักเรียนอยากเรียน เช่น การขบัรถยนต ์
ดนตรีบางชนิดเกมหรืออะไรบางอย่างท่ีนักเรียนอาสาสมคัรและตดัสินใจได้โดยเสรีในการเรียน 
การมีความกระตือรือร้น และความสนใจเม่ือเร่ิมเรียนจะท าให้นักเรียน เรียนได้เร็วและประสบ
ความส าเร็จสูง 
 อยา่งไรก็ตาม บลูม (Bloom) เห็นวา่ วิธีน้ีค่อนขา้งเป็นอุดมคติท่ีจดัไดล้  าบาก ความพึง
พอใจของนกัเรียนในการศึกษาเล่าเรียนจะเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีคือหลกัสูตรวิธีสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อนท่ีจะสั่งสอนให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีจะสร้างความสุขในการเรียนให้กบันกัเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจมีความรักและกระตือรือร้นในการเล่าเรียนโดยการปรับปรุง
องคป์ระกอบต่างๆ ของครูมีการยกยอ่งให้ก าลงัใจแก่นกัเรียนท่ีกระท าความดีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี
กบันกัเรียนส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเจริญกา้วหนา้ การสร้างสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี
ท่ีเหมาะสมน่าอยูเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังและให้ความช่วยเหลือเม่ือ
นกัเรียนมีปัญหาทุกขร้์อนปัจจยัความพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะส่งผลให้นกัเรียน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีบาร์นาร์ด (Barnard. 1972 : 142 อา้งถึงใน เสนอ ทองจีน. 2549 : 38)
ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีหน่วยงาน หรือผูบ้ริหารหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการท างานไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.   ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ได้แก่ เงิน ส่ิงของท่ีให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน                 
เป็นการชดเชย หรือเป็นรางวลั 

2.   งานนั้นตอ้งสามารถวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้ระบบการท างาน
และการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 

3.   เพื่อใหผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจในเป้าหมายของงาน จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    3.1   คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
   3.2   มีผลงานกลบัมาใหผู้ท้  าทราบโดยตรง 
 3.3   งานนั้นเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
 3.4   งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้
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จากทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่แรงจูงใจที่มาจากความตอ้งการของมนุษยท์  าให้
เกิดความพึงพอใจ นัน่คือ ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งการให้นกัเรียนเป็นคนดี เม่ือผลเป็นไปตาม
เป้าหมายจึงเกิดความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงจะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ 

สอดคลอ้งกบั อคาร์  เวอรัล และคณะ (Akar Vural. et al. 2013 : 225) ไดท้  าการพฒันา
โมเดลการวดัความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนในจงัหวดั
ไอดิน จ านวน 781 คน ผลการวิจยัพบว่า ความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยความเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน จ านวน 2 องคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย การ
เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน และความพึงพอใจในโรงเรียน ซ่ึงการพฒันาความเป็นส่วนหน่ึงของ
โรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท าให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีน ้าใจช่วยเหลือกนัในยาม
ท่ีมีปัญหา ท าใหผู้เ้รียนมีความรักและความผกูพนัต่อโรงเรียน ท าให้ผูเ้รียนมีการเคารพกฎเกณฑ์ใน
โรงเรียน มีความพึงพอใจในโรงเรียน ท าใหผู้เ้รียนอยูร่่วมกนัในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีความสุข 

สอดคลอ้งกบัดิฟอานิ (Dzivhani. 2002 : 842-A) ไดศึ้กษาบทบาทของระเบียบวินยัท่ีมี
ต่อการจัดการในโรงเรียนและห้องเรียน โดยการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหน่ึงท่ี
กฎระเบียบวินัยดีมาก แสดงให้เห็นจากการสอบเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 
พบว่า เกิดจากระบบการจดัการของโรงเรียนท่ีดี เช่น นโยบาย สภาพห้องเรียน บทบาทครูผูส้อน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนของนกัเรียน และกฎระเบียบวินยัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
วินยัท่ีเหมาะสมมีการอุทิศตนให้กบัการก ากบัดูแลวินยั ควรมีแรงจูงใจในการปฏิบติัการมีวินยัและ
การเป็นแบบอย่างท่ีดีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ล้วนเป็นองค์ประกอบต่อการรักษา
ระเบียบวินัยของโรงเรียน ประการส าคญัคือได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผูป้กครองจึง
ประสบความส าเร็จได ้
  4. ผลการศึกษาขอ้มูลผลกระทบเชิงบวก  หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อ โรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครู และนกัเรียน ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ จากองคก์รและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง
ระดบัชาติ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งส้ินจ านวน 221 
รายการ เม่ือพิจารณาแยกตามระดบั พบวา่ ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณระดบัชาติ จ  านวน 36 รายการ 
ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ จ านวน 25 รายการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 160 
รายการ อีกทั้งโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นแหล่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครอง
และชุมชน สอดคลอ้งตามสมมติฐาน  
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  ท่ีผลปรากฏเช่นน้ีเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีการวางแผนและบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
แยบยลและสร้างสรรค์ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความคนดีของนักเรียน 5 ประการ ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิต
อาสา ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และ มีวินยั  ภายใตรู้ปแบบ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” ซ่ึง
ประกอบดว้ย  การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ การสร้างการมีส่วนร่วม การสอบถามติดตาม (นิเทศก ากบั
ติดตามอยา่งกลัยาณมิตร) การเสริมแรงเชิงบวก/สร้างขวญัก าลงัใจ และการสร้างและขยายเครือข่าย ท า
ให้เกิดพลงัความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน  ทั้งร่วมคิดร่วมวางแผน  แนะน า นิเทศก ากบัติดตามอยา่งกลัยาณมิตร และให้ขวญั
ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนประสบความส าเร็จทั้ง
โรงเรียน และเป็นท่ียอมรับและช่ืนชม ตลอดจน เกิดความเช่ือมัน่กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
 สอดคลอ้งกบั มนตา ตุลยเ์มธาการ และคณะ (2560) ท่ีวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์องคค์วามรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาคและกระประเมินผลการพฒันา
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน ซ่ึงไดร้ายงานขอ้มูลท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ของโครงการในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ร่มร่ืนเหมาะสมเป็นท่ี
เรียนมากข้ึน  2) ด้านนักเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามคุณธรรมอตัลักษณ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดไวเ้ป็นส่วนใหญ่ 3) นกัเรียนพฒันาตนเองในทิศทางท่ีดีเพิ่มมากข้ึน 4) โรงเรียนส่วนใหญ่มีภาคี
เครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 5) โรงเรียนมีนวตักรรม/ องค์ความรู้ ของการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 6) โรงเรียนไดรั้บการ
ยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนใกล้เคียง ช่ือเสียงของ
โรงเรียนในดา้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนกัเรียนให้ดีข้ึน ท าให้โรงเรียนใกลเ้คียงมาศึกษาดูงาน
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และพบว่าผลกระทบเชิงบวกท่ีนอกเหนือจากได้รับประกาศเกียรติคุณตาม
สภาพจริง แลว้หลงัการพฒันาส่งผลให้ 1) โรงเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษา ในระดบัชาติ (O-NET) 
ในระดบั สูงข้ึน 2) โรงเรียนคุณธรรมมีนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพิ่มข้ึน 3) 
อตัราออกกลางคนัของนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมลดลง ในทางตรงกันข้ามพบว่า ส่วนใหญ่มี
นักเรียนเขา้มาศึกษาต่อเพิ่มข้ึน 4) โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติจากการประกวด
แข่งขนัต่าง ๆ การแข่งขนัทางดา้นวิชาการ ดา้นกีฬา การประกวดส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
ดา้นศิลปะ การแข่งขนัร้องเพลงและเล่นดนตรีฯลฯ และ 5) ชุมชนมีการต่ืนตวัในระดบัสูงในการ
รับรู้เก่ียวกบัการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม พบวา่ ชุมชนจะให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นฐานจดัการเรียนรู้ และสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ สถานท่ี อุปกรณ์ และร่วมเป็นวทิยากรเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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  สอดคลอ้งกบั ดิฟอานิ (Dzivhani. 2002 : 842-A) ไดศึ้กษาบทบาทของระเบียบวินยัท่ีมี
ต่อการจัดการในโรงเรียนและห้องเรียน โดยการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหน่ึงท่ี
กฎระเบียบวินัยดีมากแสดงให้เห็นจากการสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 
พบว่า เกิดจากระบบการจดัการของโรงเรียนท่ีดี เช่น นโยบาย สภาพห้องเรียน บทบาทครูผูส้อน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนของนกัเรียน และกฎระเบียบวนิยัท่ีก าหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  คร้ังน้ี ท าให้คน้พบจุดเด่นคือ จุดเด่นด้านองค์ความรู้และ
จุดเด่นดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ซ่ึงเป็นประโยชน์ในเป็นแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนต่อไป 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
     1.1 โรงเรียนควรช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจและสร้างความตระหนกัให้แก่นกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน  ซ่ึงตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย ซ่ึงตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนทั้งกระบวนการและบทบาท และการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นฐานในการ
พฒันาความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
  1.2  การด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ลกัษณะ ควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และควร
ประเมินพฤติกรรม/คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนตามตวัช้ีวดัท่ีโรงเรียนก าหนดอยา่งต่อเน่ือง                
เพื่อดูการพฒันา และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ ตลอดจนแนวโนม้ความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนอยา่งย ัง่ยืน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
     2.1  ควรศึกษาปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความเป็นคนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเป็นคนดีของนกัเรียนหรือเยาวชนวยัเรียน 
     2.2  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นคนดีกบัความเป็นคนเก่งของนกัเรียน 
เพื่อใหน้กัเรียนมีทั้งความดีและความเก่งอยา่งย ัง่ยนื 
     2.3 ควรศึกษารูปแบบการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยอาศยัการมีส่วนร่วม
ในลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อสามารถพฒันาความเป็นคนดีนกัเรียนไดอ้ยา่งหลากหลาย  
 


