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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์
5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม 2) ศึกษาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา และ 4) ศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู ปี การศึกษา 2559 จานวน 17 คน ปี การศึกษา 2560
จานวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน กลุ่ม
ตัวอย่างผูป้ กครอง ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึ กษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 7 คน และกลุ่ มตัวอย่าง
เครื อข่ายชุ มชน ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 18 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 3 ฉบับ
และแบบบันทึ กผลกระทบเชิ งบวก ที่ ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
และนักเรี ยน ตามสภาพจริ ง จานวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้ น 4 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ แต่ละฉบับอยูร่ ะหว่าง 0.975 – 0.987 ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรม SPSS Version 18 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ข
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒ นาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย นโดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง-มาก ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาจาแนกเป็ นรายกลุ่ มที่ ประเมิ นพบว่า ปี การศึ กษา 2559 นักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมาก ( X =3.52, S.D.=0.70) รองลงมาคือ ครู อยู่ในระดับปาน
กลาง (= 3.48, = 0.53) ส่ วนเครื อข่ายชุ มชน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด( X = 3.34, S.D. = 0.60) อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นกัน ปี การศึกษา 2560 ครู มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.43)
รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับปานมาก( X =4.14, S.D.=0.39) ส่ วน
เครื อข่ายชุ มชนมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =3.95, S.D.=0.45) อยู่ในระดับมากเช่ นกัน สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
2. พฤติ กรรมที่ สะท้อนถึ ง คุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ย ะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งสอง
กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยผูป้ กครองมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.63, S.D. = 0.72)
รองลงมาคือ ครู (= 3.54 ,  = 0.60) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งสอง
กลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.15 ,  = 0.50) รองลงมาคือ
ผูป้ กครอง( X = 4.13, S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครื อข่ายชุ มชน
ที่มีต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้น เครื อข่ายชุ มชน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละ
กลุ่มที่ประเมิน พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63 , S.D. = 0.73)
รองลงมาคือ ผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61 , S.D. = 0.71) ส่ วนเครื อข่ายชุ มชนมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่าสุ ด ( X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่ นระดับปานกลาง ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่
ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครู และ
ผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก (, X = 4.25 , ,S.D. = 0.41) รองลงมาคือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.24 , S.D. = 0.41) ส่ วนเครื อข่ายชุ มชนมี
ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจต่ าสุ ด ( X = 4.17 , S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากเช่ นกัน สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
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4. ผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ครู และนักเรี ยน ส่ งผลให้โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจ
ราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้ นจานวน 221 รายการ เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ
พบว่า ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับชาติ จานวน 36 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ
จานวน 25 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 160 รายการ อีกทั้งโรงเรี ยนเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน สอดคล้องตามสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 โรงเรี ยนควรชี้ แจงให้ความรู ้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นกั เรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา และเครื อข่ ายชุ มชน ให้รั บทราบ เข้าใจ และตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซึ่ งต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกฝ่ าย ซึ่ งต้องเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการและบทบาท และการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐานใน
การพัฒนาความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
1.2 การดาเนิ นกิ จกรรมทั้ง 5 ลักษณะควรดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ องสม่ าเสมอ และ
ควรประเมิ นพฤติ กรรม/คุ ณความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนตามตัวชี้ วดั ที่โรงเรี ยนกาหนดอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อดูการพัฒนาและเสริ มแรงสร้ างขวัญกาลังใจ ตลอดจนแนวโน้มในความเป็ นคนดี ให้เกิ ดขึ้นอย่าง
ยัง่ ยืน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยหรื อองค์ประกอบที่มีผลต่อความเป็ นคนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนหรื อเยาวชนวัยเรี ยน
2.2 ควรศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นคนดี กบั ความเป็ นคนเก่ งของนักเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนมีท้ งั ความดีและความเก่งอย่างยัง่ ยืน
2.3 ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยอาศัยการมีส่วนร่ วมใน
ลักษณะอื่นๆ เพื่อสามารถพัฒนาความเป็ นคนดีนกั เรี ยนได้อย่างหลากหลาย
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Abstract
The objectives of this research are to 1) develop the quality of moral characteristic of the
students by using “Five types of creative activities” for Takreawittayakom school. 2) study the
moral characteristics of students at Takreawittayakom school. 3) study the satisfaction of
students, teachers, parents, the Basic School Board Committees and community networks on the
moral development of students using “Five types of creative activities” for Takreawittayakom
School. 4) study the positive impact on the moral development using “Five types of creative
activities” for Takreawittayakom School.
The sample groups using in this research consisted of population groups and sample groups.
It can be explained as follow. There were 17 teachers in academic year 2016 and 15 teachers in
academic year 2017. 108 students were in both academic year 2016 and 2017. For sample parents,
there were 108 persons participated both in academic year 2016 and 2017. For the Basic School
Board Committees, there were 7 persons in both academic year 2016 and 2017. 18 persons came from
community networks both in academic year 2016 and 2017. The tools for data analysis in this research
can be divided to two types. The first tool was the questionnaires with 5-level estimated scale in total
of 3 copies. The second one was a positive impact record that appeared to the school, administrator,
teachers and students according to the actual condition with the total of 1 copies. Therefore, the total
of 4 copies were used in this research. All copies were checked for quality of the tools. The result of
confident values was shown between 0.975 – 0.987. The researcher used SPSS Version 18 for data
analysis. Mean, standard deviation and percentage were used to analyze the data.

จ
The research results can be shown as follow:
1. The quality level of the moral development by using “Five types of creative activities”
Takreawittayakom School in academic year 2016-2017 according to the opinions of students,
teachers, parents, the Basic School Board Committees and community networks in academic year
2016 can be explained as follow. Overall, all evaluated groups were shown medium to high quality.
In academic year 2017 after the academic intervention the five assessed groups were shown overall
increase in quality. When considered each assessed group in academic year 2016, it was found that
student and parent groups had the highest average score ( X =3.52, S.D.=0.70) in high level,
followed by teacher group (= 3.48, = 0.53) in medium level. The lowest average score
( X =3.34, S.D.=0.60) was the community network group which showed in the medium level also.
For academic year 2017, the teacher group had the highest average score ( X =4.19, S.D.=0.43)
in high level, followed by the Basic School Board Committees ( X =4.14, S.D.=0.39) in medium
level. For community network group, there was the lowest average score ( X =3.95, S.D.=0.45)
in high level in accordance with the hypothesis as well.
2. The moral characteristic of students, Takreawittayakom according to the opinions of
teachers and parents can be shown as follow. In academic year 2016, overall, these two assessed
groups showed the quality in high level. Parent group was the highest average score ( X =3.63,
S.D.=0.72), followed by teacher group (= 3.54, = 0.60) in high level also. For academic year
2017, overall, these two evaluated groups had the quality in high level. Teacher group had the highest
average score (= 4.15, = 0.50) followed by parent group ( X =4.13, S.D.=0.52) in high level in
accordance with the hypothesis also.
3. The satisfaction of students, teachers, parents, the School Board Committees and
community network towards the development of moral characteristics of students by using “Five types
of creative activities” Takreawittayakom School can be shown as follow. It was found that overall,
every assessed group had the average score of satisfaction at high level except the community network
which illustrated the moderate level in academic year 2016. When considered each evaluated group, it
could be said that student group had the average of satisfaction score in the highest level ( X =3.63,
S.D.=0.73), followed by parent group which was in high level ( X =3.61, S.D.=0.71). For community
network group, it showed the lowest average score of satisfaction ( X =3.45, S.D.=0.58) in moderate
level. For academic year 2017, overall, all assessed groups were shown the average score of

ฉ
satisfaction in high level. When considered each accessed group, it was found that teacher and parent
groups were the highest average score of satisfaction in high level (, X = 4.25, , S.D.= 0.41),
followed by the Basic School Board Committees which was high level ( X =4.24, S.D.=0.41). For the
community network group, there was the lowest average score of satisfaction ( X =4.17, S.D.=0.35) in
high level which was consistent with the hypothesis.
4. The positive impact on the moral development of the students using “Five types of
creative activities”, Takreawittayakom School can be considered that the schools, administrator,
teachers and students were received the Award Announcement from organizations and educational
agencies both national and regions, provincial/ governmental inspected regions, educational service
region. This school is the learning resources of the educational offices, parents and community where
can be counted as 221 award items in accordance with the hypothesis.
Suggestions
1. Suggestions for applying this research result
1.1 The school should clarify, provide and create knowledge and understand students,
teachers, parents, the Basic School Board Committees and community network in order to receive,
understand and recognize the importance of developing good person character in students. All these
rely on the participation of all parties. It is clearly understood both process and role which use the
research process as a base for improving sustainable good person characters.
1.2 The implementation of all five types of creative activities should be carried out
consistently. The behavior of the student’s good person character should be continuously evaluated
based on the school indicators in order to determine the development and morale creation as well as
the tendency for being a good person in students with sustainability.
2. The recommendation for further research
2.1 There should be a study on the factors or elements which are resulting on especially
morally upright students or youth.
2.2 There should be a study on the relationship between morality and proficiency
person of students in order to have both sustainable traits and intelligence in students..
2.3 There should be a study on the pattern of moral development in order to develop a
good values in students.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงมี พระราชกระแสรั บสั่งพระราชทานให้แก่ คณะองคมนตรี ในการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา”
โดยได้พระราชทานพระราชทรั พย์ส่วนพระองค์ เพื่อดาเนิ นงานในกองทุ น และทรงมีพระราช
ประสงค์ว่า “ให้โรงเรี ยนสร้ างคนดี ให้แก่ บา้ นเมือง” พร้ อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการ ที่
เกี่ ยวกับครู และนักเรี ยนไว้ว่า “ให้ครู รักเด็ก เด็กรักครู ” “ให้ครู สอนให้เด็กมีน้ าใจต่อเพื่อนไม่ให้
แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรี ยนเก่งช่วยสอนเพื่อที่เรี ยนช้ากว่า” “ให้ครู จดั กิจกรรม
ให้นัก เรี ย นท าร่ วมกัน เพื่อให้เห็ นคุ ณค่า ของความสามัค คี ” นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกี ย รติ คุ ณ
นายแพทย์เ กษม วัฒ นชัย องคมนตรี แ ละประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ยุ ว สถิ ร คุ ณ ได้ เ ขี ย นเล่ า ว่ า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 รับสั่งว่า “การสร้างคนดีเป็ นเรื่ องที่ยากและยาว แต่ก็ตอ้ ง
ทา ขอให้ถือเป็ นหน้าที่ ” ขอพวกเรารับใส่ เกล้าใส่ กระหม่อม ปฏิบตั ิจนสุ ดความสามารถ เพื่อตอบ
แทนบุญคุณแผ่นดิ นอันเป็ นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน (ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ.
2560 : คานิยม)
จากกระแสรับสั่งข้างต้น สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู ้ รี ยน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทศั นคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชี วิตที่มนั่ คง – มีคุณธรรม 3) มีงานทา-มีอาชีพ และ 4) เป็ นพลเมืองดี
ซึ่งแนวปฏิบตั ิในเรื่ อง “การมีพ้ืนฐานชี วิตที่มนั่ คง – มีคุณธรรม” ได้แก่ รู ้จกั แยกแยะผิด-ชอบ ชัว่ -ดี
ปฏิ บตั ิ แต่สิ่งที่ดีงาม ปฏิ เสธสิ่ งที่ ผิด สิ่ งที่ ชั่ว และช่ วยกันสร้ างคนดี ให้บา้ นเมือง (ศูนย์โรงเรี ยน
คุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. 2560 : 12)
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุไว้ในมาตรา 54 ว่า
การศึกษาทั้งปวง ต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี หรื อแม้แต่รัฐบาลปั จจุบนั ก็ยงั มีนโยบายที่จะจัด
ให้มีการปฏิ รูปการศึกษาและการเรี ย นรู้ เพื่อสร้างคุ ณภาพของคนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม (ศูนย์
โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. 2560 : 11)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ มุ่งให้มีการวางรากฐานให้คนไทยเป็ นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย พบว่า คนไทยส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาด้านคุณธรรม
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จริ ยธรรม เช่ น ความมีวินัย ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และจิตสาธารณะ (ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิ
ยุวสถิรคุณ. 2560 : 10)
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนดวัตถุ ประสงค์ไว้ 4 ประการ ได้แก่
1) เพื่อพัฒนาคนให้เป็ นพลเมืองที่ดี 2) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และคุณธรรม
จริ ยธรรม รู ้ รักสามัคคี และร่ วมผนึ กกาลังมุ่งสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน 3) เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการจัดการศึก ษาที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และ 4) เพื่อนาประเทศก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่ มีรายได้ป านกลางและความเหลื่ อมล้ าภายในประเทศลดลง (ศูนย์โรงเรี ย นคุ ณธรรม
มูลนิ ธิยุวสถิรคุณ. 2560 : 11) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็ นแม่บทในการจัดการศึกษาโดยกระจายอานาจให้สถานศึกษา และ
เปิ ดกว้างให้กบั ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชี วิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ.
2545 : 4) และสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 2) ซื่ อสัตย์สุจริ ต
3) มีวินยั 4) ใฝ่ เรี ยนรู้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย และ 8) มีจิต
สาธารณะ ซึ่ งโรงเรี ยนทุกแห่ งต้องจัดการเรี ยนรู ้ ให้ครอบคลุ มคุ ณลักษณะทั้ง 8 ประการข้างต้น
(ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. 2560 : 11)
ปั จจุบนั สังคมไทยกาลังประสบวิกฤตทางด้านคุณธรรม คนในสังคมขาดคุณธรรมและ
จริ ยธรรมเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการนาเสนอข่าวแม่ทอดทิ้งลูก ลูกทาร้ายทุบตีพ่อแม่ เยาวชนทา
ร้ายผูอ้ ื่นจนถึงแก่ความตาย การลักขโมย จี้ปล้น ใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา (สมพงษ์ จิตประดับ
และอัญญมณี บุ ญซื่ อ. 2551) สอดคล้องกับ รายงานสภาวะสังคมของสานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2552 พบว่า มีเด็กและเยาวชนถูกดาเนิ นคดีรวม
46,981 คดี ความผิดส่ วนใหญ่เป็ นคดี เกี่ ยวกับ ทรั พย์ ยาเสพติ ด คดี ชีวิตและร่ างกาย ตามลาดับ
เด็กและเยาวชนที่กระทาผิดซ้ า มีถึงร้อยละ 14.06 ของคดีที่จบั กุม (สุ ทธิ วรรณ ตันติรจนาวงศ์ และ
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. 2552) นอกจากนี้ จากการสะท้อนปั ญหาของนักเรี ยนและครู พบว่า ในปั จจุบนั
นักเรี ยนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยูบ่ างประการ ได้แก่ พฤติกรรมขาดวินยั เช่น มาสาย หนี เรี ยน
แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ใช้โทรศัพท์มือถือผิดกาลเทศะ ไม่ใส่ หมวกกันน็อค พฤติกรรมขาดความเป็ น
ระเบี ยบเรี ยบร้ อย เช่ น เข้าแถว-เดิ นแถวไม่เป็ นระเบี ยบ ไม่มีสั มมาคารวะ พูดคาหยาบ พฤติ กรรม
ขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่ต้ งั ใจเรี ยน ลอกการบ้าน ไม่ส่งการบ้าน ติด 0 ร. มส. ไม่ปิดน้ า-ไฟหลังใช้
ไม่รักษาความสะอาดในโรงเรี ยน ขาดจิตสานึ กสาธารณะ พฤติกรรมขาดความซื่ อสัตย์สุจริ ต เช่ น
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ลักขโมย พูดโกหก ทุ จริ ตการสอบ เก็ บของได้ไม่ ส่ง คื น พฤติ กรรมเสี่ ยง/ก้าวร้ า ว เช่ น สู บ บุ หรี่
ดื่ มเหล้า เล่ นการพนัน ทะเลาะวิวาท ติ ดเกม ฟุ่ มเฟื อย ทาลายทรั พย์สินของส่ วนรวม ข่มขู่รังแก
เพื่อน-รุ่ นน้อง ตั้งครรภ์ระหว่างเรี ยน (ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. 2560 : 10)
จากสภาพดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งมีหน้าที่ดูแลด้านการศึกษาโดยตรง ได้
เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ที่ จ ะต้อ งพัฒ นาคนให้ เ ป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม ดัง จะเห็ น ได้จ ากการก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน 8 ประการไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และนโยบายการสร้างค่านิ ยมหลัก 12 ประการ ให้เกิดกับคนในชาติ นอกจากนี้ นักการศึกษา
หลายท่านพยายามศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นคนดี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ น
คนดี เช่น ศึกษากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม(จุมพล พูลภัทรชีวิน. 2549) การพัฒนาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รจริ นทร์ ผลนา และศิริพนั ธ์ ติยะ
วงศ์ สุ ว รรณ. 2558) นอกจากนี้ สถาบัน แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพัฒ นาเด็ ก และครอบครั ว ได้ ศึ ก ษา
คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมในประเทศไทย (สถาบันแห่ งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 2552) ซึ่ งในปี 2560 กระทรวงศึกษาธิ การมีนโยบาย
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่ วนใหญ่
ของประเทศ ได้จดั ทาโครงการ “โรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ.” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผบู้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความ
กตัญญู 3) ความซื่ อสัตย์สุจริ ต 4)ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดย รัฐมนตรี ช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิ การ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวถึงศาสตร์ พระราชา ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่
ครอบคลุ ม เรื่ องเอกลักษณ์ ของชนชาติ ไทย เช่ น การอ่ อนน้อมถ่ อมตน การเป็ นสุ ภาพชน ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ซึ่ งเป็ นคุณงามความดีของคนไทยที่ บรรพชนไทยได้ปฏิบตั ิสืบ
ทอดต่อกันมา ศาสตร์ พระราชาให้ขอ้ คิดการประพฤติปฏิ บตั ิตนไว้ว่าอย่าคบคนด้วยฐานะ คบคน
ด้วยความดี มีมิตรภาพด้วยความรักและความผูกพัน และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผูม้ ี
พระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริ ย ์ ถ้าทุกคนปฏิบตั ิตนตามศาสตร์ ของพระราชาแล้ว ก็จะ
เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทาให้ประเทศเจริ ญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมนาหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งมาใช้ในชี วิตประจาวัน เพื่อมุ่ง ให้เกิ ดภูมิ คุม้ กันและมี การบริ หาร
จัดการความเสี่ ย งอย่า งเหมาะสม เกิ ดความสมดุ ล และยัง่ ยืน แนวคิ ดหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปี ที่ผา่ นมา
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุม้ กันที่
มัน่ คงในการดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ข จึงนับได้วา่ ศาสตร์ พระราชา เป็ นเสมือนองค์ความรู ้ที่อยู่คู่
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แผ่นดิ นไทยซึ่ ง ล้วนมุ่ ง ให้ป ระชาชนทุ กคนปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ น “คนดี ” ทั้ง คิ ดดี พูดดี ท าดี ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริ ยธรรม สุ จริ ต มีวินยั และมีความสามัคคีซ่ ึ งกันและกันเพื่อร่ วมกันพัฒนาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้มีความเจริ ญก้าวหน้าเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1-3)
โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กในวัยเรี ยนที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาตั้งแต่ เยาว์ว ยั ในทุ กด้าน เพื่ อเป็ นการเตรี ยมพื้ นฐานที่ ดี ให้ เด็ ก ๆ ได้เจริ ญเติ บโตเป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ (กรมอนามัย. 2552 : คานา) การจัดการศึ กษาจึงมุ่งพัฒนา
ควบคู่ท้ งั ความดี และความเก่ ง หากมี การหยิบยกปั ญหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมมาถกกันในเวที ใดก็ตาม
เสี ยงสะท้อนจากทุกภาคส่ วนต่างมีความเห็ นสอดคล้องต้องกันว่า เกิ ดจากความล้มเหลวด้านการจัด
การศึกษา (ฟาฎินา วงษ์เลขา. 2552 : ออนไลน์) ทั้งนี้ การปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ในสังคมไทยต้องดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การ “ปลูก” และการ “ปลุก” ในส่ วนของราชการ การ
“ปลูก” นั้นใช้สาหรับเด็กและเยาวชนที่เปรี ยบเสมือนผ้าขาวและจะเป็ นพลังสาคัญที่จะขับเคลื่อน
สังคมไทยในอนาคต ซึ่ งจะต้องได้รับการปลูกฝังความคิดและทัศนคติดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตั้งแต่วยั เด็ก เพื่อเจริ ญงอกงามเป็ นเมล็ดพันธ์ แห่ งคุ ณธรรมจริ ยธรรม ที่จะเผยแพร่ ในสังคมไทย
ต่อไป (มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ. 2560 : 1) การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
จึงถือเป็ นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งให้ความสาคัญ ผูบ้ ริ หารจึงมีบทบาทสาคัญ
ที่ตอ้ งกาหนดเป็ นนโยบาย และวางแผนกาหนดแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีความดี และความเก่ง มี คุณธรรม
จริ ยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาชาติ และที่สาคัญยิ่ง เพื่อสื บสานพระราชปณิ ธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่สานต่อพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 ที่วา่ “ให้โรงเรี ยนสร้างคนดีให้แก่บา้ นเมือง”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา-สตู ล ) เป็ นโรงเรี ย นขนาดเล็ก จัด การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 260 หมู่ที่ 5 ตาบลตะเครี ยะ อาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา เปิ ดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิ ด
สอนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เมื่ อ ปี การศึ ก ษา 2540 ในแผนการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ –
คณิ ตศาสตร์ จานวน 1 ห้องเรี ยน และเปิ ดแผนการเรี ยนภาษาไทย – สังคมศึกษา ในปี การศึกษา 2556
จานวน 1 ห้องเรี ยน และสาหรับปี การศึกษา 2559 มีนักเรี ยนจานวน 149 คน โดยแยกเป็ นนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 86 คน นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 63 คน มีขา้ ราชการครู และ
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บุคลากรทางการศึกษา รวม 20 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 1 คน ข้าราชการครู 14 คน ครู อตั ราจ้าง
จานวน 3 คน และลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างไม้ระดับ 4 จานวน 1 คน ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งนักการ
ภารโรง จานวน 1 คน (โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม. 2558 : 8) สาหรับปี การศึกษา 2560 มีนกั เรี ยน
จานวน 153 คน โดยแยกเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 94 คน นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 59 คนมีขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
1 คน ข้าราชการครู 13 คน ครู อตั ราจ้าง จานวน 2 คน และลูกจ้างประจา ตาแหน่ งช่างไม้ระดับ 4
จานวน 1 คน (โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม. 2559 : 8)
สภาพบริ บททัว่ ไปของโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม มี เนื้ อที่ 51 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
อยูห่ ่างจากอาเภอระโนด ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่ างจากจังหวัดสงขลา ประมาณ 90 กิโลเมตร
ตั้งอยู่ในที่ลุ่มซึ่ งอดี ตเป็ นที่นา สภาพของดิ นเป็ นดินเหนี ยว การคมนาคมตอนเปิ ดโรงเรี ยนใหม่ ๆ
ยังไม่สะดวก เพราะถนนเป็ นถนนดิน ในฤดูฝนใช้งานไม่ได้ตอ้ งใช้การคมนาคมทางน้ าตามลาคลอง
ตะเครี ยะ แต่ในปั จจุบนั การคมนาคมสะดวกขึ้น มีถนนลาดยางผ่านหน้าโรงเรี ยน เป็ นถนน ร.พ.ช.
มี ก ารใช้ร ถจัก รยาน จัก รยานยนต์ และรถยนต์ การเดิ น ทางและการขนส่ ง จึ ง สะดวกมากขึ้ น
ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ได้แก่ การทานา ปลูกผัก
เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทัว่ ไป คนในชุ มชนมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย นักเรี ยนมาจากสภาพ
พื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน พ่อแม่หย่าร้าง หรื อต้องทางานรับจ้างที่อื่น จึงต้องพักอาศัยอยู่
กับปู่ ย่า ตา ยาย ที่มีอายุมาก การดูแลเอาใจใส่ ดา้ นพฤติกรรมและการเรี ยนจึงไม่ดีเท่าที่ควร ทาให้
เกิดปั ญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่ น การมาสาย ขาดเรี ยน หนีเรี ยน ปั ญหาด้านการเรี ยน
ขาดความรับผิดชอบ ผลการเรี ยนค่อนข้างต่า ไม่ค่อยช่วยผูป้ กครองในงานบ้าน หรื อไม่มีจิตอาสาใน
การทางาน ทั้งที่บา้ นและที่โรงเรี ยน มีปัญหาการมัว่ สุ มข้องเกี่ยวกับสารเสพติด เป็ นต้น
จากการรายงานข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2558 ซึ่ งมีนกั เรี ยนทั้งหมด 158 คน พบว่า มีนกั เรี ยนบางกลุ่มที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง ได้แก่ มาโรงเรี ยนสายโดยภาพรวมเฉลี่ย
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 โดดเรี ยน/หนี เรี ยน/ไม่เข้าห้องเรี ยน หรื อไม่เข้าร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัด
เพื่อแก้ปัญหาและส่ งเสริ มสิ่ งที่ดีงาม หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ มชน และ
สังคม รวมเฉลี่ย 21 คน คิดเป็ นร้อยละ13.29 หลบหลีกไม่เข้าแถวตอนเช้า เฉลี่ย 9 คน คิด เป็ นร้อย
ละ 5.67 ไม่เข้าแถวไม่นงั่ สมาธิ ตอนเที่ยง เฉลี่ย 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.23 แต่งกายไม่เรี ยบร้อย/ผิด
ระเบียบของโรงเรี ยน เฉลี่ย 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.25 ผมยาว/ทรงผมผิดระเบียบและข้อตกลง
ของโรงเรี ยน เฉลี่ย 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.82 แต่งหน้าทาปาก/ใช้เครื่ องสาอาง เฉลี่ย 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.43 และแสดงกิ ริยาวาจาไม่สุภาพ/ก้าวร้าว เฉลี่ย 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.16 และยังมี
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พฤติกรรมที่พบบ่อย ๆ แต่ไม่มากนักและไม่ได้ซ้ าคนเดิ ม ๆ เช่ น การปฏิบตั ิตนโดยไม่ได้คานึ งถึง
ความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด การเอาสิ่ งของหรื อชิ้นงานของคนอื่นมาเป็ นของ
ตนเอง ใช้ชี วิตอย่า งประมาทสุ รุ่ยสุ ร่า ยไม่ อดออมเท่า ที่ ควร กล่ า วโดยรวม ๆ นักเรี ยนกลุ่ ม นี้ ไ ม่
สามารถเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้องได้ และมักไม่ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คามัน่ สัญญาหรื อข้อตกลงของโรงเรี ยน ครอบครัว และสังคม และจะ
หลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นความจริ ง
นอกจากนี้ ยงั มี นัก เรี ย นที่ มี พฤติ กรรมไม่ พึงประสงค์ที่ ค่อนข้างรุ นแรงและส่ งผล
กระทบต่อตนเอง เพื่อน โรงเรี ยน และชุมชนได้แก่ ยุง่ เกี่ยวกับสารเสพติด (ยาบ้า/น้ ากระท่อม) เฉลี่ย
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.43 สู บบุหรี่ ในโรงเรี ยน เฉลี่ย 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.59 ทะเลาะวิวาท
(ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา) เฉลี่ย 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.06 ทาลายทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อม
ของโรงเรี ยน เฉลี่ย 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.53 ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค เฉลี่ย 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.19 (โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม. 2558 : 21) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ซึ่ งถือเป็ นเยาวชนของชาติ ยังขาดภูมิคุม้ กันที่ดี และมีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เห็ นคุ ณค่าของตนเองและขาดจิตสานึ กในการเป็ นคนดี มีคุณธรรม ไม่เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติม จึงจาเป็ นที่ยงั
ต้อ งได้รับ การดู แ ล ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ เชิ ง บวก หรื อ
พฤติกรรมความเป็ นคนดี เพื่อการมีความรู ้ คู่คุณธรรม ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติ ม ที่ มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ด้านร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม จริ ยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข
จากสภาพปัญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตระหนัก
ถึ งความสาคัญในการส่ งเสริ มและพัฒนาพฤติ กรรมที่ พึง ประสงค์ พฤติ ก รรมบ่ งชี้ เชิ งบวก หรื อ
พฤติ กรรมความเป็ นคนดี เพื่อการมี ความรู ้ คู่คุณธรรม จึงได้ดาเนิ นการจัดประชุ มระดมความคิ ด
ร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าชุ มชน ผูป้ กครองเครื อข่าย
ตลอดจนคณะครู และตัวแทนนักเรี ยน เพื่อสะท้อนสภาพปั ญหานักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
และแนวทางแก้ไข ผูร้ ่ วมประชุ มมี ความเห็ นตรงกันว่า โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ยังมีนักเรี ยน
จานวนหนึ่ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมไม่ พึ ง ประสงค์ ทั้ง พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ รุน แรง และพฤติ ก รรมที่ ค่ อนข้า ง
รุ น แรง เช่ น โดดเรี ย น/หนี เ รี ย น/ไม่ เ ข้า ห้ อ งเรี ย นหลบหลี ก ไม่ เ ข้า แถวแต่ ง กายไม่ เ รี ย บร้ อ ย/
ผิดระเบี ยบของโรงเรี ยน ยุ่งเกี่ ยวกับสารเสพติด (ยาบ้า/น้ ากระท่อม) สู บบุหรี่ ในโรงเรี ยนทะเลาะ
วิวาท ทาลายทรัพย์สินของโรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมควรจะหาวิธี การหรื อ
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แนวทางเพื่อปลูกจิตสานึ ก และพัฒนาความคุณธรรมจริ ยธรรม หรื อคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีให้เกิ ด
ขึ้นกับนักเรี ยนเพื่อได้เป็ นกาลังที่สาคัญของชุ มชนและประเทศชาติต่อไป
ผูว้ ิจ ัยจึ งได้วางแผนการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยศึ กษา
ค้นคว้าหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ รู ปแบบการส่ งเสริ มเด็ กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ ง และมี ความสุ ข
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความเข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกาหนด
แผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (4) การประเมินผลและในกระบวนการ
กาหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (ศิริวรรณ พิริยคุณธร และคณะ.
2559 : 166) แนวทางการสร้างคนดีให้บา้ นเมืองของศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวสถิรคุ ณ ซึ่ งได้
กล่ าวถึ งหลักการสาคัญของการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมไว้ 4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรี ยนประสบ
ความสาเร็ จและเกิ ดความยัง่ ยืนในการพัฒนาคุ ณธรรมในโรงเรี ยน นักเรี ยนจะเติ บโตไปพร้ อมกับ
มีอุปนิ สัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ว่า “ช่ วยกันสร้ างคนดี ให้บา้ นเมือง” โดยมี หลักการสาคัญดังนี้ 1) เป็ น
กระบวนการที่ ตอ้ งทาทั้งโรงเรี ยน(ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย) 2) ให้ความสาคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นหลัก 3) โรงเรี ยนต้องทาอย่างมีส่วนร่ วม และ 4) โรงเรี ยน
ต้องทากิ จกรรมพัฒนาคุ ณธรรมอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ และผนวกไว้ในการเรี ยนรู้ ทุกประเภทของ
โรงเรี ยน และนอกจากนี้ ยงั มีกระบวนการสร้างคนดีที่เป็ นขั้นตอน 6 ขั้น ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้ คือ การสร้าง
การรับรู ้ การสร้ างแกนนา การกาหนดเป้ าหมาย การกาหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย การลงมือ
ปฏิบตั ิ และการสร้างกลไกขับเคลื่ อน (ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวสถิ รคุ ณ. 2560 : 12-13) ซึ่ ง
ผูว้ ิ จยั ได้น าหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิ จยั ต่ างๆ เหล่ านี้ มาบู รณาการและประยุ กต์ให้
สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้ “5 ส.คุณธรรมสู่ ความดีที่ยงั่ ยืน” และพัฒนาจน
ได้เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” ซึ่ งเป็ นการเลือกใช้วิธีการและ
กิ จกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน และเครื อข่ายชุ มชนหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้ร่วมดาเนิ น
กิจกรรมควบคู่กบั นักเรี ยน
จากสภาพปั ญหาดัง กล่ าว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั การวิจยั การพัฒนาคุ ณลัก ษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ซึ่ ง
เป็ นนวัตกรรมสาหรับการขับเคลื่อนโรงเรี ยนคุณธรรม ที่ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2558 จนถึ งปั จจุบนั และได้ถอดบทเรี ยนปั จจัยแห่ งความสาเร็ จขยายผล เผยแพร่ และ
สร้างเครื อข่ายในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการ
พัฒนา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย นโดยใช้ “กิ จ กรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
4. เพื่อศึกษาผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน
สมมติฐานการวิจัย
1. การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
2. พฤติก รรมที่ส ะท้อนถึ ง คุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โรงเรี ยนตะเครี ย ะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่าย
ชุ ม ชน ที่ มี ต่อ การพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์
5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลกระทบเชิ ง บวก หลัง การพัฒนา ส่ ง ผลให้โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู และนักเรี ยนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึกษา
ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่ การศึ กษา อี กทั้งโรงเรี ยนเป็ นแหล่ งการเรี ยนรู ้ ของ
หน่วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ ประกอบด้ วย
1.1 สื่ อสาร สร้ างความเข้าใจ เป็ นขั้นตอนแรกในกระบวนการพัฒนาคุ ณลักษณะ
ความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน ซึ่ งจัดว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญมาก เพราะเป็ นการสร้างการรับรู้ และ
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สร้างความเข้าใจให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน ทั้งวิธีการและเนื้ อหาสาระในการปรับปรุ ง
หรื อสร้ า งพฤติ ก รรมของนั ก เรี ยน เพื่ อ น าสู่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน คื อ ความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน
นอกจากนั้นยังส่ งผลดีต่อ ครู ผบู้ ริ หาร โรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และประเทศชาติ
1.2 สร้ างการมีส่วนร่ วม กระบวนการพัฒนาความเป็ นคนดี จะต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครื อข่ายชุ มชน ควรให้โอกาสทุกกลุ่ มได้มีส่วนร่ วม ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน แนะนา
เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีความสานึก และมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ นคนดี
1.3 สอบถามติดตาม (นิเทศกากับติดตาม) การสอบถามติดตามเป็ นอีกกระบวนการที่
มีความสาคัญในการการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซึ่ งถือเป็ นระบบการนิ เทศ
ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรี ยนตามปกติ แต่ปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็ นกันเอง ไม่สร้าง
ความกดดันวิตกกังวลหรื อสร้างความเครี ยด เป็ นการติ ดตามความก้าวหน้าอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการดาเนินการและความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม
ความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน นอกจากนี้ การติ ดตามอย่างกัลยาณมิ ตรจะมุ่งให้คาปรึ กษาแนะนา
พร้อมรับฟังความก้าวหน้าปั ญหาอุปสรรค และกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมทั้งโรงเรี ยน
1.4 เสริ มแรงเชิงบวก สร้างขวัญกาลังใจ เป็ นอีกกระบวนการที่ช่วยส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซึ่ งการเสริ มแรงเชิงบวกมีหลากหลายวิธี สามารถเลือกใช้ให้
สอดคล้องกับบริ บทและสถานการณ์ ทั้งการชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่ วมงาน ซึ่ งจะเป็ น
เครื่ องมือสาคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริ มให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ นกันเอง และเพิ่มแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานได้
1.5 สร้างและขยายเครื อข่ายการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยการ
ขยายผลสู่ โรงเรี ยนใกล้เคียงที่มีบริ บทคล้ายกัน และโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีความสนใจในกระบวนการ
สร้างความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ย น โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์
5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ประกอบด้วย
2.1 ประชากร
2.1.1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2559 จานวน 149 คน ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
2.1.2 ครู ผูป้ ฏิบตั ิการสอนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 จานวน
17 คน ปี การศึกษา 2560 จานวน 15 คน
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2.1.3 ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 จานวน
149 คน ปี การศึกษา 2560 จานวน 153 คน
2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2559 และ ปี การศึกษา 2560 จานวน 9 คน
2.1.5 เครื อข่ายชุ มชนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา
2560 จานวน 6 เครื อข่าย
2.2 กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร ดังนี้
2.2.1 นักเรี ยน ก าหนดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่ าของเครจซี และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2559 จานวน 108 คน และ
ปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน และสุ่ มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่ วน โดยจาแนกตามระดับชั้น และ
สุ่ มอย่างง่ายโดยมีการจับฉลาก
2.2.2 ครู ศึกษาจากประชากรครู ปี การศึกษา 2559 จานวน 17 คน ปี การศึกษา
2560 จานวน 15 คน
2.2.3 ผูป้ กครอง กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) (บุญชม
ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยใช้ผปู ้ กครองที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นกลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2559
จานวน 108 คน และปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน
2.2.4 คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานกาหนดกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยยกเว้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูแ้ ทน
ครู ได้กลุ่ม ตัวอย่างปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 7 คน
2.2.5 เครื อข่ายชุ มชนกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
(บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยกาหนดผูแ้ ทนจาก 6 เครื อข่าย เครื อข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 18 คน
ระยะเวลาทีท่ าวิจัย
ปี การศึกษา 2559-2560 ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น
การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
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2. ตัวแปรตาม
1. ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
2. คุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนที่ เกิ ดจากการใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครื อข่าย
ชุ ม ชน ในการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
4. ผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ส่ งผลให้โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึกษา
ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่ การศึ กษา อี กทั้งโรงเรี ยนเป็ นแหล่ งการเรี ยนรู ้ ของ
หน่วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
นิยามศัพท์
1. การพัฒนา หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี การกระท าให้เกิ ดขึ้ น หรื อมี ก ารวางแผน
กาหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้ ตอ้ งเป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนหรื อในลักษณะที่ดีข้ ึ น
โดยใช้กระบวนการบริ หารจัดการและการมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และผูม้ ี ส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ในการจัด การศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาหลัก สู ต ร การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพัฒนาพฤติ ก รรมที่ ดี การพัฒนาครู การดู แล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน ตลอดจนกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม นอกจากนี้ ยัง
ส่ งเสริ มการทาโครงงานคุณธรรมของนักเรี ยน ที่เกิดจากการร่ วมคิดค้นหาปั ญหาที่อยากแก้ความดีที่
อยากทา เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
โรงเรี ยนกาหนด ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงถึง “ความเป็ นคนดี”
2. ความเป็ นคนดี หมายถึ ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม หรื อ พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ เ ชิ ง บวก หรื อ
พฤติกรรมที่ดี ที่คนส่ วนใหญ่ยอมรับ หรื อคุณลักษณะที่นกั เรี ยนแสดงออกหรื อปฏิบตั ิตามระเบียบ
กติกา ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของ โรงเรี ยน ชุมชนและสังคม ซึ่ งโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมได้กาหนด
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ไว้ 5 ประการ ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา ความพอเพียง ความ
รับผิดชอบ และ มีวนิ ยั
3. ความซื่ อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการปฏิบตั ิตรงตามความเป็ นจริ งต่อ
ตนเองและต่อผูอ้ ื่น ทั้งกาย วาจา ใจ โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
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3.1) การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
3.2) การปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
3.3) ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาหรื อข้อตกลง
3.4) ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
3.5) ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง
3.6) ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
4. จิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวัง
ผลตอบแทน โดยกาหนด ตัวบ่งชี้ ดังนี้
4.1) ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ด้วยความเต็มใจ
4.2) อาสาท างานให้ผูอ้ ื่ นด้ว ยก าลัง กาย ก าลัง ใจ และก าลัง สติ ปั ญญา โดยไม่ หวัง
ผลตอบแทน
4.3) แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่น ๆ
4.4) ช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้างความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
4.5) ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และสิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
4.6) เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
4.7) เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรื อสร้างสิ่ งที่ดีงามของส่ วนรวมตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรื อร้น
5. ความพอเพียง หมายถึ ง พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการดาเนิ นชี วิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุ ผ ล มี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ปรั บ ตัว เพื่ อ อยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข รวมทั้ง เป็ นผูร้ อบรู ้ และมี
คุณธรรม โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
5.1) ใช้ชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล
5.2) มีภูมิคุม้ กันที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
5.3) มีความรู ้ในสิ่ งที่ทาอย่างรอบด้าน
5.4) มีคุณธรรมรู ้จกั แยกแยะสิ่ งถูกต้องดีงาม
5.5) เลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง และปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
5.6) รู ้จกั เผือ่ แผ่และแบ่งปั นผูอ้ ื่น
5.7) หวงแหนสมบัติโรงเรี ยนและส่ วนรวม
6. ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ
ทั้งที่ เป็ นกิ จส่ วนตัวหรื อต่อตนเอง ครอบครั ว เพื่อน โรงเรี ยน หน้าที่ พลเมื องและภารกิ จทางสังคม
จะต้องกระทาให้บรรลุ ความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุ จริ ต ความเต็มใจ และความจริ งใจ
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ด้วยความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย และยอมรับผล
การกระทาของตนเอง ทั้งด้านที่เป็ นผลดีและผลเสี ย ทั้งพยายามปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
6.1) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จ ถูกต้อง ตรงเวลา
6.2) แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
6.3) ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรี ยน
6.4) ขยัน กระตือรื อร้นต่อการเรี ยนและการทางาน
6.5) ช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู
6.6) เสี ยสละเวลา แรงกาย แรงใจ
7. ความมีวนิ ยั หมายถึง พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการรู้จกั ควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม และยึดมัน่ ในระเบี ยบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิ บตั ิ ข้อตกลง กฎหมายและศี ล ธรรมจารี ต
ประเพณี ทั้งวินยั ต่อตนเอง และวินยั ต่อสังคม โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
7.1) ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของครอบครัว
7.2) ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของโรงเรี ยน
7.3) ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของสังคม
7.4) ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
7.5) ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน และรับผิดชอบในการ
ทางาน
8. กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ หมายถึง รู ปแบบ เทคนิค กระบวนการหรื อวิธีการบริ หาร
จัดการหรื อการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและพฤติกรรมลักษณะความ
เป็ นคนดีหรื อพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกของนักเรี ยนตามที่โรงเรี ยนกาหนด ดังนี้
8.1 สื่ อสารสร้างความเข้าใจ หมายถึง การสื่ อสารสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจ
ให้แก่บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน เป็ นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนที่มี
ส่ วนเกี่ ย วข้องได้เข้าใจตรงกัน ทั้ง เป้ าหมาย วิธี ก ารและเนื้ อหาสาระในการปรั บปรุ ง หรื อสร้ า ง
พฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม อาเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา
8.2 สร้ างการมีส่วนร่ วม หมายถึ ง กระบวนการส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือจากผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ ก กลุ่ ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และ
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หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ ยวข้องให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมคิดร่ วมวางแผน แนะนา เพื่อพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
8.3 สอบถามติดตาม (นิเทศ) หมายถึง การสอบถามติดตามอย่างกัลยาณมิตร เพื่อให้
ทราบความก้า วหน้า ในการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โรงเรี ย นตะเครี ย ะ
วิทยาคม อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อทราบถึ งปั ญหาอุปสรรคและร่ วมแนะนาให้คาปรึ กษา
ซึ่ งถือเป็ นระบบการนิ เทศติดตามความก้าวหน้าของโรงเรี ยนตามปกติ แต่ปรับกระบวนการติดตาม
ให้ง่ายเป็ นกันเอง ไม่สร้างความกดดันวิตกกังวลหรื อสร้างความเครี ยด
8.4 เสริ มแรงเชิ งบวก สร้ างขวัญกาลังใจ หมายถึ ง กระบวนการที่ช่วยส่ งเสริ มการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน ซึ่ ง การเสริ มแรงเชิ งบวกมีหลากหลายวิธี สามารถ
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทและสถานการณ์ ทั้งการชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่ วมงาน
ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมื อ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ งที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารขับ เคลื่ อ นกระบวนการพัฒ นา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ นกันเอง และเพิ่มแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้
8.5 สร้างและขยายเครื อข่าย หมายถึง การขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรู ปแบบใน
การพัฒนาความเป็ นคนดี สู่ โรงเรี ยนใกล้เคียงที่มีบริ บทคล้ายกัน และโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีความสนใจใน
กระบวนการสร้างความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ภายในเขตพื้นที่
และต่ างเขตพื้ นที่ การศึ กษา ในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น การอบรมให้ ความรู ้ การศึ กษาดู งาน การจัด
นิทรรศการนาเสนอ เป็ นต้น
9. ผลกระทบเชิ ง บวก หมายถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานซึ่ งส่ ง ผลไปในทางที่ ดี
นอกเหนือจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้
10. นักเรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ี่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา 2559-2560
11. ครู หมายถึ ง ข้า ราชการครู ครู อตั ราจ้าง ที่ปฏิ บตั ิการสอนใน6 โรงเรี ยนตะเครี ย ะ
วิทยาคม ปี การศึกษา 2559-2560
12. ผูป้ กครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรื อผูอ้ ุปการะนักเรี ยนตามทะเบียนนักเรี ยน โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559-2560
13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึ ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนตะเครี ยะวิ ท ยาคม ปี การศึ ก ษา 2559-2560 ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ตามระเบี ย บวาระ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจัด ระเบี ย บบริ หารราชการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ซึ่ ง
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ประกอบด้วย ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนองค์กร ศาสนาในท้องถิ่น ผูแ้ ทนทรงคุณวุฒิ และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
14. เครื อข่ายชุมชน หมายถึง กลุ่ม องค์กร หลายกลุ่มมารวมกัน ประสานเชื่ อมโยงสร้าง
ความสัมพันธ์ ถักทอ สร้ างสรรค์กิจกรรมบนพื้นฐานของความเอื้ ออาทร เกิ ดพลังการทางานให้
บรรลุเป้ าหมายทุกองค์กรและให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 เครื อข่าย ได้แก่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลตะเครี ยะ กลุ่มนาอินทรี ยบ์ า้ นหนองถ้วย สถานีอนามัยสามอ่าง วัดหนองถ้วย วัดเกษตร
ชลธี วัดบ้านขาว
15. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู้สึกแสดงออกทางพฤติกรรมว่า ชอบใจ ประทับใจ
ของผูเ้ กี่ ย วข้อ ง เกี่ ย วกับ การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จ กรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ภาพความสาเร็ จ ในการดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ จะทาให้ได้รูปแบบ กระบวนการ
หรื อแนวทางในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์
5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม กลุ่มบุคคล
โรงเรี ยนอื่น ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการที่ดีท้ งั ระบบ ส่ งผลให้โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม พัฒนา
คุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น เป็ นที่ ย อมรั บของผูป้ กครอง และชุ ม ชน สามารถเป็ น
แบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นนาไปปรับใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
3. โรงเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม มีรูปแบบและแนวทางและกระบวนการในการ
พัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โดยใช้กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลัก ษณะ โรงเรี ย น
ตะเครี ยะวิทยาคม
4. ผูป้ กครอง นักเรี ยน ชุ มชน และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยน
ตลอดจนสถาบันทางการศึ กษาและหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ าง
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ในการเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนเป็ นคนดีมีคุณธรรม และเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิ ท ยาคม ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อง ประกอบด้ว ย
สาระสาคัญ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
1.1 ความหมายของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
1.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการพัฒนาลักษณะความเป็ นคนดี
1.3 แนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
1.4 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
1.5 บทบาทของผูเ้ กี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
1.6 การเป็ นคนดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
2. องค์ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบและกิจกรรมสร้างสรรค์
2.1 ความหมายของรู ปแบบ
2.2 ประเภทของรู ปแบบ
2.3 องค์ประกอบของรู ปแบบ
2.4 ลักษณะของรู ปแบบที่ดี
2.5 ความหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์
2.6 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้างสรรค์
2.7 แนวทางการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนั ก เรี ยนโดยใช้ กิ จ กรรม
สร้างสรรค์
2.8 แนวความคิดเกี่ ยวกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Educational Research and
Development : R&D)
3. การพัฒ นาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย นโดยใช้ “ กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
4.3 การวัดการประเมินความพึงพอใจ
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5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
1.1 ความหมายของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
มีนักวิชาการและนักการศึ กษา ได้ให้ความหมายของลักษณะของคนดี ที่ น่าสนใจ
ไว้ดงั นี้
ราชบัณฑิตยสถาน (พจนานุกรม. 2556 : 226) ได้ให้ความหมายของคนดีไว้วา่ หมายถึง
คนมีคุณความดี คนที่มีคุณธรรม
ธิ ดารัตน์ จันทะโก (2556 : 56-63) ได้กล่าวถึง การเป็ นคนดี หมายถึง คุณลักษณะทาง
จิตใจและพฤติกรรมของความมีวนิ ยั และค่านิยมประชาธิ ปไตย
เกษม วัฒนชัย (2558 : 26) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็ นคุณ หรื อสภาพคุณงาม
ความดี เริ่ มตั้งแต่ความนึกคิด ความตั้งใจ คนที่มีคุณธรรมเมื่อคิดดีแล้ว ย่อมแสดงพฤติกรรม คาพูดและ
การกระทาที่ปรากฏออกมาแล้ว สังคมตัดสิ นว่าดี-จริ ง-และงาม ส่ วนจริ ยธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็ นข้อ
ปฏิบตั ิ หรื อศีลธรรมนัน่ เอง หมายถึงคาพูดและการกระทา
ประภาศรี สี หอาไพ (2550 : 23) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมจริ ยาที่สร้าง
ความรู ้ สึกผิดชอบชัว่ ดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดี ภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์ จนเต็มเปี่ ยมไป
ด้วยความสุ ข ความยิ นดี การกระท าที่ ดี ย่ อมเกิ ดผลของความดี คื อ ความชื่ นชมยกย่ องในขณะ
ที่การกระทาความชัว่ ย่อมนาความเจ็บปวดมาให้
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2550 : 90) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง ธรรมะที่เป็ นคุณงามความดี
สภาพที่เกื้อกูล สิ่ งที่บุคคลยอมรับว่า เป็ นสิ่ งที่ดีงาม มีประโยชน์มากและเป็ นสิ่ งที่เป็ นคุณธรรม ในแต่
ละสั ง คมอาจจะแตกต่ า งกันเพราะการเห็ นในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งว่ า เป็ นสิ่ ง ดี ห รื อไม่ ดี น้ ันขึ้ นอยู่ ก ับ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจศาสนาและการศึกษาของคนในสังคม
สุ ภาพร สุ ขสวัสดิ์ (2552) กล่าวว่า คุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง คุณลักษณะคุณธรรม
จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ที่แสดงออกถึงการมีความรู ้ ความเข้าใจ
ความคิดหรื อเจตคติ การประพฤติปฏิ บตั ิตนที่ถูกต้องดี งามตามกฎเกณฑ์ กติกา บรรทัดฐานที่สังคม
ยอมรับ และก่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นในสังคม
กิตติศกั ดิ์ สมอเขียว (2555 : 13) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมว่า คุณธรรม หมายถึง
สภาพนึ กคิดในทางที่ดีงาม เชื่ อในความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม มีความจริ งใจและปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น ความ
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ประพฤติอนั ดีงามเหล่านี้ จะถูกบ่มเพาะและกล่อมเกลามาเป็ นเวลาอันยาวนานทาให้เกิ ดเป็ นความเคย
ชินที่อยูใ่ นจิตใต้สานึกของผูป้ ฏิบตั ิ ทาให้เป็ นบุคคลที่มีความประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจ
สรุ ปได้วา่ ความเป็ นคนดี หมายถึ ง ลักษณะของคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม
ซึ่ งคุ ณธรรมจริ ยธรรมนั้นเป็ นคุ ณงามความดี ที่อยู่ภายในจิ ตใจและจะแสดงออกผ่านพฤติ กรรมที่ ดี
หรื อพฤติ กรรมบ่งชี้ เชิ งบวก ที่ คนส่ วนใหญ่ยอมรับ หรื อคุ ณลักษณะที่ แสดงออกหรื อปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบ กติกา ข้อตกลง และกฎเกณฑ์ของโรงเรี ยน ชุ มชน และสังคม โดยถูกบ่มเพาะ กล่อมเกลา
ทาให้เกิดเป็ นความเคยชินที่อยูใ่ นจิตใต้สานึกของผูป้ ฏิบตั ิ ย่อมแสดงพฤติกรรม คาพูด และการกระทา
ที่ปรากฏออกมาแล้ว สังคมตัดสิ นว่าดี -จริ ง-และงาม ทาให้เป็ นบุคคลที่มีความประพฤติชอบด้วยกาย
วาจาและใจ มีการปฏิบตั ิหรื อพฤติกรรมที่ดี บุคคลส่ วนใหญ่ยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่ดีงาม ก่อให้เกิ ดความ
เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นในสังคม
1.2 ความสาคัญและประโยชน์ ของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
มีนกั วิชาการและนักการศึกษา ได้กล่าวถึ งความสาคัญและประโยชน์ของการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ที่น่าสนใจ ไว้ดงั นี้
ทิวาพร อภัยพัฒน์ (2560) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาลักษณะความเป็ น คน
ดี โดยอ้างค าสอนของท่ านพุ ทธทาสภิ กขุ ที่ มี ว่า คนดี ส าคัญกว่าทุ กสิ่ งในโลกนี้ จะให้ล ัทธิ ไหน
ครองโลกไม่สาคัญ ขอแค่ให้เป็ นคนดีก็พอแล้ว คนดีเผด็จการก็เผด็จการไปในทางที่ดี นาไปสู่ ความดี
และความเจริ ญอันแท้จริ ง โดยไม่ตอ้ งสงสัย แต่ถา้ คนชัว่ แล้วแม้จะเป็ นประชาธิ ปไตยก็มีแต่จะนอนหา
ความสาราญ กันทัว่ ไปหมด ในที่สุดก็ล่มจม ฉะนั้นขอแต่ให้คนดีอย่างเดียวก็แล้วกันจะซ้ายหรื อขวา
จัดย่อมใช้ได้ท้ งั นั้น ธรรมในศาสนาเท่านั้นที่จะทาให้คนดีหาใช่ลทั ธิ การเมืองแต่ลทั ธิ ใดไม่เลย (สะกด
ตามต้นฉบับ)
พระมหาวุฒิชัย วชิ รเมธี (2557) ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคนดี และคนเก่งไว้ว่า
"นักเรี ยนไม่ควรจะเป็ นคนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเป็ นคนดีดว้ ย เพราะเก่งอย่างเดียวไม่เป็ นผลดี
อาจนาความเก่ งไปทาเรื่ องที่ เสี ยหายได้ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือ ต้องเป็ นคนดี ที่ทางานเก่ง หรื อ
เป็ นคนดี ที่ทางานเป็ น และใช้ความเก่งไปในทางที่ถูกต้อง คือเป็ นการใช้ความเก่งเพื่อสนองความดี
หรื อเป็ นคนเก่งที่เป็ นคนดีหากทาได้อย่างนี้ก็จะทาให้เป็ นคนเก่งที่ใช้ความดีอย่างมีจริ ยธรรมกากับ"
ประเสริ ฐ พัฒนผลไพบูลย์ (2551) การเรี ยนรู้ปลูกฝังคุณธรรมความดี หรื อความรักใน
ความเป็ นคนดี จึงเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาปกป้ องตนจากความชัว่ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความ
เข้าใจหรื อการแสวงหาสิ่ งที่ดีงามต่าง ๆ โดยการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณธรรมจะรั้งรอจนถึ งวัยผูใ้ หญ่หรื อ
วัยชรานั้นก็ไม่เหมาะสม เพราะร่ างกายที่ชราย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ ดังที่โสเครติส กล่าวว่า
“...ข้าพเจ้ารู ้ ว่า หากข้าพเจ้ามีอายุมากขึ้น ข้าพเจ้าจาต้องเสี ยสิ่ งต่าง ๆ ไปให้กบั ความชราไม่ว่าจะเป็ น
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การเห็ นและการได้ยินที่ แย่ลง การเรี ยนรู ้ ที่กระทาได้ยากลาบากยิ่งขึ้ น มิ หนาซ้ ายังหลงลื มสิ่ งที่ ได้
เรี ยนรู ้ไปแล้วอีกด้วย และหากข้าพเจ้ารู ้ว่าตนนั้นจะต้องแย่ลงและพบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ข้าพเจ้าจะยัง
ดารงชีวติ อย่างมีความสุ ขได้อีกหรื อ...”
มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560 : 11) ได้กล่ าวถึ งประโยชน์ของการพัฒนา
ลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ไว้วา่ ส่ งผลให้ทุกฝ่ ายได้มีส่วนร่ วมและทุกฝ่ ายได้รับ
ประโยชน์สุขร่ วมกันทั้งหมด กล่ าวคื อ ปั ญหาต่างๆในโรงเรี ยนและชุ มชนได้รับการพิจารณาแก้ไข
เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะซึ มซับและเรี ยนรู ้ คุณธรรมความดี งามต่างๆ ด้วยความรู้สึก
เป็ นเจ้าของ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ คิ ดสั งเคราะห์ คิ ดแก้ปั ญหา คิ ดเชิ งระบบ
คิดประเมิ นค่า ฯลฯ ผ่านการทาโครงงานอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ได้รับการฝึ กทักษะ การทางานจริ ง
การทางานเป็ นระบบ ความรั บผิดชอบต่องาน และได้รับการฝึ กทักษะทางสังคม ผ่านกระบวนการ
ทางานเป็ นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร และเมื่อโครงงานนั้นๆ ได้มีการขยายผลไปถึง
การแก้ปัญหาในครอบครัว วัด ชุมชน พ่อแม่ ผูป้ กครอง พระสงฆ์ และคนในชุ มชนก็จะได้รับอานิ สงส์
แห่งประโยชน์สุขนั้นด้วย
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวสถิรคุณ (2559 : ก) ได้กล่าวว่า จากการสรุ ปข้อมูล
การนิเทศอาสา โรงเรี ยนที่มีการพัฒนาคุณธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ดังนี้
1. โรงเรี ยนมี สภาพแวดล้อม ภู มิ ท ศั น์ ร่มรื่ น เหมาะสมเป็ นที่ เรี ยนมากขึ้ น บริ เวณ
โรงเรี ยนมีความสะอาด อาคารเรี ยนและสถานที่ ต่างๆ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสวยงาม ในด้าน
บรรยากาศ พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีบรรยากาศของความร่ วมมือกัน
และมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรี ยนกาหนดไว้
เป็ นส่ วนใหญ่ นัก เรี ยนมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ ของตนเองและส่ วนรวมมากขึ้ น นัก เรี ยนมี
พฤติกรรมด้านระเบียบวินยั เพิ่มมากขั้น อาทิ การเดินแถว การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงและระเบียบของโรงเรี ยนนักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านจิตอาสาเพิ่มมาก
ขึ้น อาทิการแสดงความมีน้ าใจ รู ้ จกั ใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ต่อจนเองและผูอ้ ื่น และการเสี ยสละ
เวลาว่างช่วยงานครู และผูป้ กครอง เป็ นต้น
3. นักเรี ยนพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีมากขึ้นเช่ น มีสมาธิ ในการเรี ยนกล้าแสดงออก
กระตือรื อร้นใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนตั้งใจฝึ กปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และมีทศั นคติที่ดีต่อโรงเรี ยน
4. โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีภาคีเครื อข่ายเข้ามาร่ วมสนับสนุ นเพิ่มมากขึ้น โดยมีลกั ษณะ
ของการมีส่วนร่ วมหลากหลาย เช่น การมอบทุนการศึกษา การบริ จาคเงินเพื่อจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ของ
โรงเรี ยน การบริ จาคเงิ นเพื่ อก่ อสร้ างและซ่ อมแซมอาคารเรี ย น ปรั บปรุ งภู มิ ท ัศน์ ของโรงเรี ย น
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สนับสนุ นบุ คลากรที่ มี ความเชี่ ยวชาญเป็ นแกนนาจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ช่ วยงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนช่วยเสริ มแรงในการจัดอาหารกลางวัน เป็ นต้น ภาคีเครื อข่ายที่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมสนับสนุนพบว่าส่ วนใหญ่จะมาจากชุ มชน ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูป้ กครองและครอบครัว
ภาคเอกชน องค์กรมูลนิ ธิชมรม และสมาคมต่างๆ ตามลาดับนอกจากนี้ ยงั พบว่าองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นได้เข้ามาสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมของโรงเรี ยนเพิ่มขึ้น เช่น การบริ จาคเงิน อนุเคราะห์ให้ใช้
อาคารสถานที่ และจัดหาบุคลากร
5. โรงเรี ยนเกิดนวัตกรรม/องค์ความรู ้ของการสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งได้จาก
การดาเนิ นงานโครงการของโรงเรี ยน พบว่าเริ่ มมี การพัฒนารู ปแบบโมเดลหรื อยุทธศาสตร์ ของการ
ดาเนิ นงานการจัดการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยนโดยบูรณาการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมเข้าสู่ รายวิชาบาง
รายวิชาและกิ จกรรมต่ างๆ ของโรงเรี ยน องค์ความรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการเรี ยนรู ้ และการถอดบทเรี ยน
จากปราชญ์ชาวบ้านและวัฒนธรรมของชุ มชน และนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยใช้การ
ดาเนินงานโครงงานคุณธรรมเป็ นฐาน
6. โรงเรี ยนได้รับการยอมรับให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ของโรงเรี ยนใกล้เคียง ชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนในด้านการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนให้ดีข้ ึ น
ทาให้โรงเรี ยนใกล้เคียงมาศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี หรื อการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรม
มีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยน เนื่ องจากคุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็ นเครื่ องกากับความประพฤติ การกระทาและความคิ ด
หากผูใ้ ดมีคุณธรรมจริ ยธรรมประจาตัวก็จะปฏิบตั ิตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม จะส่ งผลให้ทุกฝ่ าย
ได้รับประโยชน์สุขร่ วมกันทั้งหมด กล่าวคือ นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรื อมีพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกหรื อพฤติกรรมของความเป็ นคนดี ปั ญหาต่างๆ ในโรงเรี ยนและชุ มชนได้รับการพิจารณาแก้ไข
เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝั งบ่มเพาะซึ มซับและเรี ยนรู ้ คุณธรรมความดี งามต่างๆ การทาความดี
เป็ นสิ่ งที่ ควรรี บที่ จะกระท าเพื่ อปกป้ องตนเองจากความชั่วและคนดี การเป็ นคนดี มี ความส าคัญ
มากกว่าคนเก่งหรื อคนมีอานาจ ความเป็ นคนดี จึงเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาปกป้ องตนจากความชัว่
ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความเข้าใจหรื อการแสวงหาสิ่ งที่ดีงามต่าง ๆ เนื่องจากความดีจะนาพาให้คนที่
ดีน้ นั ไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีและถ้าหากทาประโยชน์ให้แก่สังคมสังคมก็จะดีตามไปด้วย
1.3 แนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี มีดงั นี้
“...เด็กเป็ นผูท้ ี่ได้รับช่ วงทุ กสิ่ งทุกอย่างต่อจากผูใ้ หญ่ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการ
ธารงรักษาอิสรภาพและความสงบสุ ขของบ้านเมือง ดังนั้น เด็กทุ กคนจึงสมควรและจาเป็ นที่จะต้อง
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ได้รับการอบรมเลี้ ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ พร้ อมทั้ง
การฝึ กหัดขัดเกลาจิตใจให้ประณี ต ให้มีความศรั ทธามัน่ คงในคุ ณความดี มีความประพฤติ เรี ยบร้ อย
สุ จริ ต และมี ปั ญญาฉลาดแจ่ มใสในเหตุ ในผล หน้าที่ น้ ี เป็ นหน้าที่ ของทุ กคน ที่ จะต้องร่ วมมื อกัน
กระทาโดยพร้อมเพรี ยงสม่าเสมอ” พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในโอกาสปี เด็กสากล วันที่ 1 มกราคม 2522 (ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. 2560 : 3)
“พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดิ นทร
เทพยวรางกูล” ที่กล่าวว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู ้ รี ยน 4 ด้าน ได้แก่
1. มีทศั นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพ้นื ฐานชีวติ ที่มนั่ คง-มีคุณธรรม
3. มีงานทา-มีอาชีพ
4. เป็ นพลเมืองดี
แนวทางปฏิบตั ิในการ “มีพ้นื ฐานชีวติ ที่มนั่ คง-มีคุณธรรม” ได้แก่
1. รู้จกั แยกแยะ ผิด-ชอบ-ชัว่ -ดี
2. ปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่ งที่ผดิ สิ่ งที่ชวั่
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้บา้ นเมือง (ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. 2560 : 12)
ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุ ณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย (ส านักงานรั ฐมนตรี . 2558 :
ออนไลน์) ได้กล่าวเกี่ ยวกับการพัฒนาคนดี หรื อการช่ วยกันสร้ างคนดี ให้กบั บ้านเมื อง ในหลักการ
พัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนคุณธรรม โดยกล่าวว่า สาเหตุที่ตอ้ งมีโรงเรี ยนคุณธรรม เพราะปั จจุบนั
“คุณธรรมในโรงเรี ยน” ได้หายไปหลังจากแยกโรงเรี ยนออกจากวัด นอกจากนี้ สังคมในปั จจุบนั มีการ
ทุจริ ต ฉ้อราษฎร์ บงั หลวงและความเหลื่อมล้ าทางสังคม หรื อความยากจน ดังจะเห็นได้จากประชากร
ไทยกว่าร้ อยละ 80 มีหนี้ ครัวเรื อน รวมทั้งหนี้ สินครู ที่กระทรวงศึกษาธิ การกาลังแก้ปัญหาในขณะนี้
ด้วย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิ การจึงต้องให้ความสาคัญกับคนไทยทั้ง 67 ล้านคนทัว่ ประเทศไม่เฉพาะ
นักเรี ยนเท่านั้น
นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ (สานักงานรัฐมนตรี . 2558 : ออนไลน์) กล่าวว่า
จากการประชุมซุ ปเปอร์ บอร์ ดด้านการศึกษา ซึ่ งมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้นาประเด็นการสร้าง
คุณธรรมในโรงเรี ยนมาหารื อ ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การได้เสนอแนวทางดาเนิ นงานที่จะร่ วมมือกับศูนย์
โรงเรี ยนคุ ณธรรม มู ลนิ ธิ ยุวสถิ รคุ ณ เพื่ อสร้ างรู ปแบบหลัก (Official Model) ส าหรั บการสร้ าง
คุ ณธรรมให้เกิ ดขึ้นในตัวนักเรี ยน ซึ่ งรู ปแบบของศูนย์โรงเรี ยนคุ ณธรรม มีความเป็ นสากล สามารถ
นาไปปรับใช้ได้กบั สถานศึกษาทุกภาคทุกเชื้ อชาติและทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่ วมมือใน
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การสร้ า งคุ ณ ธรรมของผู ้บ ริ หาร ครู และนั ก เรี ยนและความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน อย่ า งไรก็ ต าม
กระทรวงศึ กษาธิ การไม่ได้กาหนดให้มีรูปแบบ (Model) ของโรงเรี ยนคุ ณธรรมนี้ เพียงรู ปแบบเดี ยว
เท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใช้รูปแบบวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ในการสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้เกิด
ขึ้นกับนักเรี ยน เพียงแต่ขอให้มนั่ ใจว่ารู ปแบบใดๆ จะรับประกันการมีคุณธรรมของนักเรี ยนได้
สานักงานเลขาธิ การสภา กระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 35 - 39) ได้กาหนดนโยบายการ
ปฏิ รู ปการศึ ก ษาโดยยึ ด คุ ณ ธรรมน าความรู ้ สร้ า งความตระหนั ก ส านึ ก ในคุ ณ ค่ า ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ความสมานฉั นท์ สั นติ วิ ธี วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย พัฒนาคนโดยใช้คุ ณธรรม
เป็ นพื้นฐานของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เชื่ อมโยงความร่ วมมือของสถานบันครอบครัว ชุ มชน สถาบัน
ทางศาสนา มูลนิ ธิและสถานศึ กษา โดยก าหนดยุทธศาสตร์ หลัก 4 ประการ เพื่อให้เกิ ดพลังในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาประกอบด้วย
1. ปลุกจิตสานึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม
2. ปรับกระบวนการเรี ยนรู้หาต้นแบบที่สืบทอด
3. สร้างภูมิตา้ นทานโดยเครื อข่ายขยายผล สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา บ้าน ชุ มชน
และสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
4. กากับ ติดตามประเมินผล
การดาเนิ นงานโครงการคุ ณธรรมนาความรู้ ตามแนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การที่กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนิ นการ โดยในส่ วนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้โครงการคุ ณธรรมนาความรู้รองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ
เพื่ อพัฒนาครู นักเรี ยน นักศึ กษา และประชาชน โดยน้อมนาหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
อันเป็ นหลักสาคัญในการดาเนิ นชี วิตเป็ นจุดเน้นในการดาเนิ นงาน โดยเฉพาะการนาคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ มาเป็ นเป้ าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สังคมไทยเป็ นสังคมคุณธรรมอย่างแท้จริ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึ งได้ดาเนิ นการตามกลยุทธ์ 1 คุ ณธรรมนาความรู้
การพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และเศรษฐกิ จพอเพียง โดยการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็ นวิถีชีวิตของโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนา และสนับสนุ นให้เกิ ดเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม ในเขต
พื้นที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดี มีความรู ้ และอยู่ดีมีสุข โดย 8 คุณธรรม
พื้นฐานประกอบด้วย
1. ขยันคือ ผูท้ ี่มีความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องใน
เรื่ องที่ ถู กที่ ควร สู ้ งานมี ความพยายาม ไม่ ท ้อถอย กล้าเผชิ ญอุ ปสรรค รั กงานที่ ทา ตั้งใจท าหน้าที่
อย่างจริ งจัง
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2. ประหยัด คือ ผูท้ ี่ดาเนินชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย รู ้จกั ฐานะการเงินของตนคิด
ก่อนใช้ คิ ดก่อนซื้ อ เก็บออมถนอมใช้ทรั พย์สินสิ่ งของอย่างคุ ม้ ค่า ไม่ฟุ่มเฟื อย ฟุ้ งเฟ้ อ รู ้ จกั ทาบัญชี
รายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยูเ่ สมอ
3. ซื่ อสัตย์ คื อ ผูท้ ี่มีความประพฤติ ตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชี พ มี ความ
จริ งใจปลอดจากความรู ้ สึกสาเอียง หรื ออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู ้ หน้าที่
ของตนเองปฏิบตั ิอย่างเต็มที่และถูกต้อง
4. มีวินัย คือ ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร
และประเทศ โดยที่ตนยินดี ปฏิ บตั ิตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมัน่ ในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและ
ข้อปฏิบตั ิ รวมถึงการมีวนิ ยั ทั้งต่อตนเองและสังคม
5. สุ ภาพ คือ ผูท้ ี่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรี ยบร้ อยไม่ ก้าวร้ าว รุ นแรง หรื อวางอานาจข่ มผูอ้ ื่ นทั้งโดยวาจาและท่ าทางเป็ นผูม้ ี มารยาทดี งาม
วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คื อ ผู ้ที่ รั กษาร่ า งกาย ที่ อยู่อาศัย และสิ่ ง แวดล้อมได้อย่า งถู ก ต้องตาม
สุ ขลักษณะ ฝึ กฝนจิ ตไม่ ให้ขุ่นมัว มี ความแจ่ มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและ
สภาพแวดล้อมมีความผ่องใสเป็ นที่เจริ ญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผพู ้ บเห็น
7. สามัคคี คื อ ผูท้ ี่ เปิ ดใจกว้าง รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น รู ้ บทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีความมุ่งมัน่ ต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็ จลุล่วง
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็ นผูม้ ีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่ อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์
8. มีน้ าใจ คือ ผูใ้ ห้และผูอ้ าสาช่ วยเหลือสังคม รู ้จกั แบ่งปั น เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน
เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ ผูอ้ ื่ น เห็ นอกเห็ นใจ และเห็ นคุ ณค่าในเพื่อนมนุ ษย์และผูท้ ี่มีความเดื อดร้ อน
มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญาลงมือปฏิบตั ิการเพื่อบรรเทา
ปั ญหา หรื อร่ วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุ มชน
หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็ นคนดีมีคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิ การ (2553 : 54-59) ได้กล่าวถึ งหลักการ ทฤษฎี เกี่ ยวกับการพัฒนา
ความเป็ นคนดีมีคุณธรรม ไว้ดงั นี้
1. พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เป็ นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางาน
ภายในตัวบุคคล โดยภาวการณ์ขาดความสมดุลในการปรับตัวจะทาหน้าที่เป็ นแรงจูงใจหรื อตัวกระตุน้
ให้เป็ นคนเรี ยนรู ้และคิดหาเหตุผลและการพัฒนาทางด้านสติปัญญาของมนุ ษย์จะพัฒนาควบคู่ไปกับ
การเติบโตด้านวุฒิภาวะหรื อพัฒนาตามลาดับการแบ่งวัยของมนุ ษย์ คือ เด็กจะรับรู ้หรื อเรี ยนรู ้สิ่งที่เป็ น

24
รู ปธรรมก่อน จากนั้นจะพัฒนาจนสามารถรับรู ้และเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรมได้ เพียเจต์แบ่งพัฒนาการ
ของมนุ ษย์เป็ น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การเรี ยนรู ้ ดว้ ยประสาทสัมผัสและการเคลื่ อนไหว อายุ 0-2 ปี
เป็ นระยะที่ เด็กเรี ย นรู ้ ผ่านการสั มผัส ระยะที่ 2 การคิ ดก่ อนปฏิ บ ตั ิ การ อายุ 2-7 ปี เป็ นระยะที่ เด็ก
สามารถรับรู ้เรื่ องของภาษาได้มากขึ้นและเรี ยนรู ้ผา่ นสิ่ งแวดล้อมอย่างมีขอบเขต ระยะที่ 3 การคิดแบบ
รู ปธรรม อายุ 7-12 ปี เป็ นระยะที่เด็กสามารถคิ ดและแก้ไขปั ญหาที่ เป็ นรู ปธรรมง่าย ๆ ได้ ระยะที่ 4
ปฏิ บตั ิการเชิ งระบบ อายุต้ งั แต่ 12 ปี ขึ้นไป เป็ นระยะที่เด็กสามารถแก้ไขปั ญหาที่เป็ นนามธรรมได้
อย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาความคิดอย่างเป็ นระบบ
พัฒนาการทางจริ ยธรรมของเพียเจต์ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นดังนี้ คื อ ขั้นก่ อนจริ ยธรรม
เป็ นระดับจริ ยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี ซึ่ งยังไม่สามารถรับรู ้ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดทาให้ความคิด
ในการตัดสิ นถูกผิดของการกระทาหรื อความคิดในการเลือกกระทาหรื อไม่กระทาเป็ นไปตามร่ างกาย
หรื อความคิ ดเห็ นของคนใกล้ชิ ด ขั้นปฏิ บ ตั ิ ตามค าสั่ ง เป็ นขั้นระดับจริ ยธรรมของเด็ กอายุ 2-8 ปี
ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมและบทบาทที่เขาควรปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้ สามารถประพฤติตามกฎระเบียบ
ได้ ตัดสิ นใจได้วา่ สิ่ งใดกระทาหรื อไม่ควรกระทาด้วยตนเอง ขั้นเหตุผลของตนเองเป็ นระดับจริ ยธรรม
ของเด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไปสามารถคิดและตัดสิ นใจได้ดว้ ยเหตุผลของตนเอง เริ่ มปฎิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นด้วย
ความเสมอภาคและเป็ นธรรม สังเกตและเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่นได้ถูกต้องมากขึ้น ประพฤติปฏิบตั ิ
เพื่อตอบสนองพัฒนาการด้านจิตใจมากขึ้น
2. พัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ก ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินจริ ยธรรมของ
บุคคลโดยการแบ่งเป็ นขั้นการให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของเพียเจต์ ดังนี้
1. การลงโทษและการเชื่อฟัง อายุ 2-7 ปี
2. การแสวงหารางวัล
3. การกระทาตามสิ่ งที่ผอู ้ ื่นเห็นชอบ หรื อการคาดหวังทางสังคม อายุ 10-13 ปี
4. การทาหน้าที่ทางสังคมหรื อระบบสังคมและมโนธรรม อายุ 13-16 ปี
5. การทาตามคามัน่ สัญญาหรื อสัญญาสังคมและสิ ทธิ ส่วนบุคคลอายุ 16 ปี ขึ้นไป
6. การยึดถืออุดมคติสากลหรื อจริ ยธรรมสากล (วัยผูใ้ หญ่)
โคลเบอร์ ก แบ่งคุณลักษณะทางจริ ยธรรมของบุคคลออกเป็ น 4 ลาดับขั้น คือ
1. ความรู ้เชิ งจริ ยธรรม หมายถึง การมีความรู ้เกี่ยวกับสังคมและสามารถบอกได้ว่า
การกระทาชนิ ดใดดี และควรกระทา การกระทาชนิ ดใดเลวและไม่ควรกระทาพฤติกรรมลักษณะใด
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ความรู ้ จริ ยธรรมหรื อความรู ้ เกี่ ยวกับค่านิ ยมทางสังคม
จึ งเปลี่ ยนแปลงไปตามระดับอายุ ระดับการศึ กษา พัฒนาการทางสติ ปั ญญาและความรู ้ เกี่ ยวกับ
กฎเกณฑ์ทางสังคมและศาสนา
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2. เจตคติ เชิ งจริ ยธรรม หมายถึ ง การมี ความรู ้ หรื อความรู ้ สึ กต่ อพฤติ กรรมเชิ ง
จริ ยธรรมต่ าง ๆ ในทางที่ ชอบหรื อไม่ ชอบมากน้อยเพี ยงใด เจตคติ เชิ งจริ ยธรรมของบุ คคลมักจะ
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมและการทานายพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมของบุคคลนั้น
3. เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม หมายถึ ง เหตุผลที่บุคคลใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลื อกหรื อไม่
เลือกกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม
และปฏิ เสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมมีความสาคัญต่อ
ความสงบสุ ขและความมัน่ คงของสังคม จึงเป็ นหน้าที่ที่สมาชิ กต้องอบรมและปลูกฝังเยาวชนให้เป็ นผู ้
มีพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมอย่างมัน่ คง
เอสเตบาน (Estaban. 1990 : 63-67) กล่าวถึงการสร้างเสริ มมโนธรรมและคุณธรรม
โดย เอสเตบาน มี ความเชื่ อว่า ความแตกต่ างทางอายุจะมี ผลท าให้การปลู กฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรม
แตกต่างกันไป เนื่องจากพัฒนาการทางสมอง ประสบการณ์และความสามารถในการตัดสิ นใจที่ต่างกัน
ส่ งผลให้ตวั คุณธรรมจริ ยธรรมแตกต่างกันไปด้วย จึงได้เสนอตัวคุณธรรมจริ ยธรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
แต่ละวัย ในการสร้างเสริ มมโนธรรมและคุณธรรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ ของการศึกษา
เพื่อสร้างค่านิยม เนื่องจากตัวมโนธรรมเป็ นเรื่ องของความสามารถในการตัดสิ นประเด็นทางจริ ยธรรม
และการรู ้ จกั น าหลักศี ลธรรมมาใช้อย่างมี เหตุ ผลและถู กต้องในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในขณะที่ ตัว
คุณธรรมเป็ นคุณภาพของจิตใจ ซึ่ งเป็ นหลักในการเลือกตัดสิ นใจ คุณธรรมจึงเป็ นลักษณะที่สามารถ
พัฒนาได้ตามพัฒนาการของแต่ละวัย เนื่ องจากเยาวชนในแต่ละวัยมีเงื่อนไข มีปัจจัยของชี วิตแตกต่าง
กัน จุดเน้นในการพัฒนาจึงต่างกัน
สรุ ปได้วา่ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี ถือว่าเป็ นหน้าที่ของ
ทุกคนที่จะต้องร่ วมมือกันกระทาโดยพร้อมเพรี ยงสม่าเสมอ โดยเฉพาะการปลู ก ฝั ง คุ ณ ลัก ษณะ
ความเป็ นคนดีในตัวเยาวชน ซึ่ งจะเป็ นกาลังที่สาคัญของชาติในอนาคต และเป็ นการสื บสาน พระราช
ปณิ ธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ “ให้ช่วยกันสร้างคนดีให้บา้ นเมือง” และพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่กล่าวว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่
ผูเ้ รี ยน 4 ด้านได้แก่ มีทศั นคติ ที่ถูกต้องต่อบ้านเมื อง มีพ้ืนฐานชี วิตที่ มนั่ คง-มีคุณธรรม มีงานทา–มี
อาชี พ และเป็ นพลเมืองดี ซึ่ งในการสร้ างพื้นฐานให้แก่ผเู ้ รี ยนมีพ้ืนฐานชี วิตที่มนั่ คง-มีคุณธรรม นั้น
จะต้องพัฒนาให้เยาวชนรู้จกั แยกแยะ ผิด-ชอบ-ชัว่ -ดี ปฏิบตั ิแต่สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่ งที่ผิด สิ่ งที่ชวั่ และ
การช่วยกันสร้างคนดี ให้บา้ นเมือง” และในการสร้ างคุ ณธรรมให้เกิ ดขึ้นในตัวนักเรี ยน มีหลากหลาย
รู ปแบบและวิธีการ ตลอดจนหลักทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการของไทยและต่ างประเทศ เช่ น จุ ดเน้น
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดีมีความรู้และอยูด่ ีมีสุข โดย 8 คุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ
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การพัฒนาการทางจริ ยธรรมของเพียเจต์ การพัฒนาการทางจริ ยธรรมของโคลเบอร์ ก เป็ นต้น ซึ่ ง
โรงเรี ยนสามารถเลือกนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาทุกภาคทุก
เชื้ อชาติ และทุ กศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่ วมมื อในการสร้ างคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หาร ครู และ
นักเรี ยนและความร่ วมมือกับชุ มชน ซึ่ งล้วนมีเป้ าหมายเดี ยวกันในการปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและคุณลักษณะความเป็ นคนดี หรื อเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมอย่างมัน่ คง
1.4 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี มีผกู ้ ล่าวได้ดงั นี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2553 : 68-70) กล่าวถึง แนวทางการในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี โดยนาแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การปฏิบตั ิ
ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ที่ หลักสู ตร
ก าหนดให้ปลู กฝั งและพัฒนาผ่านการจัดการเรี ยนการสอน การปฏิ บ ัติ กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนใน
ลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึ กเป็ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผูเ้ รี ยน การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จะต้องใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่ งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติ กรรมเพื่อนามา
ประเมินและตัดสิ น ซึ่ งการดาเนินการวัดและประเมินผล เมื่อสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว ครู ผรู ้ ับผิดชอบจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์จากหลักสู ตรแกนกลางสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นิ ยาม ตัวชี้ วดั พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อพิจารณาตัวชี้ วดั ว่าครอบคลุมกับ
ธรรมชาติของงาน กิจกรรมที่รับผิดชอบหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 2 ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลักการเกี่ ยวกับการพัฒนาคุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิธีใดดังต่อไปนี้
3.1 บูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
3.2 จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.3 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.4 ปลู ก ฝั ง คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ โ ดยสอดแทรกในกิ จ วัต ร
ประจาวันของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยนก่อนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 สร้ างหรื อเลื อกเครื่ องมื อที่ เหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ ที่เลื อก
ดาเนินการตาม ขั้นตอนที่ 3
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ขั้นตอนที่ 6 ด าเนิ นการพัฒนาผู้เรี ย นตามแนวทางที่ ก าหนดไว้และประเมิ นเป็ น
ระยะ ๆ ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ให้ปรับปรุ งพัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการพัฒนาต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วแสดงได้ดงั แผนภาพ 1
ศึกษานิยาม ตัวชี้วดั พฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละคุณลักษณะ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ศึกษาแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยนก่อนการพัฒนา
สร้างหรื อเลือกเครื่ องมือที่เหมาะสมกับแนวปฏิบตั ิ
ดาเนินการพัฒนาและประเมินผูเ้ รี ยนโดยบูรณาการในหน่วยการ
เรี ยนรู ้/กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน/โครงการ/สอดแทรก
ในกิจวัตรประจาวัน
รายงานผลการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แผนภาพ 1 : ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับครู
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สมปอง ใจดี เฉย (2554 : 66-67) ได้ศึกษาและสรุ ปวิธีการ/กระบวนการปลูกฝั ง
คุ ณธรรมจริ ยธรรมในสังคมไทย พบว่า มีรูปแบบแนวทาง วิธีการและกระบวนการอย่างหลากหลาย
ได้แก่ 1) การสอนด้วยวาจา 2) การสอนผ่านการจัดหาสิ่ งที่ เหมาะสมให้คนได้เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
3) การปฏิบตั ิให้ดูเป็ นแบบอย่าง /ใช้คนดีเป็ นแบบอย่าง 4) การสอนโดยแทรกในกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน
5) การสอนโดยการให้รางวัลและการลงโทษ 6) การสอนด้วยการนาเสนอผ่านสื่ อมวลชนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ 7) การสอนโดยกระตุน้ ให้คิดหาเหตุผลว่าทาไมสิ่ งหนึ่ งจึงดี หรื อไม่ดี 8) การสอนโดยการให้
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
ในส่ วนของโครงการและกิ จกรรมด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ดาเนิ นการอยู่ในองค์กร
หน่วยงาน ตลอดจนกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่อง ขาดความจริ งจัง ขาดระบบที่ดี และที่สาคัญ
ขาดหลักวิชาการในเรื่ องของการส่ งต่อความคิดที่จะนาไปถึ งจุดหมายของการสร้างคนดี และสังคมดี
อย่างได้ผล
ศู นย์โรงเรี ย นคุ ณธรรม มู ล นิ ธิ ยุวสถิ รคุ ณ (2560 : 12-14) ได้ก าหนดแนวทาง
กระบวนการพัฒนาโรงเรี ย นคุ ณธรรมจริ ยธรรม เพื่ อให้บรรลุ วิสั ยทัศน์ “ช่ วยกันสร้ างคนดี ใ ห้
บ้านเมือง” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาศักยภาพครู แกนนานักเรี ยนแกนนาเพื่อ
การพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
2. การลงมือปฏิบตั ิของโรงเรี ยน โดยทุกคนในโรงเรี ยนร่ วมกันลงมือพัฒนา
3. การนิ เทศติ ดตามโรงเรี ย น เป็ นการนิ เทศติ ดตามเพื่ อเสริ มหนุ นและให้ ก าลังใจ
โรงเรี ยน
4. การรายงานความก้าวหน้าและการประเมินผล การประเมินผลสาเร็ จของโรงเรี ยน
คุณธรรม เป็ นการประเมินผลพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยตัวชี้ วดั ที่สาคัญ คือ พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในโรงเรี ยนลดลง และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรี ยนเพิ่มขึ้น
พระธรรมปิ ฎก[ป.อ. ปยุตโต] (2547 : 8) ได้กล่าวถึ ง การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
นักเรี ยน คือ แนวทางการพัฒนาที่โรงเรี ยนสอนตามปกติ เพียงมีจุดเน้นอยูท่ ี่การใช้หลักธรรมมาบริ หาร
จัดการในโรงเรี ยน ให้เป็ นโรงเรี ยนที่ผมู ้ าเยือนได้สัมผัสถึงสิ่ งแวดล้อมที่ร่มเย็น สะอาด สวยงาม สว่าง
ปั ญญา และรอยยิม้ แห่งความเมตตา มีผบู ้ ริ หาร ครู และบุคลากรเป็ นแบบอย่างด้วยวิถีปฏิบตั ิ
สมปอง ใจดีเฉย และคณะ (2554 : 68-124) กล่าวถึ งแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยน
คุณธรรม บางมูลนากโมเดล มีกระบวนการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การกาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานและอัตลักษณ์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่ งได้
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครู 2) ยุทธศาสตร์

29
การพัฒนานักเรี ยน 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสภาพแวดล้อม มุ่ งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ให้เอื้อต่อการปลูกฝัง และปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. การกาหนดอัตลักษณ์ของครู นักเรี ยน และสภาพแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
3. การกาหนดกิจกรรมหลัก กลุ่มในการขับเคลื่อนโครงการ
4. คุณธรรมเป้ าหมายในการขับเคลื่อนสู่ โรงเรี ยนต้นแบบคุณธรรมจริ ยธรรม
5. หลักสู ตรที่ใช้ในการดาเนินงาน
6. เครื่ องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนสู่ การเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
7. กิจกรรมและการปฏิบตั ิเสริ มหนุ น
8. กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรี ยน
จากรายงานการเสวนาทางวิ ชาการ เรื่ อง กระบวนการศึ กษาแห่ งชาติ : บู รณาการ
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน และชุ มชน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2556 : 19-21)
ประเด็นการเสวนาที่ 4 โรงเรี ยนเสริ มสร้างศีลธรรมจริ ยธรรมอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ รี ยน เก่ง ดี มีความสุ ข
สรุ ปได้ ดังนี้
1. ครู ตอ้ งเป็ นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนครู และต่อนักเรี ยน
2. โรงเรี ยนควรจัดกิ จกรรมหน้าเสาธงโดยวางรากฐานด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้
นักเรี ยน
3. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนสวดมนต์ไหว้พระในวันธรรมสวนะ เพื่อให้นกั เรี ยนมีสมาธิ
4. โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ างให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี และให้ผปู ้ กครอง ชุ มชน
มีส่วนร่ วม
5. ควรพิ จารณาความเหมาะสมในด้านคุ ณวุฒิ และวัยวุ ฒิ ของครู ผูส้ อนคุ ณธรรม
จริ ยธรรมในสถานศึกษาให้มีความน่าเชื่ อถือและเป็ นที่เคารพของนักเรี ยน
6. กระบวนการเสริ มสร้ างคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้ก ับนักเรี ยนนั้นต้องปลู กฝั งตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
7. พัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาพระพุ ทธศาสนาให้มี เนื้ อหาให้น่าสนใจเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กบั นักเรี ยน
8. กระทรวงศึกษาธิ การควรจัดนโยบายให้มีกฎข้อบังคับโดยให้เด็กไปเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม
9. ผูบ้ ริ หารของกระทรวงศึกษาธิ การและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
ครู ผสู้ อนวิชาพระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
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เพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ (2547 : 14-15) กล่าวว่า การสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมในสถานศึกษา
มีสถานศึกษาจานวนมากที่ได้ละเลย หรื อขาดความเข้มแข็งในการที่จะรักษาหรื อส่ งเสริ มคุณธรรมและ
จริ ยธรรม ทั้งที่เป็ นผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ เพราะมีการมุ่งเน้นการผลิ ตคนให้มีความรู ้ เป็ นปริ ญญาชน
มากกว่าปั ญญาชน หรื อบางแห่ งผลิ ตคนแต่ เป็ นคนที่ ไม่ มี ความรู ้ ความสามารถเพี ยงพอมี แต่ วุ ฒิ
การศึ กษาเป็ นเครื่ องประดับเท่ านั้น หรื อผลิ ตคนที่ มี ความรู ้ แต่ ขาดคุ ณธรรมและจริ ยธรรม หรื อมี
ทัศนคติ และค่ านิ ยมที่ ผิ ด ๆ จนท าให้ คนในสั งคมวัดคุ ณค่ ากันที่ ผลประโยชน์ ฉะนั้น การสร้ าง
คุ ณธรรมและจริ ยธรรมในสถานศึ กษา ครู อาจารย์มี ส่ วนส าคัญในการนาและการสร้ างคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เพราะเป็ นเรื่ องภายในจิ ตใจที่ ส ะท้อนออกมาเป็ นพฤติ กรรมภายนอก ครู จึ งควรเป็ น
แบบอย่างที่ดีครู จะต้องสร้ างจิตใจที่ มีความเมตตา กรุ ณาต่อนักเรี ยน มี ความปรารถนาดี ต่อนักเรี ยน
การสอนทุ ก ครั้ งจะต้องสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและทัก ษะชี วิ ต ตลอดจนเป็ นที่ ป รึ ก ษา
ของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ครู ตอ้ งหมัน่ หา บทความ รายงานการวิจยั งานเขียน เรื่ องราว หรื ออาจสร้าง
บทความ ที่ดีที่สร้างคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่สังคมและนามาเผยแพร่ ให้กบั นักเรี ยนในห้องเรี ยนหรื อ
ติดป้ ายประกาศเพื่อให้มีการอ่าน อย่างทัว่ ถึงอยูเ่ สมอ ครู ตอ้ งมีการรณรงค์ ส่ งเสริ มยกย่องประกาศให้
รางวัล แก่ ผู ้เ รี ยน หรื อคนในสั ง คมที่ ท าความดี ง าม มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เป็ นที่ ย กย่ อ งและ
เป็ นแบบอย่าง ขณะเดียวกัน นักเรี ยนที่ขาดคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม ครู จะต้องให้อภัยและให้โอกาส
สนับสนุ นให้นกั เรี ยนคนนั้นกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี ยใหม่ อย่างอดทนอดกลั้นและ
ทุ่มเท
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2550 : 13) ได้สรุ ปบทบาทสาคัญของโรงเรี ยนสู่ การปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ดังนี้
1. ใช้วธิ ี การทางบวกกับนักเรี ยน
2. จัดบรรยากาศในโรงเรี ยนให้เต็มไปด้วยความสงบ ความรักความเมตตา
3. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนสวดมนต์ไหว้พระในวันสาคัญทางศาสนา
4. บูรณาการคุณค่าความเป็ นมนุษย์ในวิชาต่าง ๆ
5. ส่ งเสริ มการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา
6. จัดให้นกั เรี ยนออกไปรับใช้ช่วยเหลือสังคม
7. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
8. เน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
9. ครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างคุณธรรมแก่นกั เรี ยน
10. ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
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สรุ ปได้วา่ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี ไม่ได้กาหนดให้มีรูปแบบ
(Model)หรื อแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใช้รูปแบบวิธีการ
อื่ น ๆ ที่ เหมาะสม ในการสร้ างคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยน เพี ยงแต่ ขอให้ม ั่นใจว่า
รู ปแบบใด ๆ ที่เลื อกใช้จะรับประกันการมีคุณธรรมของนักเรี ยนได้ สาหรับสถานศึกษานั้น ในการ
สอนทุ กครั้ งสามารถสอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมและทักษะชี วิต หรื อการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ เป็ น
กิจกรรมเสริ มหนุนเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม หรื อการให้นกั เรี ยนร่ วมกันทาโครงงานคุณธรรม ที่
เกิ ดจากปั ญหาที่อยากแก้ ความดี ที่อยากทา เพื่อให้เกิ ดพฤติกรรมเชิ งบวกตามที่ตอ้ งการ ตลอดจนครู
จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยนโดยใช้วิธีการทางบวกกับนักเรี ยน
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สวดมนต์ไหว้พระ ร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ครู ก็จะต้อง
เป็ นแบบอย่างด้วยวิถีปฏิ บตั ิ การแสดงออกทางด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม หรื อเป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบตั ิที่ดีเช่นกัน
1.5 บทบาทของผู้เกี่ยวข้ องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
บทบาทของผูเ้ กี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี มีรายละเอียดดังนี้
มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560 : 3) ได้กล่าวถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จใน
การดาเนิ นงานโรงเรี ยนคุ ณธรรมจริ ยธรรมเพื่อร่ วมสร้ างคนดี ให้บา้ นเมือง ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของ
ทุ กภาคส่ วน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หาร 2) ครู 3) นัก เรี ย น 4) ผูป้ กครอง และ 5) ชุ มชน รวมถึ ง
กระบวนการทางาน โดยที่ผบู ้ ริ หารต้องกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาที่ชดั เจน สร้ างความตระหนัก
และความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ประสานงานความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน และประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ครู และนักเรี ยน สาหรับในส่ วนของครู น้ นั ต้องมุ่งมัน่ ตั้งใจและทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพื่อพัฒนานักเรี ยน เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยน เอาใจใส่ และให้คาแนะนาที่ดีแก่นกั เรี ยน
และต้องมีครู แกนนาที่มีความเข้มแข็งเป็ นหลักในการดาเนิ นงาน ในขณะที่นกั เรี ยนต้องดาเนิ นงาน
โครงงานคุณธรรมจริ ยธรรมที่คิดเอง ทาเอง แก้ปัญหาเอง มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา เห็นคุ ณค่าเห็ น
คุณค่าและความสาคัญของการพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรี ยน ทั้งนี้ ในส่ วนของผูป้ กครองและชุ มชน
ต้องมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมพัฒนานักเรี ยน ส่ งเสริ มสนับสนุ นทรั พยากรในการดาเนิ นงาน รวมทั้ง
ประพฤติปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั นักเรี ยน โดยที่การดาเนิ นงานของโรงเรี ยนต้องทางาน
อย่างมีระบบ มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ อง และมีการสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 46) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารใน
การขับเคลื่อนโรงเรี ยนคุณธรรม “ช่ วยกันสร้ างคนดี ให้บา้ นเมือง” ว่า ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ า มีทกั ษะ
ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน กากับติดตามการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ และประเมินการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่ อง เป็ นหลักประกันให้การพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมประสบความสาเร็ จ โดยบทบาทของ
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ผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ การส่ งเสริ มสนับสนุ นเสริ มแรงให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิ สร้ างกลไกการมี ส่วนร่ วมทั้งโรงเรี ยน นิ เทศติดตามการปฏิ บตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มี
การประเมินและประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรี ยน บทบาทเหล่านี้ ส่งผลให้โรงเรี ยนบรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้
โรงเรี ยนสบปราบวิทยาคม (มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ. 2560 : 75) ได้กล่าวถึง ปั จจัย
ที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จในการดาเนิ นงานโรงเรี ยนคุ ณธรรมจริ ยธรรมนั้น ส่ วนส าคัญเกิ ดจากคณะ
ผูบ้ ริ หารเป็ นจุ ดเริ่ มต้นในการขับเคลื่ อนและประสานงานกับทุ กภาคส่ วน การกระตุ ้นเชิ งบวกการ
ส่ งเสริ มและการปฏิ บตั ิเป็ นต้นแบบให้กบั ครู และนักเรี ยน จึงทาให้เกิ ดการเป็ นตัวแบบในการปฏิ บตั ิ
ตนและค่ อยๆ เปลี่ ยนแปลงเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ บุ คคลส่ วนใหญ่ ร่วมกันปฏิ บ ตั ิ ตาม เกิ ดความ
ร่ วมมือร่ วมใจกัน ส่ วนบุ คคลที่ปฏิเสธการปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวก็จะค่อยๆ ปรับตัวให้คล้ายคลึ งกับบุ คคล
อื่ นๆในองค์กร ในส่ วนของนักเรี ยนก็ จะเกิ ดการปฏิ สั มพันธ์ ที่ ดี ก ับครู และผูบ้ ริ หาร โดยมี บุ คคล
ดังกล่าวเป็ นสื่ อที่แสดงให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี จึงทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการปฏิ บตั ิตาม
อีกส่ วนหนึ่งมาจากผูป้ กครองในการให้กาลังใจและเป็ นแรงสนับสนุ นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ส่ วน
ผูบ้ ริ หารจะให้ขอ้ เสนอแนะ และจะมีการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมของทางโรงเรี ยน นอกจากนี้ ชุ มชน ก็
เป็ นส่ วนสาคัญในความสาเร็ จ โดยครู และนักเรี ยนจะเป็ นผูป้ ระสานงานที่ดีกบั ชุมชน
สุ ภาพร สุ ขสวัสดิ์ (2552) กล่าวว่า การพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อให้
นักเรี ยนเป็ นคนดี สามารถทาประโยชน์ให้แก่ สั งคมเป็ นหน้าที่ หลักของสถานศึ กษา ในการสร้ าง
ความรู้ ความเข้าใจ ปลู กฝั งเจตคติ ซึ่ งผูบ้ ริ หารการศึ กษาต้องตระหนักและมี บทบาทส าคัญที่ สุ ด
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชน จะต้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางส่ งเสริ มนักเรี ยน
ให้มีคุณภาพชัดเจน โดยเริ่ มจาก ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดนโยบายการพัฒนา ให้ครู นาไปปฏิ บตั ิ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน มี การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้ อต่ อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การปฏิ บ ัติ
เป็ นแบบอย่างของครู และบุ คลากรในโรงเรี ยน การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การมี ส่ วนร่ วมของ
ผูป้ กครอง และชุมชน ตลอดจนมีการประเมินเพื่อพัฒนา
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2553) ได้ประกาศนโยบายเร่ งรั ดการปฏิ รู ปการศึ กษาโดย
คุณธรรมนาความรู ้สร้างความตระหนักสานึ กในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์
สันติวิธี วิถีประชาธิ ปไตยพัฒนาคน โดยใช้คุณธรรมเป็ นพื้นฐานของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เชื่ อมโยง
ความร่ วมมือของสถาบันครอบครัว ชุ มชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็ นคนดี มีความรู ้และอยูด่ ีมีสุขโดยคุณธรรมพื้นฐานประกอบ
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1. ขยัน คือ ผูท้ ี่มีความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องใน
เรื่ องที่ถูกที่ควร สู ้งานมีความพยายาม ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิ ญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่าง
จริ งจัง
2. ประหยัด คื อ ผูท้ ี่ ดาเนิ นชี วิตอย่างเรี ยบง่ าย รู ้ จกั ฐานการเงิ นของตน คิ ดก่ อนใช้
คิดก่อนซื้ อ เก็บออมใช้ทรัพย์สินอย่างคุม้ ค่า รู ้จกั ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3. ซื่ อสัตย์ คือ ผูท้ ี่มีความพฤติกรรมตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชี พ มีความ
จริ งใจ ปลอดจากความรู ้สึกลาเอียงหรื ออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. มีวินยั คือ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนในขอบเขต กฎสถาบันองค์กร และประเทศ โดยที่ตนยินดี
ปฏิบตั ิรวมถึงการมีวนิ ยั ทั้งต่อตนเองและสังคม
5. สุ ภาพ คือ ผูท้ ี่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรี ยบร้อย ไม่รุนแรง มีความแจ่มใสอยูเ่ สมอ
6. สะอาด คื อ ผูท้ ี่ รั ก ษาร่ างกาย ที่ อยู่อาศัย และสิ่ ง แวดล้อมได้อย่า งถู กต้องตาม
สุ ขลักษณะ ฝึ กจิตไม่ให้ข่นุ มัว มีความแจ่มใส ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสิ่ งแวดล้อม
7. สามัคคี คื อ ผูท้ ี่ เปิ ดใจกว้าง รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น รู ้ บทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผูน้ า และผูต้ ามที่ ดี ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกัน เพื่อให้งานสาเร็ จลุ ล่วง เป็ นผูม้ ีเหตุ ผล ยอมรับความ
แตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่ อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกันสันติ
และสมานฉันท์มีน้ าใจ คือ ผูใ้ ห้และผูอ้ าสาช่วยเหลือสังคม รู ้จกั แบ่งปั น เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน เพื่อ
ประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ื่น เห็นอกเห็นใจในเพื่อมนุษย์และผูท้ ี่มีความเดือดร้อน
ชัชชญา พีระธรณิ ศร์ (2552 : 74-77) ได้กล่าวว่า บทบาทของผูส้ อนในการจัดการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม ครู เป็ นผูห้ ล่อหลอมให้ลูกศิษย์เป็ นคนเก่ง คนดี มีสรรพวิชาสาหรับ
การประกอบอาชี พ รู ้ เท่าทันสิ่ งรอบตัว มีจิตใจที่ดีงาม รู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี มีการใช้วิจารณญาณในการ
คิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจในสิ่ งที่ถูกต้องบนบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก
วิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
1. สร้ างการเรี ยนรู ้ แบบกัลยาณมิตร ครู มีความใกล้ชิดกับนักเรี ยน บรรยากาศในการ
เรี ยนการสอน นักเรี ยนรู ้สึกได้วา่ ครู ให้ ความรัก ความห่ วงใย เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี แนะนาในสิ่ งที่ถูกต้อง
ให้ขวัญกาลังใจ
2. กระท าตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี ครู วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพ
ของครู
3. มีการอบรมสั่งสอนอย่างถู กวิธี โดยมุ่งเน้นวิธีสอนตามแนวทางของนักจิตวิทยา
มนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ได้แก่
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3.1 เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.2 เน้นความสาคัญของกระบวนการ (Process) ของการเรี ยนรู้
3.3 บรรยากาศการเรี ยนการสอนอบอุ่น
3.4 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน
4. สร้ างกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม ครู ควรมี กิจกรรมใช้สื่อและอุปกรณ์ ที่
หลากหลายในการเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งการวัดและประเมิ นผลที่ ไม่ควรวัดเฉพาะ
ความรู้ควรมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย
ปัญหาในการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
1. ครู ส่วนใหญ่ยงั ใช้วธิ ี การสอนแบบบรรยายมากกว่าวิธีอื่น
2. ขาดการจัดกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนและการใช้อุปกรณ์การสอน
3. ครู ส่วนใหญ่ขาดการอบรมวิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ครู ยงั ขาดเนื้อหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
5. การวัดผลมุ่งการให้คะแนนมิได้ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ข้อควรค านึ งถึ งในการสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรม คื อ การพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบ
องค์รวม ซึ่ งต้องพัฒนาคนทั้ง 3 ด้านพร้อมกันคือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา
สรุ ปได้ว่า บทบาทของผูเ้ กี่ ยวข้องในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี จะต้อง
อาศัยความร่ วมมื อจากหลายฝ่ ายและถื อเป็ นหน้าที่ ของคนทุ กคน ได้แก่ สถาบันครอบครัว ชุ มชน
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึ กษา โดยสถาบันการศึกษา จะประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ซึ่ งจะต้องให้ความร่ วมมือกันในการดูแล
และพัฒนานักเรี ยน โดยมีหน้าที่บทบาทสาคัญตามบริ บทของตนเอง เช่ น ผูบ้ ริ หาร มีบทบาทสาคัญ
ในการสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ ปลู ก ฝั งเจตคติ การก าหนดนโยบาย/การจัดท าแผนปฏิ บ ัติ ก าร
การส่ งเสริ มสนับสนุ นเสริ มแรงให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิ การสร้ างกลไกการมีส่วนร่ วมทั้งโรงเรี ยน การนิ เทศ
ติดตามการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ การประสานงานกับทุกภาคส่ วน การกระตุน้ เชิ งบวก และเป็ น
ตัวแบบในการปฏิ บ ตั ิ ตนและค่อย ๆ เปลี่ ยนแปลงเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ บุคคลส่ วนใหญ่ร่วมกัน
ปฏิบตั ิตาม เป็ นต้น ส่ วนครู ก็มีบทบาทสาคัญเช่ นกัน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทาง
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณภาพชัดเจน การนานโยบายไปปฏิ บตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยน ครู และ
บุ คลากรในโรงเรี ย น การเป็ นผูป้ ระสานงานที่ ดี ก ับ ผูป้ กครอง และชุ มชน การเอาใจใส่ และให้
ค าแนะนาที่ ดี แก่ นักเรี ยน และเป็ นครู แกนนาที่ มี ความเข้มแข็งเป็ นหลักในการด าเนิ นงาน ส่ วน
นักเรี ยน ก็มีบทบาทสาคัญตามบริ บทของตนเอง เช่ น การมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางส่ งเสริ ม
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นักเรี ยนให้มีคุณลักษณะความเป็ นคนดีชดั เจน การปฏิบตั ิกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดี ตามที่โรงเรี ยนก าหนด การร่ วมมื อในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้ อต่ อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั เพื่อนนักเรี ยน และที่สาคัญคือการลงมือปฏิบตั ิในการจัด
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม นักเรี ยนควรปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
ตามที่ ก าหนดไว้ โดยเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นทั้งในห้ องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนอย่างสม่ าเสมอ
นักเรี ยนมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในด้านที่ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบตั ิตามระเบียบของ
โรงเรี ยนจนเกิดความเคยชิน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และเป็ นพลเมืองที่
ดีของสังคมได้ในอนาคต สาหรับผูป้ กครอง มีบทบาทในการอบรมและดูแลเอาใจใส่ บุตรหลานอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องในด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงามรวมถึงส่ งเสริ มสนับสนุ นและการ
มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ โรงเรี ยน ชุ มชน หรื อหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาจัดขึ้ น
เพื่ อปลู กฝั งให้นักเรี ยนมี ท ักษะการด าเนิ นชี วิ ตในสั งคมอย่างมี ความสุ ข ส าหรั บคณะกรรมการ
สถานศึ กษา ชุ มชน/เครื อข่ายชุ มชน มี บทบาทส าคัญเช่ นเดี ยวกัน คือมี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการปลู กฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ ดีงาม รวมถึ งส่ งเสริ มสนับสนุ นและการมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรม ต่าง ๆ ที่โรงเรี ยน ชุ มชน หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้
นักเรี ยนมีทกั ษะการดาเนิ นชีวิตในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.6 การเป็ นคนดีของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
การเป็ นคนดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หมายถึง นักเรี ยนที่มีจริ ยธรรม
หรื อพฤติ กรรมบ่งชี้ เชิ งบวก หรื อพฤติ กรรมที่ ดีที่คนส่ วนใหญ่ยอมรับ หรื อคุ ณลักษณะที่ นักเรี ยน
แสดงออกหรื อปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบ กติ กา ข้อตกลง และกฎเกณฑ์ของโรงเรี ยน ชุ มชนและสังคม
ซึ่ งโรงเรี ยนได้กาหนดคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนไว้ โดยกาหนดเป็ นคุ ณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรี ยน ประกอบด้วยคุณธรรมเป้ าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกที่กาหนดร่ วมกัน ได้แก่
1. ความซื่อสัตย์
2. จิตอาสา
3. ความพอเพียง
4. ความรับผิดชอบ
5. ความมีวนิ ยั
1. ความซื่อสั ตย์
ความหมายของความซื่ อสัตย์
กระทรวงศึกษาธิ การ (2553 : 14) ซื่ อสัตย์สุจริ ต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึ ง
การยึดมัน่ ในความถู กต้อง ประพฤติ ตรงตามความเป็ นจริ งต่ อตนเองและผูอ้ ื่ น ทั้งทางกาย วาจา ใจ
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ผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต คือ ผูท้ ี่ประพฤติตรงตามความเป็ นจริ งทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความ
จริ ง ความถูกต้องในการดาเนินชีวติ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
ศู นย์โรงเรี ยนคุ ณธรรม มูลนิ ธิ ยุวสถิ รคุ ณ (2560 : 51) ความซื่ อสัตย์ หมายถึ ง
ความประพฤติ ตรงและจริ ง ใจ ไม่ คิ ดทรยศ ไม่ ค ดโกงและไม่ หลอกลวง ความสุ จริ ต หมายถึ ง
ความประพฤติ ดี ความประพฤติ ตามครรลองคลองธรรม ซื่ อตรงต่ อหน้าที่ ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต
หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตรงตามความเป็ นจริ งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชี พ ตรงต่อเวลาและคามัน่ สัญญา
ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2548 อ้างถึ งใน ดุ สิต แก้วระยับ. 2559 : 53)
ได้กล่าวถึง ความซื่อสัตย์ ไว้วา่ บุคคลที่จะประสบความสาเร็ จในการครองเรื อน เป็ นที่น่าเคารพนับถือ
เป็ นตัวอย่าง จะต้องกากับชีวติ ด้วย ธรรมสี่ คือ ปฏิบตั ิตามหลักธรรมสาหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์
ที่เรี ยกว่า ฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ 1) สัจจะ หมายถึง ความซื่ อตรง ความจริ งใจ 2) ทมะ หมายถึง
การฝึ กตน 3) ขันติ หมายถึง ความอดทน และ 4) จาคะ หมายถึง การเสี ยสละ
ชัยนนท์ นิลพัฒน์ (2555 : 25-26) ได้กล่าวถึงความซื่ อสัตย์ดงั นี้ ความซื่ อสัตย์ หมายถึง
การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็ นจริ ง ประพฤติปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา
ใจ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
สุ ทธิ วรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552 : 30) ได้กล่าวว่าซื่ อสัตย์
คือ ผูท้ ี่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชี พ มีความจริ งใจปลอดจากความรู้สึก
ลาเอียง หรื ออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง ปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
และถูกต้อง
พระสมุห์อนันต์ อานนฺ โท(ธูปจินดา) (2554 : 37-38) ได้กล่าวถึ ง คุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่นกั เรี ยนควรมีท้ งั สิ้ น 10 ด้าน โดยด้านที่ 1 ความซื่ อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติของ
นักเรี ยนที่แสดงออก ซื่ อตรง ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง สังคม และผูอ้ ื่น รวมถึงมีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาป ความซื่ อสัตย์น้ ีอาจรวมทั้งความซื่ อตรงต่อหน้าที่ ความสุ จริ ตต่ออาชี พ รวมทั้งซื่ อตรง
ต่อผูอ้ ื่น จักเป็ นที่เชื่อถือ เคารพนับถือในสังคม
ไชยพร เรื องแหล้ (2556 : 38-40) กล่าวถึงหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่ งมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก โดยสรุ ปคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออกได้ดงั นี้
ซื่ อสัตย์สุจริ ต พฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออก คือ นักเรี ยนปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิดต่อพ่อ แม่ ผูป้ กครอง และครู ไม่ถือเอาสิ่ งของ หรื อนาเอางาน
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ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง ปฏิ บตั ิ ตนต่อผูอ้ ื่ นด้วยความซื่ อตรง และทาตนให้เป็ นแบบอย่างที่ ดี
แก่เพื่อนด้านความซื่ อสัตย์ และจริ งใจไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นจริ ง
สานักงานราชบัณฑิ ตยสภา (2557 : ออนไลน์ ) ค าว่า ซื่ อสั ตย์ ประกอบด้วยค าว่า
ซื่อ แปลว่า ตรง และ สัตย์ แปลว่า จริ ง ซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงโดยยึดถือความจริ ง ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง ไม่ปิดบังอาพรางสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นจริ ง ไม่ป้ ั นน้ าเป็ นตัว เช่ น สื่ อมวลชนต้องเสนอข้อเท็จจริ ง
อย่างซื่ อสั ตย์. นักวิจยั ที่ ดีตอ้ งซื่ อสั ตย์ ไม่บิ ดเบื อนผลการวิจยั เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น.
นอกจากหมายถึ งประพฤติ ตรงโดยยึดถื อความจริ ง แล้ว ซื่ อสั ตย์ ยังใช้ในความหมายว่าไม่ คดโกง
ไม่ ฉ้ อราษฏร์ บ ังหลวง เช่ น คุ ณสมบัติ ที่ ส าคัญประการหนึ่ งของข้า ราชการ ได้แก่ ความซื่ อสั ตย์
กล่ าวคื อ การท างานแบบตรงไปตรงมา ไม่ ค ดโกง ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ อย่า งไร้ คุ ณธรรม.
นอกจากนั้น ซื่ อสั ตย์ ยังหมายถึ ง ไม่ หลอกลวง เช่ น ชี วิตสมรสจะมี ปั ญหาหากคู่สมรสไม่ซื่อสัตย์
ต่อกัน
สรุ ปได้วา่ ความซื่ อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจริ งใจตรงไปตรงมา
ทั้งกาย วาจา และจิตใจทั้งต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังเช่น การให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและเป็ นจริ ง การปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัว
ต่อการ
กระทาผิด การปฏิ บตั ิตามคามัน่ สัญญาหรื อข้อตกลง การไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมา
เป็ นของตนเอง การปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง การไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ไม่เอาทรัพย์สินของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเองโดยไม่ได้รับอนุ ญาต เป็ นต้น
ความสาคัญของความซื่อสัตย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระบรมราโชวาท และ
พระราชดารั สเกี่ ยวกับศาสนาและศีลธรรม อันชี้ ให้เห็ นถึ งความสาคัญและคุ ณประโยชน์ของความ
ซื่ อสัตย์ไว้ดงั นี้ ความซื่ อสัตย์ ความมุ่งมัน่ ในประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง จะเกิดขึ้นและยัง่ ยืนอยูไ่ ด้
ด้วยสติปัญญาสติ คือ ความระลึ กรู้ปัญญา คือ ความรู ้ ชดั ที่เกิ ดขึ้นจากความฉลาด สามารถคิด
พิจารณาได้อย่างถู กต้องแยบคาย ดังนั้น ความซื่ อสัตย์และมุ่งมัน่ จะยัง่ ยืนอยู่ได้ด้วยสติ ปัญญา
หมายความว่า เมื่ อบุ คคลผูม้ ี สติ รู ้ ตวั มี ปั ญญารู ้ ชัดในคุ ณค่ าของความซื่ อสั ตย์และสร้ างสรรค์
ความเจริ ญบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์แล้ว ก็จะเกิดเป็ นความนิ ยม เชื่ อมัน่ พึงพอใจในความดี
การกระทาดี ความมัน่ ใจพึงพอใจนั้น จะเป็ นเครื่ องหนุนประคองความซื่ อสัตย์ พร้ อมทั้งมุ่งมัน่ ที่จะ
ทาให้คงอยูต่ ลอดไปไม่เสื่ อมคลาย (กรมการศาสนา. 2552 : 34)
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2547 : 76-80) ได้อธิ บายความสาคัญและคุ ณค่าของ
ความซื่ อสัตย์ไว้วา่ ความซื่ อสัตย์เป็ นข้อหนึ่งในศีล 5 อันเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้บุคคลที่อยูใ่ นสังคม
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อยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุ ข เพราะศีล คือ ความปกติ ดังนั้นคนทุกคนจะต้องพูดกันด้วยความตรงไปตรงมา
มีความจริ งใจต่อกันถ้าใครโกหกหลอกลวงก็ผดิ ปกติไป ฉะนั้นเพื่อรักษาความปกติไว้ ศีลข้อที่ 4 จึงขึ้น
ชื่ อว่า คนจะต้องไม่พูดเท็จ คือ มี ความซื่ อสัตย์ต่อกัน หากบุ คคลไม่รักษาความซื่ อสัตย์สังคม
ประเทศชาติก็จะไม่สงบสุ ข มีแต่ความหวาดระแวงกัน นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลเสี ยต่อตนเอง คือ ทาให้เกิด
โรคความจาเสื่ อม ผูท้ ี่โกหกมาก ๆ เข้า ลงท้ายแม้กระทัง่ ตัวเองก็หลงลืมว่าเรื่ องที่ตนพูดนั้นเป็ นเรื่ อง
จริ งหรื อโกหก
มาลัย คงรอด (2554 : ออนไลน์) ได้ระบุถึงประโยชน์ของความซื่ อสัตย์ไว้ดงั นี้
1. ส่ งเสริ มให้เกิดความเมตตาธรรม
2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่ งกันและกัน
3. เป็ นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
4. ส่ งเสริ มความรักและการให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
5. เป็ นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
6. เป็ นแนวทางในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
7. นาไปสู่ ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
8. เป็ นการเคารพสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินหรื อความรู้สึกคนอื่น
9. ช่วยรักษาปกป้ องผลประโยชน์ของตนเองหรื อองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
11. ช่วยส่ งเสริ มความเป็ นระเบียบและมีวนิ ยั ในตนเองและสังคม
12. ช่วยสร้างความจริ งใจและไว้วางใจซึ่ งกันและกันได้
สรุ ปได้วา่ ความซื่ อสัตย์ เป็ นคุณธรรมที่มีความสาคัญ มีคุณค่าและประโยชน์ในการ
ทาให้บุคคลเป็ นคนดี ใช้ปัญญาในการพิจารณาในการประพฤติปฏิ บตั ิตนให้ต้ งั มัน่ ในคุ ณงามความดี
เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อตนเอง หน้าที่การงาน บุคคลที่อยูร่ อบข้างหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความซื่ อสัตย์
กฤติพงศ์ บุญรงค์ (2550: 60) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย
องค์กรทางสังคมที่สาคัญ ซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาความซื่ อสัตย์ในที่น้ ี คือ ครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา
และสื่ อมวลชน องค์การดังกล่าวนักจิตวิทยาสังคมเชื่ อว่า การถ่ายทอดลักษณะทางสังคมจากรุ่ นหนึ่ ง
ไปยังอี กรุ่ นหนึ่ งนี้ ทาได้โดยการผ่านตัวแทนของกลุ่ ม เช่ น บิดา มารดา การถ่ายทอดทางสังคมนี้
ส่ วนมากเกิ ดจากการเรี ยนทางสังคม (Social Learning) เช่ น อาจจะอาศัยหลักการปั้ นพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ โดยบังเอิญ และการเลี ยนแบบผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับผูเ้ รี ยน อาจจะตั้งใจสอนให้รู้และเข้าใจถึ ง
ความซื่ อสัตย์ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเกิดการปฏิบตั ิตาม แต่บางครั้งไม่มีใครจงใจสอน แต่ผเู ้ รี ยนก็
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เรี ยนรู ้ เองโดยไม่ได้ต้ งั ใจหรื ออาจจะเลี ยนแบบจากบุคคลที่ใกล้ชิดสนิ ทสนมหรื อห่ างไกล โดยผูถ้ ู ก
เลียนแบบไม่ทราบเรื่ องเลยก็ได้ ดังนั้น ความซื่ อสัตย์อาจจะเรี ยนรู ้ได้จากวิธีดงั ที่กล่าวมาแล้ว สิ่ งที่ควร
ตระหนักไว้เสมอ คือ ความพร้อมของผูเ้ รี ยนในระดับพื้นฐาน คือ สติปัญญา สุ ขภาพจิตและ
ประสบการณ์ทางสังคม นอกจากนั้น ความเชื่ อในผลแห่ งการกระทาของตน ความมุ่งอนาคตมากกว่า
มุ่งปั จจุบนั และความสามารถบังคับตนเองอย่างมีเหตุผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ซึ่ งผูเ้ รี ยนควรจะมี
ความพร้อมและควรพัฒนาและเสริ มสร้างไปด้วยกันทั้งนี้ เพราะจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการพิจารณา
ตัดสิ น และฝึ กฝนการแสดงออกของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความซื่ อสัตย์สุจริ ตได้เร็ วขึ้นและดีข้ ึน
รสิ ตา กุลแถลง (2550 : 19) ได้อธิ บายลักษณะของความซื่ อสัตย์ไว้วา่ บุคคลที่มีความ
ซื่ อสัตย์จะมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความซื่อตรง
2. มีความนับถือตนเอง
3. ไม่หลอกลวงตนเอง
4. เป็ นผูท้ ี่มีความละอายต่อการกระทาผิด
5. ไม่คิดคดต่อผูอ้ ื่น
6. ไม่ลกั ขโมย
7. ประพฤติปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นอย่างตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง
8. รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
9. รักษากฎระเบียบของสังคมและหน่วยงาน
10. ไม่กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ส่วนรวมและสังคม
ดุสิต แก้วระยับ (2559 : 57) ได้อธิ บายลักษณะของความซื่ อสัตย์ไว้วา่ ความซื่ อสัตย์
เป็ นคุณธรรมที่จาเป็ นสาหรับการอยูร่ ่ วมกันในสังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงเน้นถึ งความซื่ อสัตย์มาก ดังจะเห็ นได้จากพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานแก่ ชาวไทย
4 ประการ คือ
1. การรักษาความสัตย์ ความจริ งใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติ ปฏิ บตั ิ แต่สิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม
2. รู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นความสัตย์
3. การอดทนอดกลั้น และอดออมที่ไม่ประพฤติปฏิบตั ิล่วงความสัตย์สุจริ ตไม่วา่ จะ
ด้วยเหตุประการใด
4. การรู ้จกั ละวางความชัว่ ความทุจริ ต และรู้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2556 : 96-97) ได้รวบรวมคุณลักษณะ
ของบุ คคลที่ มีความซื่ อสัตย์ไว้ว่า คนที่ ซื่อสั ตย์เป็ นคนที่ มีใจเที่ ยงตรงและยึดมัน่ ในหลักการความ
ถูกต้องตามคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม จะมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ นบุคคลที่รักษาคาพูด
2. เป็ นบุคคลที่รักษาคามัน่ สัญญา
3. มีความยุติธรรมในการดาเนิ นการต่าง ๆ โดยไม่เล่นพรรคเล่นพวก
4. มีความกล้าหาญในการทาความดี หรื อกระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
5. เป็ นบุคคลที่ไม่รักษาหน้าแต่กล้าที่จะรับผิด ไม่โยนความผิดให้ผอู ้ ื่น
6. ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
7. เป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็ นอย่างดี
ตวงรัตน์ วาห์สะ (2555 : 645-646) กล่าวว่า พฤติกรรมความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยนนั้น
เกิดจากปั จจัยดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมความซื่ อสัตย์ของบิดามารดา มีความสาคัญต่อพฤติกรรมความซื่ อสัตย์
ของนักเรี ยน เนื่ องจากการที่เด็กได้รับการอบรม สั่งสอน การแสดงแบบอย่างที่ดี เหมาะสมก็จะทา
ให้เด็กเกิดพฤติกรรมในทางที่ดี การสอนเด็กให้มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตนั้น พ่อแม่ตอ้ งสาธิ ตการเป็ นคน
ซื่ อสัตย์ให้แก่ลูก ปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างให้ลูก แม้กระทัง่ การพูดโกหกพ่อแม่ก็ไม่ควรพูดโกหก
ถ้าพ่อแม่ตระหนักในเรื่ องเหล่านี้ และมองเห็ นว่าปั ญหาความซื่ อสัตย์ เป็ นปั ญหาระดับชาติตอ้ งมา
ช่วยกันปลูกฝังลูกหลานให้มีความซื่ อสัตย์พอ่ แม่ก็ตอ้ งทาตัวเป็ นแบบอย่างความประพฤติให้แก่เด็ก
2. การควบคุมตนเอง เป็ นปั จจัยภายในบุ คคลที่ มีผลต่อพฤติ กรรมความซื่ อสัตย์
ซึ่ งการควบคุ มตนเองเป็ นการกระทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และละเว้นการกระทาที่ไม่พึงประสงค์
โดยการยับยั้งชัง่ ใจ การอดทน การหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปั ญหา ซึ่ งผูท้ ี่สามารถควบคุม
ตนเองนั้นเป็ นผูท้ ี่มีสติ มีเหตุผลในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
การที่เด็กมีความสามารถในการควบคุมตนเอง จะทาให้เด็กสามารถลดการกระทาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ ดังนั้นการควบคุมตนเองจึงมีส่วนสาคัญในการควบคุมพฤติกรรมไม่ให้กระทาความผิด
และละอายต่อการกระทาผิด เด็กจะสามารถที่จะยับยั้งชัง่ ใจในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น
ไม่ลอกข้อสอบเพื่อน ไม่เข้าเรี ยนสาย ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น และไม่อยากได้ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
3. การได้รั บการส่ งเสริ มความซื่ อสั ตย์จากโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยภายนอกที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมความซื่ อสัตย์ คือ การส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์จากโรงเรี ยนเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิ ด
ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบตั ิตนให้เป็ นบุคคลที่มีความซื่ อสัตย์ โดยได้รับการส่ งเสริ มจาก
ครู หรื อบุคลากรในโรงเรี ยน ซึ่ งสามารถทาได้ในรู ปแบบของกิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม การเป็ น
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แบบอย่างของครู หรื อการสอดแทรกเนื้ อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความซื่ อสัตย์ในการเรี ยนการสอน
จากครู ในการสร้างนิสัยความซื่ อสัตย์ให้กบั เด็กต้องทาต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน ตลอดเวลาที่เด็กศึกษาเล่า
เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อนมีหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ การจัดกิจกรรมก็ตอ้ งอยูใ่ นพื้นฐานที่ถูกต้อง
เหมาะสม
4. การเห็ นคุ ณค่ าของความซื่ อสั ตย์มี ความเกี่ ยวข้องกับความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
เนื่องจากการที่เด็กเห็นคุณค่าของความซื่ อสัตย์ก็จะเกิดการยอมรับ และมีการปฏิบตั ิให้ตนเองเป็ นผูท้ ี่มี
พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ และเห็ นถึ งประโยชน์ของความซื่ อสัตย์ ว่าการที่ เป็ นผูท้ ี่ มีความซื่ อสัตย์จะมี
ประโยชน์ต่อสังคมหรื อส่ วนรวมอย่างไร เกิดการละอายในการกระทาสิ่ งที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และ
ต่อผูอ้ ื่น เกรงกลัวต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา ถ้าเด็กไม่เห็ นถึงคุณค่าของความซื่ อสัตย์เด็กก็จะไม่มี
จิตสานึกในการกระทาพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์
สรุ ปได้วา่ ความซื่ อสัตย์เป็ นจริ ยธรรมหนึ่ง ซึ่ งบุคคลพึงจะมีไว้เป็ นคุณสมบัติของตน
เป็ นคุณธรรมที่จาเป็ นสาหรับการอยูร่ ่ วมกันในสังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงเน้นถึงความซื่ อสัตย์มาก ผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์มีความจริ งใจ ซื่ อตรง ทาจริ ง เป็ นผูท้ ี่มีเกียรติ
เชื่อถือได้ และความซื่ อสัตย์เป็ นธรรมอันประเสริ ฐที่สุดที่บุคคลพึงมี องค์กรทางสังคมที่สาคัญซึ่ งมี
ผลต่อการพัฒนาความซื่ อสัตย์ ได้แก่ ครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา และสื่ อมวลชน นอกจากนี้ การรู ้จกั
ควบคุ มตนเอง และการเห็ นคุ ณค่าของความซื่ อสัตย์ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมความ
ซื่อสัตย์ของบุคคล
แนวทางการพัฒนาความซื่ อสัตย์
พนม พงษ์ไพบูลย์ (2552 : ออนไลน์) กล่าวว่า คนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชี พ
จาเป็ นต้องมีค่านิยมและทัศนคติเรื่ องความซื่ อสัตย์และต้องดาเนิ นชี วิตโดยมีความซื่ อสัตย์เป็ นพื้นฐาน
ดังนั้น การปลู กฝั งเรื่ องความซื่ อสัตย์จึงต้องเป็ นหน้าที่ของทุกฝ่ ายในสังคมที่จะต้องช่ วยกัน จะยก
ภาระให้ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ได้ ทุกคนต้องมีสานึกและปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่ อสัตย์
และมีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือสร้างจิตสานึกให้คนอื่นปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ดว้ ย องค์กรหลักที่มี
หน้าที่รับผิดชอบที่สาคัญ คือ
1. ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครอง ญาติพี่น้อง ต้องช่ วยกันดู แลสร้ างและปลู กฝั ง
จิตสานึกนี้ดว้ ยการแนะนา สัง่ สอน ทาตัวอย่างที่ดีให้กบั คนในครอบครัวของตน
2. โรงเรี ยนและสถานศึกษา เป็ นสถาบันสาคัญที่ทาหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิ สัย
คื อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ ง การสร้ า งนิ สั ย การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ที่ ถู ก ต้อง หัว ใจส าคัญ
ของการศึกษา คือ การทาให้คนเป็ นคนดีเป็ นคนที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นทั้งต่อสังคมที่ตนอยูอ่ าศัยและ
ต่อประเทศชาติจนถึ งมนุ ษยชาติในที่สุด การสร้างลักษณะนิ สัยความซื่ อสัตย์ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่
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โรงเรี ยนและสถานศึ กษาจะต้องให้การเอาใจใส่ ดูแลไม่ น้อยกว่าการท าให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ และมี
ลัก ษณะอื่ น ๆ ที่ พึ ง ประสงค์ การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก เรื่ องความซื่ อ สั ตย์ก็ เ หมื อ นกับ การปลู ก ฝั ง
คุณลักษณะอื่น ๆ คือต้องทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดศรัทธา เชื่ อว่าสิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งที่ดีที่ทุกคนพึงประพฤติปฏิบตั ิ
และต้องให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิเป็ นกิจนิ สัยควบคู่กบั การให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้เห็นตัวอย่าง
ของจริ งที่ ถูกต้องด้วยการสร้ างนิ สัยความซื่ อสัตย์ให้กบั เด็กเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทาต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน
ตลอดเวลาที่ เด็ กได้ศึ กษาเล่ าเรี ยนอยู่ในโรงเรี ยน เพื่ อให้กระบวนการศึ กษาเล่ าเรี ยนเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม ทุกฝ่ ายในโรงเรี ยนจะช่ วยกันรับผิดชอบตั้งแต่ผบู ้ ริ หารซึ่ งต้องถือว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญ
คอยกากับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด กระบวนการเรี ยนก็ตอ้ งถูกต้องเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานของเด็ก
ครู ที่สอนทุกคนทุกวิชาก็ตอ้ งถือเป็ นหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่ กิจกรรมทุกอย่างที่จดั ก็ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐาน
ที่ถูกต้องเหมาะสม และส่ งเสริ มให้เกิ ดความซื่ อสัตย์ไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมเพื่อความรู ้ ความบันเทิ ง
หรื อการกีฬาก็ตาม
3. สถาบันสังคมต่ าง ๆ ก็ ตอ้ งมี บทบาทส่ งเสริ มสนับสนุ นการสร้ างลักษณะนิ สั ย
ความซื่ อสัตย์ วัดและองค์กรทางศาสนาต่ าง ๆ จะมี ส่วนช่ วยได้มากในการอบรม สร้ างความเชื่ อ
ความศรัทธาให้เกิดขึ้น สื่ อมวลชนต่าง ๆ ก็มีส่วนให้ความรู ้ ความตระหนักความสานึ กในความสาคัญ
ของความซื่ อสัตย์ได้มากถ้ามีการยกตัวอย่างคนทาความดีให้ปรากฏเสมอ ๆ ก็จะทาให้สังคมเชื่ อมัน่ ใน
ความดีงามนั้น ๆ ได้มากขึ้น ที่สาคัญคือจะต้องไม่เผลอยกย่องคนไม่ซื่อสัตย์ให้คนทัว่ ไปเห็น เพราะ
จะทาให้คนทัว่ ไปรู ้สึกว่าเป็ นปกติวิสัยที่คนทัว่ ไปพึงประพฤติปฏิบตั ิได้ ไม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย เรามักจะ
ได้ยนิ ได้ฟังอยูเ่ สมอที่บางครั้งสังคมยกย่องเชิดชูคนที่มีฐานะดี บริ จาคเพื่อสังคมมาก ๆ แต่เคยมีประวัติ
ชื่ อเสี ยงในทางไม่ดีมาก่อน การทาเช่นนี้ เป็ นอันตรายต่อสังคมมาก ทาให้เยาวชนเห็นว่าความร่ ารวย มี
ความสาคัญมากกว่าการเป็ นคนดีของสังคม
แม้วา่ การปลูกฝังความซื่ อสัตย์จะเป็ นหน้าที่ของทุกฝ่ ายก็ตาม แต่ผทู ้ ี่มีบทบาทสาคัญยิ่ง
คงเป็ นของโรงเรี ยนและสถานศึกษา ซึ่ งมีหน้าที่หลักคือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความเจริ ญงอกงาม
ในทุก ๆ ด้านอย่างมีดุลยภาพ คือ ต้องให้เด็กได้พฒั นาทั้งทางด้านจิตใจ ปั ญญา ร่ างกาย และทางสังคม
ความซื่ อสัตย์เป็ นคุณลักษณะทางจิตใจ ประการหนึ่ งที่พึงปลูกฝังพัฒนาให้เกิดกับเด็กทุกคน แต่การ
พัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่ อสัตย์ก็ตอ้ งพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทางด้านปั ญญา คือ ความรู้
ความเข้าใจและการพัฒนาทางร่ างกายและสังคมด้วยเช่นเดียวกัน การเรี ยนการสอนก็คือ กระบวนการ
กระตุ ้นเพื่ อให้ เกิ ดการพัฒนานั่นเองเป็ นกระบวนการที่ ท าให้ เด็ กเกิ ดความอยากรู ้ อยากเห็ นและ
ได้เรี ยนรู ้ ได้ปฏิบตั ิจนเกิดความเข้าใจ เกิ ดความเชื่ อ ความศรัทธา และยึดถือสิ่ งนี้ เป็ นแนวดาเนิ นชี วิต
ตลอดจนมีการศึกษาและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่ อ ความศรัทธานั้นชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกใน
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อนาคต เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการพัฒนานิ สัยเรื่ องความซื่ อสัตย์ ตามนัยที่กล่าวมานี้ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนจึงควรจะมีลกั ษณะดังนี้
1. การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจเรื่ องความซื่ อสัตย์โรงเรี ยนสามารถทาได้ดว้ ย
วิธีง่าย ๆ เช่น นาข่าวเหตุการณ์ประจาวันที่เกี่ยวกับความซื่ อสัตย์ หรื อเอาเรื่ องของคนในชุมชนที่คน
ยกย่องนับถือในเรื่ องความซื่ อสัตย์มาเล่าให้นกั เรี ยนฟัง และในเด็กเล็ก ๆ อาจต้องเล่าเป็ นนิ ทาน ในเด็ก
โตขึ้นก็เล่าเรื่ องจริ ง และมีรายละเอียดได้มากขึ้น
2. การยกย่องสรรเสริ ญผูท้ ี่ทาความดีต่าง ๆ โดยเฉพาะผูท้ ี่แสดงออกซึ่ งความซื่ อสัตย์
ควรยกย่องนักเรี ยนของตนเอง คนในสังคมรอบ ๆ โรงเรี ยนหรื อคนอื่นๆ ตามข่าว เหตุการณ์ที่ปรากฏ
3. การให้ นักเรี ยนศึ กษา ค้นคว้า หาบุ คคลตัวอย่างที่ แสดงให้ เห็ นว่าผูน้ ้ ันเป็ นคน
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและมีคุณสมบัติที่ดีงามอื่น ๆ นักเรี ยนควรจะได้ศึกษาโดยการไปพูดคุยกับคนในชุ มชน
เพื่อหาคนที่ชุมชนยกย่องนับถือ และศึกษาจากหนังสื อ เอกสารต่าง ๆ ควรให้นกั เรี ยนได้ให้เหตุผลใน
การที่เขาเลือกบุคคลนั้นมาเป็ นตัวอย่างด้วย
4. การให้นักเรี ยนช่ วยกันจัดนิ ทรรศการแสดงประวัติชีวิต และพฤติกรรมของผูท้ ี่
นักเรี ยนหรื อสังคม หรื อองค์กรต่าง ๆ ยกย่องว่าเป็ นคนซื่ อสัตย์ เป็ นระยะ ๆ
5. โรงเรี ยนประกาศยกย่องนักเรี ยนหรื อครู หรื อบุคคลในสังคมที่มีพฤติกรรมความ
ซื่ อสัตย์ให้ปรากฏแก่นกั เรี ยนโดยทัว่ ไปทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
6. โรงเรี ยนอาจจัดกิ จกรรมประจาภาคเรี ยนหรื อประจาปี ให้นักเรี ยนช่ วยกันเลื อก
เพื่อนของเขาเองที่เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์สมควรได้รับการยกย่องชมเชย
7. ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดวิชาใดก็ตาม ครู ทุกคนควรให้ความสาคัญ
กับการสร้ างนิ สัยความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ๆ เสมอ ๆ ไม่ควรแยกการสอนเรื่ องความซื่ อสัตย์
จากการสอนอื่น ๆ เราสามารถสอนเรื่ องความซื่ อสัตย์ควบคู่สอดแทรกผสมกลมกลื นไปกับการสอน
ภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิชาการงาน วิชาศิลปะ วิชาพลานามัย ฯลฯ ได้เสมอ
8. ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาจากบุคคลในท้องถิ่น เช่น พระสงฆ์ ผูน้ าชุมชน ถึงความดี งาม
ของการเป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์ และโทษของการไม่เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์ พร้อมทั้งหาตัวอย่างที่เป็ นจริ ง
มาประกอบ
9. โรงเรี ยนอาจให้นกั เรี ยนเขียนนิทาน เรื่ องจริ ง เกี่ยวกับเรื่ องความซื่ อสัตย์
10. ให้นกั เรี ยนสังเกต วิเคราะห์ และวิจารณ์ตนเองในเรื่ องความซื่ อสัตย์ คือ การให้
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง ซึ่ งอาจให้ทาไว้เป็ นความลับเฉพาะตัวของแต่ละคน
11. โรงเรี ยนอาจจัดให้มีการปาฐกถา โต้วาที เกี่ ยวกับความซื่ อสัตย์ โดยให้นักเรี ยน
จัดและดาเนินการกันเอง
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12. ให้นกั เรี ยนตั้งปณิ ธานของตนเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์
13. โรงเรี ยนเชิ ญผูม้ ี ชื่ อเสี ยง หรื อผู ้ได้รั บยกย่ องเรื่ องความซื่ อสั ตย์มาพู ดคุ ยกับ
นักเรี ยน
14. โรงเรี ยนจัดงานวันแห่ งความซื่ อสัตย์ และจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
15. ครู ในโรงเรี ยนประพฤติ ตนให้เป็ นตัวอย่างแก่ นักเรี ยนยังมี รูปแบบและวิธีการ
อื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนานิ สัยให้นกั เรี ยนยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์
กิ จกรรมใด ๆ ก็ตามที่ให้นกั เรี ยนได้รู้ ได้เห็ นจากของจริ ง เหตุการณ์จริ ง และได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเองจริ ง จะทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ สิ่งที่แท้จริ งมากขึ้น กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องทา
สม่าเสมอเป็ นประจาและต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ และหล่อหลอมลักษณะนิ สัยนี้ ให้เกิดขึ้นคงอยูอ่ ย่างแน่น
แฟ้ นมัน่ คง การได้รู้ได้เห็ นของจริ ง จะทาให้เด็กเกิ ดศรัทธาและความเชื่ อมัน่ ยิ่งถ้าผูน้ ้ นั เป็ นผูท้ ี่เด็ก
รู้ จกั ใกล้ชิด เคารพนับถื อ ก็จะยิ่งสร้ างศรั ทธาให้เกิ ดได้ง่ายและมากยิ่งขึ้ น เป้ าหมายส าคัญของ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องความซื่ อสัตย์ คือ ความสานึ กในความซื่ อสัตย์ นิสัยความเป็ นคนซื่ อสัตย์ และ
ประพฤติตนอยูบ่ นฐานความซื่ อสัตย์
ศศินา ชุ มเพชร (2555 : ออนไลน์) กล่าวว่า โรงเรี ยนและสถานศึกษานอกจากจะมี
หน้าที่พฒั นาสติปัญญาแล้วยังมีหน้าที่สาคัญคือ การปลูกฝังเรื่ องความซื่ อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับตัวผูเ้ รี ยน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถดาเนิ นชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ด้วยเหตุ น้ ี โรงเรี ยนและสถานศึ กษา จึ งควรมี การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อปลู กฝั งค่านิ ยม
ความซื่ อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและตระหนักในเรื่ องของความซื่ อสัตย์
2. ยกย่องผูท้ ี่ทาความดีและมีความซื่ อสัตย์
3. ให้นกั เรี ยนเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เป็ นบุคคลตัวอย่างพร้อมทั้งบอกเหตุผล
4. จัดนิทรรศการยกย่องบุคคลที่นกั เรี ยนเลือกว่าเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์
5. ประกาศยกย่องครู และนักเรี ยนที่มีความซื่ อสัตย์
นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนและสถานศึ กษาควรมี การจัดกิ จกรรมเพื่ อปลู กฝั งจิ ตสานึ ก
ความซื่ อสัตย์โดยให้นกั เรี ยนได้เห็นตัวอย่างที่ดีอย่างสม่ าเสมอ มีการยกย่องสรรเสริ ญให้ขวัญและ
กาลังใจแก่ผทู ้ ี่ประกอบความดีอย่างเป็ นกิจวัตร
สรุ ปแนวทางในการพัฒนาความซื่ อสัตย์ ได้ว่า เป็ นการปลู กฝั งให้เด็กไทยรุ่ นใหม่มี
ความซื่ อสัตย์โดยจะต้องร่ วมมือกันทุกภาคส่ วน เริ่ มตั้งแต่ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่นและ
อบรมสั่งสอนตลอดจนการเป็ นแบบอย่างที่ดี ต่อจากนั้นโรงเรี ยนโดยผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ตอ้ ง
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ปลูกฝังค่านิ ยมในเรื่ องความซื่ อสัตย์ให้เด็กทราบในรู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนนิทาน หรื อ
เรื่ องจริ งเกี่ยวกับเรื่ องความซื่ อสัตย์ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์อื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งนับว่าทุก
คนต้องมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ตให้เกิดกับเด็ก เพื่อจะได้เป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาในอนาคตของประเทศชาติต่อไป
2. จิตอาสา
ความหมายของจิตอาสา/จิตสาธารณะ
พรทรัพย์ ชื่ นในเมือง (2554 : 10) กล่าวว่า จิตสาธารณะ หมายถึ ง การรู ้ จกั เอาใจใส่
เป็ นธุ ระและเข้าร่ วมในเรื่ องของส่ วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ ม มีการใช้สิ่งของส่ วนรวม
อย่างรับผิดชอบ การถือเป็ นหน้าที่ในการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม มีการแบ่งปั นและเปิ ดโอกาสให้
ผูอ้ ื่นได้ใช้สมบัติของส่ วนรวมนั้น และการไม่ยดึ สมบัติส่วนรวมมาเป็ นสมบัติของตนเอง
พรทิพย์ มนตรี วงศ์ (2554 : 12) กล่าวว่าจิตสาธารณะ หมายถึง การรู ้จกั เอาใจใส่ เป็ น
ธุ ระและเข้าร่ วมในเรื่ องของส่ วนรวมที่ใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสานึ ก และยึดมัน่ ในระบบ
คุ ณธรรม และจริ ยธรรมที่ ดีงาม ละอายต่ อสิ่ งผิด เน้นความเรี ยบร้ อย ประหยัด และมี ความสมดุ ล
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 53) ได้ให้ความหมาย จิตสาธารณะ
ว่า หมายถึ ง การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นด้วยความเต็มใจไม่ หวังผลตอบแทน การเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
ศิริ แคนสา (2551 : 16) กล่าวว่า จิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตสานึ กในประโยชน์
สานึ กในผลกระทบที่ พึงมี ต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม โดยผูท้ ี่ ตอ้ งรั บผลประโยชน์น้ นั อาจไม่เห็ น
ตัวตนชัดเจนว่าเป็ นบุคคลใดทราบแต่เพียงว่าสังคมโดยรวมต้องได้รับผลแน่นอน ประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเชิงจิตสาธารณะ คือ เป็ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ของตนเอง
และผูอ้ ื่นในการใช้ทรัพย์สินส่ วนรวม รู ้ผลในการใช้ทรัพย์สินส่ วนรวม รู ้ผลที่เกิดจากการกระทาหรื อ
ความเป็ นไปและการรู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมโลก 2) ด้านความคิดเชิ งจิตสาธารณะ
คื อ เป็ นกระบวนการหรื อลักษณะการคิ ดที่ บุ คคลใช้เป็ นหลักในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับจริ ยธรรม
ตามทฤษฎี ของโคลเบอร์ (Kohlberg) และ 3) ด้านการปฏิ บ ัติตนของบุ คคลเชิ งจิ ตสาธารณะ คื อ
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการหลีกลี่ยงการใช้หรื อการกระทาที่จะทาให้เกิดความชารุ ดเสี ยหายต่อ
ของส่ วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การถื อเป็ นหน้าที่ที่จะมีส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่ วนรวมในวิสั ย ที่ ตนสามารถท าได้และการเคารพสิ ทธิ ในการใช้ของส่ วนร่ วมที่ เป็ นประโยชน์
ร่ วมกันของกลุ่มโดยไม่ยึดครองของส่ วนรวมมาเป็ นของตนเองตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคล
อื่นที่จะใช้ของส่ วนรวมนั้น
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ดุษฎี ไชยชนะ (2550 : 61) ได้ให้ความหมาย จิตอาสา ไว้วา่ หมายถึง ความสานึ กของ
บุ คคลที่ มี ต่ อสั งคม ส่ วนรวมโดยการเอาใจใส่ และการช่ วยเหลื อ ผูท้ ี่ มี จิ ตอาสาจะแสดงออกซึ่ ง
พฤติ กรรมจิ ตอาสาท าประโยชน์ เพื่ อส่ วนรวม เช่ น การเสี ยสละเงิ น สิ่ ง ของ เวลา ร่ างกาย และ
สติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
วราพร วันไชยธนวงศ์ และคณะ (2551) ได้ให้ความหมายว่า คือความสมัครใจ เต็มใจ
ตั้งใจทา และเสี ยสละทั้งแรงกาย แรงใจหรื อทรัพย์สินในการกระทาหรื อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุ ขที่ได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ซึ่ งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ความสมัครใจ เป็ นการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งด้วยความพร้ อมที่ จะช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น
และ เป็ นการอาสาสมัครที่จะกระทาสิ่ งนั้น เช่น ความสมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ การกระทาสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งด้วยความสมัครใจ ความสมัครใจในการกระทากิจกรรม
2. ความเต็มใจ เป็ นความรู ้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่น
เช่ น สิ่ งที่ เราสมัครท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่ วยเหลื อด้วยความเต็มใจมาจากความรู ้ สึ กที่
แท้จริ ง ความรู้สึกที่อยากทาด้วยความเต็มใจ
3. การเสี ยสละ เป็ นการกระทาที่ช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่นด้วยความรู ้สึกที่กระทาด้วยความ
มุ่งมัน่ โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน เช่ น การมี ใจรั กอยากช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน การทา
ประโยชน์ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ความรู ้ สึกมุ่งมัน่ ตั้งใจช่ วยเหลื อเพื่อนมนุ ษย์สังคม
ที่เดือดร้อน
ปิ ยะนาถ สรวิสูตร (2552) กล่าวว่า จิ ตอาสา คื อ จิ ตที่ พร้ อมจะให้หรื อเสี ยสละเวลา
แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น และสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
สุ ภาพร ทศพะริ นทร์ (2556 : 55) ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึ ง จิตแห่ งการ
ให้ความดี งามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุ ษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้ งใจ ปี ติสุข ที่พร้ อมจะเสี ยสละ
แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทากิ จกรรม หรื อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุ ขที่ได้ช่วยเหลื อผูอ้ ื่น เป็ นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็ นปั ญหาหรื อ
ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผูค้ น เป็ นจิตที่มีความสุ ขเมื่อได้ทาความดีและเห็นหน้าตาเปลี่ยนเป็ นรอยยิม้
เป็ นจิ ตที่ เปี่ ยมบุ ญ คื อความสงบเย็น และพลังแห่ งความดี อีกทั้งยังช่ วยลด “อัตตา” หรื อความเป็ น
ตัวตนของตนเองลงได้บา้ ง
สรุ ปได้วา่ จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง การช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจไม่
หวังผลตอบแทน การเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ การเสี ยสละเวลา สิ่ งของ เงิ นทอง แรงกาย สติ ปั ญญา เพื่ อ
สาธารณประโยชน์เพื่อส่ วนรวม รวมถึงการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ มชน และ
สังคมด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยพฤติกรรม ดังเช่น การช่ วยพ่อแม่
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ผูป้ กครอง ครู ด้วยความเต็มใจ การอาสาทางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน การแบ่ง ปั นสิ่ งของทรั พย์สิ น และอื่ น ๆ การช่ วยแก้ปัญหาหรื อสร้ า ง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และสิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ การเข้าร่ วม
กิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ มชน และสังคม การเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรื อ
สร้างสิ่ งที่ดีงามของส่ วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรื อร้น เป็ นต้น
ความสาคัญของจิตอาสา
มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ จะอยู่ร่วมกันเป็ นสั งคมและย่อมมี ความสัมพันธ์ ในรู ปแบบ
การพึ่งพากัน ซึ่ งหากคนในสังคมขาดจิสาธารณะจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุ มชน
ประเทศชาติ และระดับโลก มีผกู ้ ล่าวถึงความสาคัญของการมีจิตสาธารณะดังนี้
พรทรัพย์ ชื่นในเมือง (2554 : 11) กล่าวว่า จิตสาธารณะเป็ นความรับผิดชอบต่อภายใน
คือ ความรู้สึกนึ กคิด จิตใต้สานึ ก ตลอดจนคุ ณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งอยู่ในจิตใจและส่ งผลกระทบมาสู่
การกระทาภายนอก ปั ญหาต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น จะเห็ นว่าเกิ ดจากการขาดจิ ตสานึ กของคนส่ วนรวมใน
สังคมเป็ นปั ญหาสาคัญ คือ 1) ปั ญหายาเสพติดซึ่ งเกิดจากความเห็ นแก่ตวั ของผูข้ ายไม่นึกถึงปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นต่อไปกับสังคม 2) ปั ญหามลพิษต่างๆ ที่ เกิ ดจากความไม่รับผิดชอบ ขาดจิ ตสานึ ก เช่ น การ
ปล่อยน้ าเสี ยออกจากโรงงานไม่ผา่ นการบาบัด การจอดรถยนต์โดยไม่ดบั เครื่ องยนต์ทาให้เกิดควันพิษ
ทรัพยากรป่ าไม้ถูกทาลาย การใช้ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คานึ งถึงส่ วนรวม การทิ้ง
ขยะลงแม่น้ าลาคลอง การฉี ดสารเร่ งเนื้ อแดงในสัตว์เลี้ยง ซึ่ งมีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บในมนุษย์
พรทิพย์ มนตรี วงศ์ (2554 : 18) กล่าวว่า การมีจิตสาธารณะอยูท่ ี่การปลูกฝังส่ งเสริ ม
หรื อการพัฒนาให้เด็กมีจิตสานึ กสาธารณะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาให้เด็กมีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวมไม่ เห็ นแก่ ประโยชน์ ส่ วนตน อาสาดู แลรั บผิ ดชอบสมบัติ ส่ วนรวม มี การใช้สมบัติของ
ส่ วนรวมอย่างเห็ นคุ ณค่า ใช้อย่างทะนุ ถนอม รู้จกั การแบ่งปั นโอกาสในการใช้ของส่ วนรวมให้ผอู ้ ื่ น
เมื่อเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ปั ญหาที่เกิ ดการเอารัดเอาเปรี ยบคนอื่น ปั ญหาการทาลายสาธารณะ สมบัติ
ต่าง ๆ จะลดลง การเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลงนาไปสู่ สังคมที่
พัฒนาขึ้น
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552 : 6-8) กล่ าวว่าความสาคัญของการสร้ างเด็กให้มี จิต
สาธารณะโดยเน้นในระดับสถานศึกษา จิตสาธารณะนับได้วา่ อยูใ่ นความสนใจของนักการศึกษาและผู ้
ที่เกี่ ยวข้องอย่างมาก เช่ น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542ได้กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กล่าวว่า มาตรฐานที่ 1 กล่าวว่า คุ ณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ งั ในฐานะ
พลเมืองและพลโลกโดยคนไทยต้องเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข ตัวบ่งชี้ คื อ กาลังกาย กาลังใจ
ที่สมบรู ณ์ ความรู้และทักษะที่จาเป็ นและเพียงพอในการดารงชีวิต และพัฒนาสังคม ทักษะการเรี ยนรู้
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และการปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลกโดยมุ่งปลูกฝั่ งจิตสานึ กที่ถูกต้องด้านต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนรวมถึ งการรู ้ จกั รักษาผลประโยชน์
ส่ วนรวมและของประเทศชาติซ่ ึ งต่อมากระทรวงศึกษาธิ การ ได้ให้ความสาคัญกับการมีจิตสาธารณะ
เช่ น การรู ้ จกั ดูแลของส่ วนรวม รวมถึงการรู ้ จกั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติโดย
ให้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กาหนด “จิตสาธารณะ” เป็ นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน 1 ใน 8 ข้อ ที่ สถานศึกษาต้องเน้นโดยสถานศึ กษาต้องมีชั่วโมงให้เด็กทา
กิ จกรรมสาธารณะรวม 165 ชัว่ โมง โดยประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จะต้องทากิ จกรรม 60 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนต้น 45 ชัว่ โมง และมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชัว่ โมง โดยหวังให้นกั เรี ยนได้ซึมซับ
สิ่ ง ดี ๆ จากการท ากิ จกรรมและนิ สั ย ติ ดตัวไปจนโตเพราะถ้า สั ง คมมี คนที่ มี จิ ตสาธารณะมากๆ
มีความเห็นอกเห็นใจกันจะอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ปิ ยะนาถ สรวิสูตร (2552) กล่าวว่า จิตอาสาเป็ นการทาจิตของเราให้เบิกบาน อย่าให้จิต
ของเราขุ่นข้น ทางานร่ วมกันระหว่าง กาย (ภายนอก) และจิต (ภายใน) การทางานอาสา คือ การทางาน
ที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์จะทาให้ เราทางานอย่างเบิกบานสนุ กสนาน จิตเสมือนน้ าใสที่หล่อเลี้ยงชี วิต
จึ ง เป็ นสิ่ งที่ ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ มากมายทั้งต่ อบุ คคล สั งคม และประเทศชาติ หากท างานหวัง
ผลตอบแทนแล้วไม่ได้รับจิ ตจะขุ่นข้น ด้วยอารมณ์ ทอ้ แท้เหมื อนน้ าใสขุ่นข้นด้วยตะกอน จิ ตใจจะ
อุดตันเวลานั้นจะยิม้ ไม่ออก
ศิริพิมล รักษามิตร์ (2555 : บทนา) กล่าวว่า จิตสานึ กเป็ นความรู ้ สึกนึ กคิดภายใน
บุ คคล และเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นได้โดยการเรี ยนรู ้ จิ ตสานึ กเมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้วยากนักที่ จะหยุด หรื อหมด
หายไปคนที่มีจิตสานึ กที่ดีจะประพฤติปฏิ บตั ิอย่างเหมาะสมกับจิตสานึ กนั้น และใช้จิตสานึ กของตน
เพื่อประโยชน์ต่อสิ่ งต่าง ๆ ตามมา เช่น บุคคลที่มีจิตสานึ กด้านระเบียบวินยั จะไม่ขบั รถผิดกฎจราจร
บุคคลที่มีจิตสานึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ
ศิริพิมล รักษามิตร์ (2555 : 459) กล่าวถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมว่า เด็กช่วง
แรกเกิดจนถึงก่อน 10 ขวบ เป็ นช่ วงที่เด็กมีความไวต่อการรับการปลูกฝังและส่ งเสริ มจริ ยธรรม และ
วัฒนธรรมเป็ นอย่างยิง่ เพราะเด็กยังเป็ น “ไม้อ่อนที่ดดั ง่าย” ฉะนั้น การปฏิบตั ิต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับ
พัฒนาการทางร่ างกาย และโดยเฉพาะเหมาะสมกับพัฒนาการทางจิ ตใจของเด็กจะเป็ นการป้ องกัน
ปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้ น เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น และวัยผูใ้ หญ่ได้มากการที่ คนมาอยู่รวมกันเป็ นสังคม ย่อมต้องมี
ความสัมพันธ์ในรู ปแบบการพึ่งพากัน คนในสังคมซึ่ งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปถ้าคนในสังคม
ขาดจิตสานึ กสาธารณะ ซึ่ งนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กรแล้ว การขาดจิตสานึ ก
สาธารณะยังมีผลกระทบต่อชุมชนระดับประเทศ และระดับโลก
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วิรุณ ตั้งเจริ ญ (2547 : 2 - 3) กล่าวว่า การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมีคุณสมบัติหลายประการ
คุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่ งคือ การมีจิตสานึ กสาธารณะ ผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูท้ ี่เสี ยสละเพื่อผู้อื่น
เพื่อสังคม เอาสังคมเป็ นตัวตั้ง เสี ยสละทั้งกาลังกายกาลังใจ กาลังศรัทธา หรื อแม้แต่การเสี ยสละในเชิ ง
วัตถุ ระดับหนึ่ ง ถ้าผูบ้ ริ หารขาดจิตสานึ กสาธารณะจนกลายเป็ นคนเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตน จะเกิ ด
การเอาเปรี ยบองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้อง องค์กรคงมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาในระดับ
ชุมชน ทาให้เกิดปั ญหา คือ
1. ชุ มชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุ มชน มีสภาพเช่ นไรก็
ยังคงเป็ นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนา และยิง่ นานไปก็มีแต่เสื่ อมทรุ ดลง
2. อาชญากรรมในชุมชนอยูใ่ นระดับสู ง
3. ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผูน้ าที่นาไปสู่ การแก้ปัญหา เพราะคนในชุ มชนมองปั ญหา
ของตัวเองเป็ นเรื่ องใหญ่ ขาดคนอาสานาพาการพัฒนา เพราะกลัวเสี ยทรัพย์กลัวเสี ยเวลา หรื อกลัวเป็ น
ที่ครหาจากบุคคลอื่นในระดับชาติ
ถ้าบุคคลในชาติขาดจิตสานึกสาธารณะจะทาให้เกิด
1. วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง และแก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนทาลาย
ทรัพยากรและสมบัติที่เป็ นของส่ วนรวม
2. ประเทศชาติ อยู่ ในสภาพล้า หลัง เนื่ องจากขาดพลังของคนในสั ง คม เมื่ อผูน้ า
ประเทศนามาตรการใดออกมาใช้ ก็จะไม่ได้ผลเพราะไม่ได้รับความร่ วมมือจากประชาชน
3. เกิ ดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์กลุ่มของตน
และพวกพ้อง เกิดการทุจริ ตคอรัปชัน่
ในระดับโลก ถ้าบุคคลขาดจิตสานึ ก จะทาให้เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบระหว่างประเทศ
ทาให้เกิดปั ญหาในระดับต่างๆ ดังนี้
1. เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศ เพราะขาดความไว้วางใจซึ่ งกันและกันกลัว
ประเทศอื่นจะโจมตี จึ งต้องมี อาวุธที่ รุนแรง มี อานุ ภาพในการทาลายสู งไว้ในครอบครอง เพื่อข่มขู่
ประเทศอื่น และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็มกั มีแนวโน้มในการใช้ความรุ นแรงของแสนยานุ ภาพทางการ
สงครามในการตัดสิ นปั ญหา
2. เกิ ดการกลั่นแกล้ง แก่ งแย่ งหรื อครอบง าทางการค้า ระหว่างประเทศ พยายาม
ทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดการได้เปรี ยบทางการค้าทาให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ของตน
3. เกิ ดการรั งเกี ยจเหยียดหยามคนต่างเชื้ อชาติ ต่างเผ่าพันธุ์ หรื อต่างท้องถิ่ นมองชน
ชาติอื่นๆ เผ่าพันธุ์อื่นว่ามีความเจริ ญหรื อมีศกั ดิ์ ศรี ดอ้ ยกว่าเชื้ อชาติและเผ่าพันธุ์ของตนเอง ดูถูกหรื อ
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เป็ นปฏิปักษ์ต่อชาติอื่นจากความสาคัญของการมีจิตสานึ กสาธารณะ ถ้าสามารถปลูกฝัง ส่ งเสริ มหรื อ
พัฒนาให้เด็ กมี จิตส านึ กด้านสาธารณะ ด้วยวิธี การต่ างๆ จะท าให้เด็ กมี จิตใจที่ เห็ นแก่ ประโยชน์
ส่ วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม มีการใช้อย่างสมบัติของ
ส่ วนรวมอย่างเห็ นคุ ณค่าใช้อย่างทะนุ ถนอม รู ้ จกั การแบ่งปั นโอกาสในการใช้ของส่ วนรวมให้ผอู ้ ื่ น
เมื่อเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ปัญหาที่เกิ ดการเอารัดเอาเปรี ยบคนอื่น ปั ญหาการทาลายสาธารณะสมบัติ
ต่าง ๆ จะลดลง การเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลง และจะนามาสู่
สังคมที่มีความสงบสุ ขและพัฒนาขึ้น
สรุ ปได้วา่ จิตสาธารณะหรื อ จิตอาสา มีความสาคัญต่อการเป็ นอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคมที่
มีลกั ษณะความสัมพันธ์ในรู ปแบบพึ่ งพากัน โดยการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสานึ กสาธารณะ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาให้เด็กมีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสา
ดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม มีการใช้สมบัติของส่ วนรวมอย่างเห็ นคุ ณค่าใช้อย่าทะนุ ถนอม รู ้ จกั
การแบ่งปั นโอกาสในการใช้ของส่ วนรวมให้ผูอ้ ื่ น เมื่อเจริ ญเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ จะไม่มีปัญหาที่ เกิ ด
การเอารัดเอาเปรี ยบคนอื่น ปั ญหาการทาลายสาธารณะสมบัติต่าง ๆ จะลดลง การเห็ นแก่ประโยชน์
ส่ วนตนและประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลงนาไปสู่ สังคมที่พฒั นาขึ้น จะเห็นว่าการอยูร่ ่ วมกันโดย
ปราศจากการมีจิตสาธารณะนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุ มชน ประเทศชาติ
และยังมี ผลระทบต่อระบบโลกตามมาอีกด้วย ฉะนั้นการเสริ มสร้ างจิ ตสาธารณะจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
วิทยาลัยจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่จะออกมารับใช้สังคมอย่างผูม้ ีความรู ้
คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน การมีจิตสาธารณะมีความสาคัญของนักศึกษา
ในด้านของการเป็ นสมาชิกและพลเมืองที่ดีของครอบครัว องค์กร ชุ มชน ประเทศชาติ และระดับโลก
อย่างแท้จริ ง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสา
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย (ม.ป.ป. : 258-268) กล่าวว่า จิต
อาสาเป็ นคุ ณธรรมของพลเมื องที่ จะส่ งเสริ มให้สังคมมี ความเข้มแข็งและมี ศกั ยภาพใน การแก้ไข
ปั ญหา เนื่ องจากการมีพลเมืองตระหนักถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคม มีความปรารถนาที่จะ ช่ วยเหลื อ
สั งคม เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่ มปฏิ บ ัติเพื่ อแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นตาม
แนวทางที่ได้กาหนดไว้จะทาให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ รับรู ้สิทธิ ควบคู่ไปกับหน้าที่ของพลเมือง ซึ่ ง
สามารถอธิ บายโดยใช้ทฤษฎีประชาสังคมประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมของบุคคลเชิ ง จิตวิทยา
พัฒนาการและแนวทางของพระพุทธศาสนาได้ดงั นี้
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1. แนวคิดรู ปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model)
ณัฐยา ลื อชากิ ตติ กุล (2546 : 3-4) ได้อธิ บายว่า การศึ กษาสาเหตุ ของ พฤติกรรม
สามารถศึกษาได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ประเภทแรก เป็ นสาเหตุ ภายนอกตัวบุ คคล เช่ น สภาพแวดล้อมทางสั งคมและ
วัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ประเภทที่ สอง เป็ นสาเหตุจากภายในตัวบุคคลที่ เป็ นลักษณะทางจิ ต เช่ น เจตคติ
บุคลิกภาพ การรับรู ้ดา้ นต่าง ๆ เป็ นต้น
สาหรับรู ปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม เป็ นแนวคิดรู ปแบบหนึ่งที่ใช้สาหรับศึกษาสาเหตุ
ของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์โดยเน้นความสาคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคคล ซึ่ งเป็ น
ลักษณะทางจิ ตที่ เป็ นสาเหตุ ภายในตัวบุ คคลกับสภาพแวดล้อมทางสั งคมที่ เป็ นสาเหตุ ภายนอก
ตัวบุ คคล ปฏิ กิริยาที่เกิ ดขึ้นมี ความเชื่ อมโยงและต่อเนื่ องซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ เพราะปั จจัยด้านบุ คคล
หรื อ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหนึ่ งไม่ สามารถเป็ นตัวบ่ งชี้ พฤติ กรรมของปั จเจก
บุ ค คลได้ เพราะพฤติ ก รรมเป็ นผลจากการกระท าของกระบวนการต่ อ เนื่ อ งของปฏิ สั ม พัน ธ์
หลายทิศทาง หรื อ เป็ นผลสะท้อนกลับระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลเผชิ ญอยู่
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคมเป็ นทฤษฎี ที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการพัฒนาเทคนิ ค
การปรับพฤติกรรมในปั จจุบนั ทฤษฎีน้ ี พฒั นาโดย อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ตามแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางสังคม โดยอัลเบิร์ต แบนดู รา เชื่ อว่าพฤติ กรรมของคนเราไม่ ได้
เกิ ดขึ้นและเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดี ยว แต่มีปัจจัยบุ คคลเข้ามาเกี่ ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมด้วย เนื่องจากองค์ประกอบภายในมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมจะมีอิทธิ พลต่อกันและกัน
โดยจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์
3. ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม (Tree Moral Theory)
ทฤษฎี ต้นไม้จริ ย ธรรมแสดงถึ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมของคนดี และคนเก่ ง ว่ า
พฤติกรรมเหล่านี้ มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรมมี 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นดอกและ
ผลของตนไม้ส่วนลาต้น และส่ วนที่เป็ นรากแก้ว (ดวงเดือน พันธุ มนาวิน. 2536 อ้างถึงใน ศูนย์ส่งเสริ ม
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. 2551 : 19-20)
ส่ วนแรก คื อ ดอกและผลบนต้น แสดงถึ ง พฤติ ก รรมการท าดี ล ะเว้นชั่ว และ
พฤติ กรรมการท างานอย่างขยันขันแข็ งเพื่ อส่ วนรวม ส่ วนแรกนี้ เป็ นพฤติ กรรมประเภทต่ าง ๆ ที่
รวมเข้าเป็ นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมการ ทางาน
อาชีพอย่างขยันขันแข็ง ผลออกมาเป็ นพฤติกรรมต่าง ๆ น่าปรารถนา มีสาเหตุอยู่ 2 กลุ่ม
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กลุ่ มแรก คื อ สาเหตุ ทางจิ ตใจที่ เป็ นส่ วนล าต้นของต้นไม้ซ่ ึ งประกอบด้วยจิ ต
ลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง ความเชื่ ออานาจในตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และทัศนคติคุณธรรม และค่านิ ยมที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น หรื อสถานการณ์
นั้น ๆ ถ้าต้องการเข้าใจ อธิ บาย ทานาย และพัฒนาพฤติกรรมชนิ ดใดจะต้องใช้จิตลักษณะบางด้าน
หรื อทั้ง 5 ด้านนี้ประกอบกัน จึงจะได้ผลดีที่สุด ส่ วนที่สามของต้นไม้จริ ยธรรม คือ รากแก้ว ซึ่ งเป็ นจิต
ลักษณะ
กลุ่ มที่ สอง มี 3 ด้าน ได้แก่ สติปัญญา ประสบการณ์ ทางสังคม และสุ ขภาพจิต
ซึ่ งจิตลักษณะทั้งสามด้านนี้ อาจใช้เป็ นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลาต้นของต้นไม้
ก็ได้ เพราะบุคคลจะต้องมีลกั ษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ด้านในปริ มาณที่สูง เหมาะสมกับอายุจึงจะเป็ น
ผูท้ ี่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลาต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้ จะ
พัฒนา ไปเองโดยอัตโนมัติถา้ บุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าวและอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ทางบ้าน สถานศึกษาและทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนี้ บุคคลยังมีความพร้ อมที่จะรับการพัฒนา
จิตลักษณะ บางประการใน 5 ด้านนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ จึงเป็ น
สาเหตุ ของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนัน่ เอง อีกทั้งจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากแก้วนี้ อาจ
เป็ น สาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลาต้น เพื่อใช้อธิ บายและพัฒนาพฤติกรรมของคนดีและคน
เก่ง ด้วย
ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรมสาหรับคนไทยได้แสดงความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผล
ระหว่างจิตลักษณะ 8 ด้านกับพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ประสบการณ์ทางสังคมเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
พัฒนาการทางจิ ตของบุ คคล การที่ บุ คคลมี ประสบการณ์ ทางสังคมจะท าให้มี ความเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดของผูอ้ ื่นและสามารถนาตนเองเข้าไปอยูใ่ นบทบาทของผูอ้ ื่นได้เรี ยกว่า ความสามารถ
ในการสวมบทบาท (Role Taking) ซึ่ งความสามารถในการสวมบทบาทมีความสาคัญต่อการพัฒนา
จริ ยธรรมมาก ประสบการณ์จากการมความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากจะทาให้บุคคลมีความคิดที่กว้างขวาง
ลึกซึ้ งมองเห็นและเข้าใจบทบาทของตนเองและของผูอ้ ื่นที่อยู่ร่วมกับคนในสังคม และความเข้าใจนี้
เองจะเอื้ออานวยให้บุคคลมีพฒั นาการทางจิตในระดับสู งได้การที่บุคคลขาดประสบการณ์ทางสังคม
และขาดโอกาสที่จะได้เรี ยนรู้หรื อสวมบทบาทอื่น ๆ น้อยจะนาไปสู่ การปฏิเสธทางจิตต่อบทบาทที่ไม่
คุน้ เคย คือ การไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ ไม่ไว้วางใจ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเป็ นการปิ ดกั้นข่าวสาร และข้อมูล
ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาทางจิตวิทยาและด้านสังคม ซึ่ งย่อมรวมเอาพัฒนาการทางจริ ยธรรมทางการมุ่ง
อนาคต และทางการบรรลุเอกลักษณ์ แห่ งอีโก้ของบุคคลเข้าไว้ดว้ ย ดังนั้น ถ้าต้องการที่จะให้บุคคลมี
พัฒนาการทางจิตจะต้องส่ งเสริ มให้บุคคลมีประสบการณ์ ทางสังคมกว้างขวาง และเหมาะสมกับอายุ
ของบุคคลจึงจะทาให้บุคคลมีพฒั นาการทางจิตในระดับสู งได้
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4. ทฤษฎีพฒั นาการทางจริ ยธรรมของลอเรนซ์โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg)
ลอเรนซ์โคลเบอร์ ก (Lawrence Kohlberg) ได้ศึกษาการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมของ
เยาวชนอเมริ กนั อายุ10-16 ปี และได้แบ่งพัฒนาการทางจริ ยธรรมออกเป็ น 3 ระดับ แต่ละ ระดับแบ่ง
ออกเป็ น 2 ขั้น ดังนั้น พัฒนาการทางจริ ยธรรมมีท้ งั หมด 6 ขั้น มีดงั ต่อไปนี้
ระดับที่ 1 ระดับ ก่อนมีจริ ยธรรม หรื อระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional
Level) ระดับนี้เด็กจะรับกฎเกณฑ์และข้อกาหนดของพฤติกรรมที่ “ดี” “ไม่ดี” จากผูม้ ีอานาจเหนือตน เช่น
บิดา มารดา ครู หรื อเด็กโต และมักจะคิดถึงผลตามที่จะได้รางวัลหรื อ การลงโทษ พฤติกรรม “ดี ” คือ
พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รางวัล ส่ วนพฤติกรรม “ไม่ดี” คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับโทษ โดยบุคคล
จะตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ซ่ ึ งผูม้ ีอานาจทางกายเหนือตนเองกาหนดขึ้น จะตัดสิ นใจเหลือแสดงพฤติกรรม
ที่เป็ นหลักต่อตนเองโดยไม่คานึงถึงผูอ้ ื่น จะพบใน เด็ก 2-10 ปี แบ่งพัฒนาการทางจริ ยธรรม ระดับนี้
เป็ น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การถูกลงโทษ และการเชื่อฟัง (Punishment and Obedience Orientation)
เด็ กจะยอมท าตามค าสั่ งผูม้ ี อานาจเหนื อตนโดยไม่ มี เงื่ อนไขเพื่ อไม่ ให้ ตนถู กลงโทษ ขั้นนี้ แสดง
พฤติกรรมเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษ เพราะกลัวความเจ็บปวด ยอมทาตามผูใ้ หญ่เพราะมี อานาจทาง
กายเหนือตน โดยเด็กจะใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็ นเครื่ องชี้ วา่ พฤติกรรมของตน “ถูก” หรื อ “ผิด”
ขั้นที่ 2 กฎเกณฑ์เป็ นเครื่ องมือเพื่ อประโยชน์ของตน (Instrumental Relativist
Orientation) ใช้หลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ ยน บุคคลจะเลื อกทาตามความพอใจของ
ตนเอง โดยให้ความสาคัญของการได้รับรางวัลตอบแทน ทั้งรางวัลที่เป็ นวัตถุ หรื อการตอบแทนทาง
กาย วาจา และใจ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความถู ก ต้อ งของสั ง คม ขั้น นี้ แสดงพฤติ ก รรมเพื่ อต้อ งการ
ผลประโยชน์สิ่งตอบแทน รางวัลและสิ่ งแลกเปลี่ ยนเป็ นสิ่ งตอบแทน โดยอธิ บายได้ว่า ขั้นนี้ เด็กจะ
สนใจทาตามกฎ ข้อบังคับ เพื่อประโยชน์หรื อความพอใจของตนเอง หรื อทาดีเพราะอยากได้ของตอบ
แทน หรื อรางวัล ไม่ได้คิดถึ งความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น หรื อความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อ
ผูอ้ ื่น พฤติกรรมของเด็กในขั้นนี้ทาเพื่อสนองความต้องการของตนเอง แต่มกั จะเป็ นการแลกเปลี่ยนกับ
คนอื่น เช่น ประโยค “ถ้าเธอทาให้ฉนั ฉันจะให้....”
ระดับที่ 2 ระดับจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) พัฒนาการ
จริ ยธรรมระดับนี้ ผทู ้ าถื อว่าการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูป้ กครอง บิดามารดา กลุ่มที่ตน
เป็ นสมาชิ ก เป็ นสิ่ งที่ควรจะทาหรื อทาความผิด เพราะกลัวว่าตนจะไม่เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่น ผูแ้ สดง
พฤติ กรรมจะไม่คานึ งถึ งผลตามมาที่ จะเกิ ดขึ้นกับตนเอง ถื อว่าความซื่ อสัตย์ความจงรั กภักดี เป็ นสิ่ ง
สาคัญ ทุกคนมีหน้าที่จะรักษามาตรฐานทางจริ ยธรรม โดยบุคคลจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่
ตนเองอยู่ตามความคาดหวังของครอบครั วและสังคม โดยไม่ค านึ งถึ งผลที่ จะเกิ ดขึ้ นขณะนั้นหรื อ
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ภายหลังก็ตาม จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสังคมโดยคานึ งถึงจิตใจของผูอ้ ื่น จะพบในวัยรุ่ นอายุ 10-16
ปี แบ่งพัฒนาการทางจริ ยธรรมระดับนี้ เป็ น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคมสาหรับ “ เด็กดี ” (Interpersonal
Concordance of “Good boy, nice girl” Orientation) บุคคลจะใช้หลักทาตามที่ผอู้ ื่นเห็นชอบ ใช้เหตุผล
เลือกทาในสิ่ งที่กลุ่มยอมรับ โดยเฉพาะเพื่อน เพื่อเป็ นที่ชื่นชอบและ ยอมรับของเพื่อน ไม่เป็ นตัวของ
ตัวเอง คล้อยตามการชักจูงของผูอ้ ื่นเพื่อต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ ดีพบในวัยรุ่ นอายุ 10-15 ปี ขั้นนี้
แสดงพฤติกรรมเพื่อต้องการเป็ นที่ ยอมรั บของหมู่คณะ การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นเพื่อทาให้เขาพอใจ และ
ยกย่องชมเชย ทาให้บุคคลไม่มีความเป็ นตัวของตัวเอง ชอบคล้อยตามการชักจูงของผูอ้ ื่น โดยเฉพาะ
กลุ่ มเพื่อน โดยพัฒนาการทางจริ ยธรรมขั้นนี้ เป็ นพฤติ กรรมของ “คนดี ” ตามมาตรฐานหรื อความ
คาดหวังของบิดา มารดา หรื อเพื่อนวัยเดียวกัน พฤติกรรม “ดี” หมายถึง พฤติกรรมที่จะทาให้ผอู้ ื่นชอบ
และยอมรับ หรื อไม่ประพฤติผดิ เพราะเกรงว่าบิดา มารดาจะเสี ยใจ
ขั้นที่ 4 กฎและระเบียบ (“Law and order” Orientation) จะใช้หลักทาตาม หน้าที่
ของสังคม โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของสังคมอย่างเคร่ งครัด เรี ยนรู ้การเป็ นหน่วยหนึ่ งของสังคมปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ของสังคมเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งกฎเกณฑ์ในสังคม พบในอายุ 13-16 ปี ขั้นนี้ แสดง พฤติกรรมเพื่อ
ทาตามหน้าที่ของสังคม โดยบุคคลรู ้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะเป็ นหน่วยของ สังคมนั้นจึง
มีหน้าที่ทาตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมกาหนดให้หรื อคาดหมายไว้โดยอธิ บายว่าเหตุผลทางจริ ยธรรม
ขั้นนี้ ถือว่าสังคมจะอยู่ด้วยความมี ระเบี ยบเรี ยบร้ อยต้องมี กฎหมายและข้อบังคับ คนดี หรื อคนที่ มี
พฤติ กรรมถูกต้อง คือ คนที่ปฏิ บ ตั ิตามระเบี ยบข้อบังคับหรื อกฎหมาย ทุ กคนควรเคารพ กฎหมาย
เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความเป็ นระเบียบของสังคม
ระดับที่ 3 ระดับจริ ยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรื อระดับเหนื อกฎเกณฑ์
สังคม (Post-Conventional Level) พัฒนาการจริ ยธรรมระดับนี้ เป็ นหลักจริ ยธรรมของผูม้ ีอายุ 20 ปี
ขึ้ นไป ผูท้ าหรื อผูแ้ สดงพฤติ กรรมได้พ ยายามที่ จะตี ความหมายของหลักการและมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมด้วยวิจารณญาณ ก่อนที่จะยึดถื อเป็ นหลักของความประพฤติ ที่จะปฏิ บตั ิตามการตัดสิ นใจ
“ถูก” “ผิด” “ไม่ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเองปราศจากอิทธิ พลของผูม้ ีอานาจหรื อกลุ่มที่ตนเป็ น
สมาชิก กฎเกณฑ์-กฎหมาย ควรจะตั้งบนหลักความยุติธรรมและเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกของ สังคมที่
ตนเป็ นสมาชิก ทาให้บุคคลตัดสิ นข้อขัดแย้งของตนเองโดยใช้ความคิดไตร่ ตรองอาศัยค่านิ ยมที่ตนเชื่อ
และยึดถื อเป็ นเครื่ องช่ วยในการตัดสิ นใจจะปฏิบตั ิตามสิ่ งที่สาคัญมากกว่า โดยมีกฎเกณฑ์ของตนเอง
ซึ่ งพัฒนามาจากกฎเกณฑ์ของสังคมเป็ นจริ ยธรรมที่เป็ นที่ ยอมรับทัว่ ไป สามารถแบ่งพัฒนาการทาง
จริ ยธรรม ระดับนี้เป็ น 2 ขั้น คือ

55
ขั้นที่ 5 สัญญาสังคมหรื อหลักการทาตามคามัน่ สัญญา (Social Contract Orientation)
บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระทาโดยคานึ งถึ งประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ละเมิด สิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
สามารถควบคุ มตนเองได้เคารพการตัดสิ นใจที่ จะกระท าด้วยตนเอง ไม่ ถู กควบคุ มจาก บุ คคลอื่ น
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของสังคมถือว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้
โดยพิ จารณาประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก พบได้ในวัยรุ่ นตอนปลายและวัยผูใ้ หญ่ ขั้นนี้ แสดง
พฤติ กรรมเพื่ อท าตามมาตรฐานของสั งคม เห็ นแก่ ประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่ วนตน
โดยบุ คคลเห็ นความสาคัญของคนหมู่มากจึ งไม่ ทาตนให้ขดั ต่อสิ ทธิ อนั พึ งมี ได้ของผูอ้ ื่ น สามารถ
ควบคุ มบังคับใจตนเองได้พ ฤติ ก รรมที่ ถู กต้องจะต้องเป็ นไปตามค่ านิ ย มส่ วนตัวผสมผสานกับ
มาตรฐานซึ่ งได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากสังคม ขั้นนี้ จะเน้นถึ งความสาคัญของมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมที่ ทุ ก คนหรื อคนส่ ว นใหญ่ ใ นสั ง คมยอมรั บ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก สมควรที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต าม
โดย พิจารณาถึงประโยชน์และสิ ทธิ ของบุคคลก่อนที่จะใช้เป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรม ได้ใช้ความคิด
และเหตุผลเปรี ยบเทียบว่าสิ่ งไหนถูกและสิ่ งไหนผิด ในขั้นนี้ การ “ถูก” และ “ผิด” ขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยม
และความคิดเห็ นของบุคคลแต่ละบุ คคล แม้ว่าจะเห็ นความสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงระหว่าง
บุคคล แต่เปิ ดให้มีการแก้ไข โดยคานึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้น
ขั้นที่ 6 หลักการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) เป็ นขั้นที่
เลือกตัดสิ นใจที่จะกระทาโดยยอมรับความคิดที่เป็ นสากลของผูเ้ จริ ญแล้ว ขั้นนี้ แสดง พฤติกรรมเพื่อ
ทาตามหลักการคุ ณธรรมสากล โดยคานึ งถึ งความถู กต้องยุติธรรมยอมรั บในคุ ณค่ าของความเป็ น
มนุ ษย์ มีอุดมคติและคุ ณธรรมประจาใจ มีความยืดหยุ่นและยึดหลักจริ ยธรรมของตนอย่างมีสติดว้ ย
ความยุติธรรมและคานึ งถึ งสิ ทธิ มนุ ษยชน เคารพในความเป็ นมนุ ษย์ของแต่ละบุ คคล ละอาย และ
เกรงกลัวต่อบาป พบในวัยผูใ้ หญ่ที่มีความเจริ ญทางสติปัญญา ขั้นนี้ เป็ นหลักการมาตรฐานจริ ยธรรม
สากลเป็ นหลักการเพื่อมนุ ษยธรรมเพื่อความเสมอภาคในสิ ทธิ มนุ ษยชนและเพื่อความ ยุติธรรมของ
มนุษย์ทุกคน ในขั้นนี้สิ่งที่ “ถูก” และ “ผิด” เป็ นสิ่ งที่ข้ ึนกับมโนธรรมของแต่ละบุคคลที่เลือกยึดถือ
รู ปแบบของจิตอาสา
การแบ่งรู ปแบบของจิ ตอาสาหรื อจิ ตสานึ กสาธารณะจะแตกต่างกันไปตามระดับอายุ
ของ กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา ซึ่ งสามารถแบ่งรู ปแบบของจิตสานึ กไว้ดงั นี้ (สมพงษ์ สิ งหะพล. 2552 :
15-16)
1. จิตสานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เป็ นจิตสานึกเพื่อพัฒนาตนเอง ทาให้
ตนเองเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น จิตสานึ กด้านนี้ การศึกษาไทยมุ่งมัน่ ปลูกฝั งมานาน เกิ ดบ้างไม่เกิ ด
บ้างไปตามสภาพการณ์เป็ นจิตสานึ กแบบคลาสสิ กที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้ างให้เกิ ดขึ้น
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ให้ได้ เช่ น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็ นต้น เป็ นจิตสานึ กที่ถูกปลูกฝังและมีมา
นานตามสภาพสังคมไทย
2. จิตสานึ กเกี่ ยวกับผูอ้ ื่ น (Others Oriented Consciousness) เป็ นจิตสานึ กของความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ ง สังคมหนึ่ ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
ความสามัคคี เป็ นต้น เป็ นจิ ตส านึ กที่ คนไทยส่ วนใหญ่ ถู กหล่ อหลอมมาจากพื้ นฐาน ดั้งเดิ มของ
วัฒนธรรมไทยอยูแ่ ล้ว ซึ่ งสร้างกันได้ไม่ยากนัก
3. จิตสานึ กเกี่ยวกับสังคม หรื อจิตสานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness)
เป็ นจิตสานึ กที่ตระหนักถึ งความสาคัญในการอยู่ร่วมกัน หรื อคานึ งถึงผูอ้ ื่ นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็ น
กลุ่ มเดี ยวกัน เป็ นจิ ตสานึ กที่คนไทยยังไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มาก เพราะพื้นฐานความเป็ นมาของ
สังคมไทยสมควรที่ จ ะรี บพัฒนาขึ้ นโดยเร็ ว เช่ น จิ ตส านึ กด้านเศรษฐกิ จ จิ ตส านึ กด้านการเมื อง
จิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม จิตสานึกด้านสุ ขภาพ เป็ นต้น
การวัดจิตสาธารณะ
ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2552 : 127–138) กล่าวถึง เครื่ องมือที่ใช้วดั จิตสาธารณะ ดังต่อไปนี้
1. วัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า คื อ เครื่ องมื อชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้ว ดั พฤติ กรรมด้าน
จิตพิสัย ซึ่ งแบ่งออกได้ดงั นี้
1.1 มาตราส่ วนประมาณค่าแบบตัวเลขเป็ นมาตราส่ วนที่ทาขึ้นโดยใช้รหัสตัวเลข
สาหรับประมาณค่าคุณลักษณะต่าง ๆ เลขรหัสนี้ใช้แทนคาบรรยาย
1.2 มาตราส่ วนประมาณค่าแบบบรรยายวิธีการนี้ จะเขียนบรรยายบอกคุณลักษณะ
ของเรื่ องนั้นว่าอยูร่ ะดับใด
1.3 มาตรส่ วนประมาณค่าแบบกราฟ เป็ นการกาหนดคุ ณลักษณะของพฤติกรรม
ไว้ที่เส้นนั้น ๆ ผูป้ ระเมินจะเขียนเครื่ องหมายไว้บนเส้นที่ตรงกับลักษณะที่จะประเมิน
2. แบบสังเกต คือ การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคล โดยใช้ประสาทสัมผัส
ของผูส้ ังเกตเฝ้ าดูพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นแสดงออกมาในลักษณะที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติโดยมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการดู และไม่มีการควบคุมสถานการณ์ที่ทาการศึกษา
3. แบบสัมภาษณ์ คื อ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามหรื อการโต้ตอบทาง
วาจาเป็ นหลักโดยเรี ยกผูส้ อบถาม หรื อเก็บข้อมูลว่า “ผูส้ ัมภาษณ์” และเรี ยกฝ่ ายตอบหรื อฝ่ ายให้ขอ้ มูล
ว่า “ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ” การสั มภาษณ์ น้ ี ใช้ได้ดีส าหรั บการเก็ บข้อมู ลเกี่ ยวกับความรู ้ สึ ก ความสนใจ
ความคิดเห็นหรื อทัศนคติเรื่ องต่าง ๆ
4. แบบตรวจสอบรายการ คื อ เครื่ องมื อเก็บรวบรวมข้อมูลชนิ ดหนึ่ งที่ ประกอบไป
ด้วยข้อรายการหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ จะให้ตอบ ตอบในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งในสองอย่างตามที่
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กาหนดให้ เช่ น มี – ไม่มี , ใช่ – ไม่ ใช่ , ชอบ – ไม่ชอบ เป็ นต้น แบบตรวจสอบรายการเป็ นการมุ่ ง
ตรวจสอบว่ามี การกระทาหรื อมี พฤติ กรรมต่าง ๆ เกิ ดขึ้ นตามที่ กาหนดในรายการหรื อไม่โดยไม่ได้
พิจารณาถึงคุณภาพหรื อจานวนครั้งของการกระทาที่เกิดขึ้น
5. แบบวัดจินตนาการ คือ การวัดแบบนี้ โดยให้นกั เรี ยนดูภาพแล้วบรรยายหรื อเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่ยกมา เช่น ถ้านักเรี ยนมีเงิน 20 ล้านบาท จะนาไปพัฒนาประเทศ
อย่างไร เป็ นต้น
6. แบบวัดโดยใช้สถานการณ์ คือ การใช้สถานการณ์ ที่ หลากหลายแล้วให้นักเรี ยน
เลือกตอบคาถาม เช่น ถ้านักเรี ยนเป็ นสมชายจะทาเช่ นนั้นหรื อไม่หรื อนักเรี ยนเห็นด้วยกับการกระทา
ของสมชายหรื อไม่ เป็ นต้น
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2551 : 199-201) กล่าวถึงวิธีการวัดทางจิตวิทยาในปั จจุบนั ว่ามี
วิธีการวัดหลายวิธี ดังนี้
1. การรายงานตนเอง (Self–Report) เป็ นการให้ผรู้ ับการทดสอบแสดงความรู้สึกของ
ตนเองตามสิ่ งเร้ าที่ ได้สัมผัส ซึ่ งอาจใช้ขอ้ ความหรื อสถานการณ์ ต่างๆ โดยผูต้ อบมี โอกาสตอบได้
ตามความคิด ความรู้สึกของตนเอง(การตอบแบบปลายเปิ ด) หรื อเลือกคาตอบที่มีการจัดเตรี ยมให้แล้ว
(การตอบแบบปลายปิ ด)
2. การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็ นการใช้ประสาทสัมผัสโดยเฉพาะตา และ
หู ใ นการบันทึ ก จดจ าพฤติ ก รรมอย่ า งมี จุ ดหมายแล้ว จดลงในแบบบันทึ ก ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) หรื อแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
3. การสังเกตร่ องรอยของพฤติ กรรม (Obtrusive) เป็ นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
จากหลักฐานอื่นที่ใช้อา้ งอิงถึงความถี่ของพฤติกรรม เช่น ร่ องรอยจากการไปยืมหนังสื อของห้องสมุด
ร่ องรอยจากกิจกรรมการแสดงจิตสาธารณะ เป็ นต้น
4. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นวิธี วดั ที่ เกิ ดจากการมี ปฏิ สัมพันธ์ พูดคุ ยระหว่างผู ้
สัมภาษณ์ และผูร้ ับการสัมภาษณ์ ซึ่ งอาจสัมภาษณ์ เป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้อาจเป็ นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างซึ่ งจะมีความยืดหยุน่ ในการสัมภาษณ์สูง
5. เทคนิ คการจินตนาการ (Projective Techniques) เป็ นการใช้สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้ า
ไปกระตุน้ ให้ผทู ้ ดสอบแสดงพฤติกรรมหรื อมีความคิดจินตนาการของตนเองออกมา เช่น การให้แสดง
ความรู้ สึ กจากภาพการแสดงจิ ตสาธารณะที่ ก าหนดให้ การแต่ งเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับจิ ตสาธารณะ
ให้สมบรู ณ์ เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาหรื อจิตสาธารณะ มีหลากหลายแนวคิด สรุ ป
โดยรวมจะเห็ นว่าการที่ คนจะมี พฤติ กรรมของความเป็ นคนดี และคนเก่ ง จะเกิ ดเนื่ องจากหลาย
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องค์ประกอบ เช่ น สภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านบุคคล และด้านประสบการณ์ เนื่ องจากองค์ประกอบ
ภายในมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมจะมีอิทธิ พลต่อกันและกัน โดยจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะของ
พฤติกรรมมนุษย์ เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมของความเป็ นคนดี เรื่ องจิตอาสา ก็จะเกี่ยวเนื่ องมาจาก
การถูกปลูกฝังทางจิตใจ ให้มีทศั นคติที่รับรู ้ วา่ ตนเองมีคุณค่าเพียงพอและรู ้สึกว่าเป็ นหน้าที่ของตนที่
จะต้องกระทาหรื อไม่กระทาเพื่อส่ วนรวม นอกจากนี้ ประสบการณ์ ทางสังคมจะทาให้มีความเข้าใจ
อารมณ์ ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ของผู ้อื่ น และสามารถน าตนเองเข้ า ไปอยู่ ใ นบทบาทของผู ้อื่ น ได้
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นนี้ จะทาให้บุคคลมี ความคิ ดที่กว้างขวางลึ กซึ้ ง มองเห็ นและเข้าใจบทบาทของ
ตนเองและของผูอ้ ื่นที่อยูร่ ่ วมกับคนในสังคม และความเข้าใจนี้ เองจะเอื้ออานวยให้บุคคลมีพฒั นาการ
ทางจิตในระดับสู งได้ ซึ่ งถ่ายทอดออกมาเป็ นพฤติกรรมจิตสาธารณะหรื อจิตอาสาที่มีต่อผูอ้ ื่น ชุมชน
และสังคม
แนวทางในการพัฒนาจิตอาสา
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2547 : 3) ได้กล่าวถึง การพัฒนาจิตอาสาโดยคานึงถึง
องค์ประกอบของจิตอาสา ซึ่ งจะต้องพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกถึ ง
ลักษณะดังนี้
1. การหลีกเลี่ยงการใช้หรื อกระทาที่จะทาให้เกิดความชารุ ดเสี ยหายต่อของส่ วนรวมที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และการถื อเป็ นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาของส่ วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถทาได้
2. การเคารพสิ ทธิ ในการใช้ของส่ วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ มโดยไม่ยึด
ครองของส่ วนรวมนั้นเป็ นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่ วนรวมนั้น
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2561 : 14-17)ได้กล่าวถึ งแนวทางในการ
พัฒนาจิตอาสา โดยได้รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์โครงงานและกิจกรรม พบว่า หลักการสาคัญของ
พฤติ กรรมคุ ณธรรมจิ ตอาสาในโรงเรี ยนคุ ณธรรม ประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ ซึ่ งช่ วยท าให้
โรงเรี ยนประสบผลสาเร็ จในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
1. ท าเป็ น หลัก การข้อ นี้ ส าคัญที่ สุ ด ผู้ป ฏิ บ ัติ จิ ต อาสาต้องรู้ จ ัก ศัก ยภาพและขี ด
สมรรถนะของตนเองทั้งทางร่ างกายและจิตใจ มีความมัน่ ใจว่าตนเองทาเป็ น ทาได้สาเร็ จ เช่น ต้องการ
ช่วยเหลือคนตกน้ า ก็ตอ้ งเป็ นคนว่ายน้ าเป็ น
2. ทาถูกกฎหมาย ถูกวิธี และถูกกาลเทศะ ดังนี้
1) กิจกรรมจิตอาสาต้องถูกกฎหมาย การช่วยทากิจกรรมจิตอาสาต้องคานึ งถึงความ
ถูกต้องตามกฎหมาย โรงเรี ยนจึงต้องให้ความรู ้ความเข้าใจแก่นกั เรี ยนและผูป้ ฏิบตั ิจิตอาสา ให้มีความ
ระมัดระวัง ไม่เป็ นเครื่ องมือของผูไ้ ม่หวังดีต่อส่ วนรวม
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2) กิ จกรรมจิ ตอาสาต้องถู กวิธี การทากิ จกรรมทุ กอย่างในชี วิตประจาวันย่อมมี
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิ คสาคัญต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งสิ้ น ผูป้ ฏิบตั ิจิตอาสา
จึงต้องไม่ประมาท หากให้การช่ วยเหลืออย่างไม่ถูกวิธีผลเสี ยหายจะเกิ ดขึ้นกับผูท้ ี่รับความช่วยเหลื อ
เช่น การดูแลผูส้ ู งอายุ การช่วยเหลือผูพ้ ิการ การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
3) กิ จกรรมจิ ตอาสาต้องถู กกาลเทศะ การทากิ จกรรมจิ ตอาสาย่อมต้องใช้ความ
ละเอี ย ดอ่ อ น และกาลเทศะ เพราะในสถานที่ ที่ ไ ปท ากิ จ กรรมจิ ต อาสา จ าเป็ นต้องประสาน
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลที่รับการช่ วยเหลื อ ดังนั้น ผูป้ ฏิ บตั ิจิตอาสาต้องคานึ งถึ งมารยาทต่างๆ เช่ น
การมีสัมมาคารวะ รู ้จกั มารยาทการทักทาย การไหว้ผสู ้ ู งอายุ การเอื้อเฟื้ อต่อเด็ก เป็ นต้น
3. ทาด้วยความเต็มใจ คาว่า “อาสา” มีความหมายชัดเจนแล้วว่า ผูป้ ฏิบตั ิจิตอาสาสนใจ
และสมัครใจจะท ากิ จกรรมเพื่ อช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ท าประโยชน์ ต่อส่ วนรวม ดังนั้น โรงเรี ยนควรเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนและบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิจิตอาสา สามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจและเต็มใจจะทา เพื่อให้
เกิดผลสาเร็ จตรงตามเป้ าหมายที่โรงเรี ยนต้องการ
4. ทาเป็ นประจา การฝึ กให้นกั เรี ยนและผูป้ ฏิบตั ิจิตอาสา เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจที่เป็ นผูใ้ ห้ เช่น
ให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือ รู ้จกั การเสี ยสละ เป็ นการฝึ กให้มีอุปนิสัยที่ดี ต้องทาอย่างสม่าเสมอ
5. ทาแล้วมีความสุ ข ความอิ่มใจ ซาบซึ้ งใจ ปิ ติสุขที่ได้ทาคุณงามความดี เสี ยสละเวลา
แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อผูอ้ ื่ น โดยไม่หวังผลตอบแทน
เกิดความสุ ขเมื่อได้ทาความดี
มิชิตา จาปาเทศ รอดสุ ทธิ (2551) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูม้ ีจิตอาสา คือ การมีจิต
ที่ ต้องการให้ผอู ้ ื่น ตั้งแต่การให้เงิน ให้สิ่งของ จนกระทัง่ ด้านแรงงานรวมถึงแรงสมอง ซึ่ งเป็ นจิตใจที่
ยกระดับปั ญญาภายในที่ นาไปสู่ การมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างสังคมที่ เป็ นธรรมและสันติ ซึ่ งการให้หรื อ
เสี ยสละนี้ สามารถทาไปได้จนถึ งการเสี ยสละความเป็ นตัวตนหรื ออัตตาของตนเอง เมื่อพิจารณาเป็ น
ประโยชน์
ปิ ยะนาถ สรวิสูตร (2552 : 35-37) ได้กล่าวถึงแนวทางพัฒนาจิตอาสา โดยอธิ บายถึง
คุณลักษณะของผูท้ ี่มีจิตอาสา ไว้ดงั นี้
1. การเกิ ดความสงสาร เนื่ องจากพบเห็ นผูท้ ี่ มี ความเดื อดร้ อนมากกว่าตนเองและ
อยากที่จะหาหนทางช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. ประสบการณ์ ที่ ได้ช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นด้วยตนเอง และได้รั บความสุ ขจึ งอยากที่ จะ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3. ความรู ้ สึกต่อเนื่ องเมื่ อบุ คคลได้รับการช่ วยเหลื อและรู ้ สึกประทับใจจึ งอยากท า
สิ่ งดี ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น

60
นันทรัตน์ ปริ วตั ิธรรม (2553 : 27-28) ได้รวบรวมลักษณะที่แสดงออกด้านพฤติกรรม
จิตอาสาไว้ดงั นี้
1. การช่ ว ยเหลื อ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมเอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ เ มื่ อ พบ
สถานการณ์ ที่ ก่ อให้ เกิ ดความรู ้ สึ ก ต้องการช่ วยเหลื อและท าประโยชน์ ใ ห้ ผูอ้ ื่ นได้รั บความสุ ข
พฤติกรรมที่แสดงออก ได้แก่การอานวยความสะดวก การแบ่งปั นสิ่ งของ และการให้คาแนะนาสิ่ งที่
ถูกที่ควรแก่ผอู ้ ื่น ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการพัฒนาสังคม
2. การเสี ย สละต่ อ สั ง คม หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง การใช้ เ วลาว่ า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อ สังคม การเสี ยสละเวลา กาลังกาย กาลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นและสังคม รวมทั้งการ
เห็ นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน และรู ้ จกั การเป็ นผูใ้ ห้มากกว่าการเป็ นผูร้ ั บ
พฤติ กรรมที่ แสดงออก ได้แก่ สละก าลังกาย ก าลังทรั พย์และเวลาช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นและสั งคม สละ
ประโยชน์ที่ตนพึงได้รับเพื่อแลกกับประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่หรื อคนที่อ่อนแอกว่า
3. ความมุ่งมัน่ พัฒนา หมายถึง ความรู ้สึกต้องการพัฒนาสังคมและพฤติกรรมที่แสดง
ถึ งความมุ่ งมั่นและมี ความคิ ดริ เริ่ มมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาหรื อเพื่ อพัฒนาตนเอง พฤติ กรรมที่
แสดงออก ได้แก่สนใจในปั ญหาและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเสนอความคิดที่จะพัฒนาสังคม ตั้งใจที่
จะทางานอย่างหนึ่งอย่างใดให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
มิชิตา จาปาเทศ รอดสุ ทธิ (2551) ได้กล่ าวถึ งแนวทางในการพัฒนาจิตอาสา โดย
กล่ าวถึ งจากคุ ณลักษณะของผูม้ ีจิตอาสา คื อ การมีจิตที่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่ น ตั้งแต่การให้เงิ น ให้สิ่งของ
จนกระทัง่ ด้านแรงงาน รวมถึงแรงสมอง ซึ่งเป็ นจิตใจที่ยกระดับปั ญญาภายใน ที่นาไปสู่ การมีส่วนร่ วม
เพื่อสร้ างสังคมที่ เป็ นธรรมและสันติ ซึ่ งการให้หรื อ เสี ยสละนี้ สามารถทาไปได้จนถึ งการเสี ยสละ
ความเป็ นตัวตนหรื ออัตตาของตนเอง เมื่อพิจารณาเป็ นประโยชน์
ดวงทิพย์ อันประสิ ทธิ์ (2555 : 29) ได้อธิ บายถึงแนวทางจากคุณลักษณะของผูม้ ีจิต
อาสาไว้ว่า ผูท้ ี่ มี จิตอาสาจะมี ล ักษณะเป็ นบุ คคลที่ พร้ อมจะช่ วยเหลื อสั งคมทุ กเวลา ตระหนักถึ ง
ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัวโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน พึงกระทาด้วยใจจริ ง โดยที่ปราศจากการเลือกผูท้ ี่
ต้องการจะเสี ยสละให้ และไม่ได้ถูกกระทาจากผูอ้ ื่น เป็ นการกระทาออกมาด้วยใจจริ งอย่างแท้จริ ง ซึ่ ง
ลักษณะของผูท้ ี่มีจิตอาสานั้นจะผ่านการได้รับการปลูกฝั งและการอบรม ถ่ายทอดพฤติกรรมในการ
เสี ยสละ โดยมีสถาบันต่างๆ ที่ทาหน้าที่อบรมสั่งสอนหรื อเป็ นแบบอย่าง ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ อาจเกิดมา
จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อให้เกิดการเสริ มสร้างอาสาของคนในชุมชน
การมีจิตอาสาเป็ นสิ่ งที่เกิดตามธรรมชาติไม่สามารถบังคับให้เกิดได้ แต่สภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ในสังคมย่อมส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมของพลเมือง ซึ่ งปั จจัยที่ก่อให้เกิ ด
จิตอาสา ประกอบด้วย
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1. สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่ ส่ งผลต่ อจิ ตส านึ กของ
บุคคล
2. กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น พลเมืองจึงต้องมีองค์ความรู ้ และ
ความสามารถในการแสวงหาความรู ้ตอ้ งใช้กระบวนการเรี ยนรู ้สั่งสมผูค้ นในสังคมอย่างรอบด้านและ
ต่อเนื่ อง โดยมีข้ นั ตอน คือ การรับรู ้ สนใจ ไตร่ ตรอง ทดลอง การสร้ างจิตสานึ กจึงต้องอาศัย ศาสตร์
และศิลป์ ในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ จินตนาการเป็ นพลัง
ของมนุ ษย์ที่ จะดารงอยู่ในสั งคมอย่างมี ศกั ดิ์ ศรี แต่จินตนาการอย่างเดี ยวอาจไม่เพียงพอต้องอาศัย
สติปัญญาความรู ้ในการแก้ปัญหาและกาหนดทิศทางข้างหน้า ดังนั้น ผูท้ ี่มีความสามารถในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองและร่ วมกับผูอ้ ื่นจึงสามารถไตร่ ตรอง หาเหตุผลและทาความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเห็ น
ความสาคัญเกี่ ยวกับเรื่ องนั้นต่อไปและอาจนาไปสัมพันธ์ กบั เรื่ องอื่ น ๆ เช่ น อาจนามาสัมพันธ์ ก ับ
ชีวติ ของตนเองกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นการใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์ดว้ ย ไม่ใช่เรี ยนรู ้ไว้เพียง
อย่างเดียว
3. การที่ บุคคลในสังคมเห็ นวิกฤตการณ์ หรื อสภาพปั ญหาในสังคมที่สลับซับซ้อน
ยากแก่การแก้ไข มีวตั ถุประสงค์ร่วมกันซึ่ งนาไปสู่ การก่อจิตสานึกร่ วมกัน
สรุ ปได้ว่า แนวทางในการพัฒนาจิ ตอาสา นั้น มีหลากหลายแนวทาง หลากหลายวิธี
และหลากหลายลักษณะ ซึ่ งล้วนเกิ ดจากผูม้ ี จิตสานึ กเพื่อส่ วนรวม เช่ น ช่ วยแนะนาสิ่ งที่ ถูกที่ ควร
ให้แก่ผอู ้ ื่น ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการพัฒนาสังคม อานวยความสะดวกให้แก่ผอู ้ ื่น แบ่งปั นสิ่ งของให้แก่
ผูอ้ ื่ น หรื อการมี จิตที่ ต้องการให้ผูอ้ ื่ น ตั้งแต่ การให้เงิ น ให้สิ่ งของ จนกระทัง่ ด้านแรงงานรวมถึ ง
แรงสมอง ซึ่งเป็ นจิตใจที่ยกระดับปั ญญาภายในที่นาไปสู่ การมีส่วนร่ วม มีจิตอาสานัน่ เอง
3. ความพอเพียง
ความหมายของความพอเพียง
คลังความรู้ออนไลน์ (2558 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมาย พอเพียง ไว้ว่า หมายถึง
ความมีพอสาหรับดารงชีวติ เช่น เขาใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีการส่ งเสริ มระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่
เกษตรสามารถเลี้ ยงตนเองได้ ดัง เช่ นที่ คนไทยได้น้ อมน าหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 9 ทรงชี้ แนะแนวทางดาเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทย เพื่อ
นาไปเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิในการดาเนิ นชี วิตในยามที่ประเทศประสบปั ญหาวิกฤติทางเศรษฐกิ จ ในปี
พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลได้นอ้ มนาเอาปรัชญาแห่ งเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นวาระแห่ งชาติในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
“ความพอเพียงนี้ หมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดินสายกลาง รวมถึงความ
จาเป็ นที่ ต้องมี ระบบภู มิ คุ ้มกันในตัวที่ ดีต่อการรั บผลกระทบใดๆอันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ง
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ภายนอกและภายใน....ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบคอบมาใช้ในการวางแผนและดาเนิ นการทุกขั้นตอน
ขณะเดียวกันก็จะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ...คือคุณธรรม”
ค าว่า “พอเพี ยง” จากพระราชด ารั สของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 9
เนื่ องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 ณ ศาลาดุ สิตดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานความหมายของค าว่า “พอเพี ยง” ไว้ว่า “...ค าว่าพอเพี ยงมี ความหมายอี กอย่างหนึ่ ง
มี ค วามหมายกว้า งออกไปอี ก ไม่ ไ ด้หมายถึ งการมี พ อส าหรั บ ใช้ เองเท่ า นั้น แต่ มี ความหมายว่ า
พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียง นัน่ เอง...”
คลังความรู้ ออนไลน์ (2558 : ออนไลน์) กล่ าวไว้ว่า เศรษฐกิ จพอเพียง หมายถึ ง
ความสามารถของชุ มชน เมือง รัฐ หรื อประเทศ ในการผลิ ตสิ นค้าและบริ การเพื่อเลี้ ยงสังคมนั้นๆ
โดยรู ้จกั การพึ่งพาตนเองเป็ นสาคัญ และไม่พ่ งึ พาปั จจัยการผลิตอื่นที่ตนเองไม่ได้เป็ นเจ้าของ
สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (2558 : ออนไลน์) ได้ให้
ความหมายความพอเพียงว่า หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมี
ระบบคุ ้มกันในตัวที่ ดีพอสมควรต่ อการกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนิ นการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุ รกิจ ในทุกระดับ ให้มีสานึ กใน
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
สมพร เทพสิ ทธา (2550 : 14-15) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดารัสเกี่ยวกับการพออยูพ่ อกิน ซึ่ งเป็ นเรื่ องของ
เศรษฐกิ จพอเพียงใน พ.ศ. 2517 ในขณะนั้นเศรษฐกิ จของไทยกาลังเฟื่ องฟู เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียงจึง
ไม่ได้รับความสนใจจากทางราชการและประชาชนเท่าที่ควรในกลางปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้อง
ประสบภาวะวิฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุ นแรง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวได้มีพระราชดารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมีขอ้ ความ ตอนหนึ่ งว่า “การจะเป็ น
เสื อนั้นไม่สาคัญ สาคัญที่เราพออยูพ่ อกินและมีเศรษฐกิจการเป็ นอยูแ่ บบ พอมีพอกิน” และ “คนเราถ้า
พอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมี ความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย” จากพระราช
ดารัส ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ทาให้ทางราชการ ธุ รกิจเอกชนและประชาชนมีความสนใจในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ใน
ปี พ.ศ. 2540 ได้มีหลายหน่ วยงานน้อมนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
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นโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ดังที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ได้เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอื่น ๆ มาร่ วมกันประมวลและกลัน่ กรองพระ
ราชดารั สเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตนาไปเผยแพร่ เพื่ อเป็ น
แนวทางปฏิ บ ตั ิ ต่ อไป พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุ ณาปรั บปรุ งแก้ไขมี ข ้อความ
ดังต่อไปนี้
“ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาชี้ ถึงแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชนจนถึ งระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศ
ใหญ่ดาเนินไปทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุม้ กันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดาเนิ นทุกขั้นตอน และขณะเดี ยวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุ รกิ จในทุ กระดับ ให้มีสานึ กในคุ ณธรรม
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุ ลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ น
อย่างดี”
เกษม วัฒนชัย (2550 : 164-165 อ้างถึ งใน กรรณิ การ์ ภิรมย์รัตน์. 2554) ได้กล่าวถึ ง
หลักวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1. เงื่ อ นไขหลัก วิ ชาปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นการน าหลัก วิ ชาความรู้ และ
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นวางแผนและปฏิ บ ัติ เป็ นเศรษฐกิ จบนพื้ นฐานของความรู ้
(KnowledgeBase Economy) และเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Society)
2. เงื่ อนไขคุ ณธรรม การสร้ างคุ ณธรรมให้ เกิ ดขึ้ นในสั ง คมโดยกลไกการเลี้ ยงดู
ครอบครัวการศึกษาอบรมในโรงเรี ยน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึ กจิตข่มจิตของตนเอง
ซึ่ งบุ คคล ครอบครั ว องค์กรหรื อชุ มชนที่ จะน าปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้จะต้องน าระบบ
คุณธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ตมาประพฤติปฏิบตั ิก่อน
3. เงื่อนไขในการดาเนินชีวิต ต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดาเนิ นชีวิต มีความ
เข้มแข็ง อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงจะเป็ นระบบเศรษฐกิ จแห่ งความสุ ข ระบบเศรษฐกิ จแห่ งคุ ณธรรม เป็ นระบบเศรษฐกิ จเพื่อ
ความยัง่ ยืน เมื่อนามาประยุกต์ใช้กบั ตัวเองและหน่ วยงานจะช่ วยให้ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุ ล
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ทั้งในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุม้ กันหรื อความเข้มแข็งพร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 4 ด้าน ชีวติ และองค์กรก็จะรุ ดหน้าไปอย่างมัน่ คง
สรุ ปว่า ความพอเพียง หมายถึง ความพอดีในการดารงชีวิต ความพอประมาณ มีเหตุ มี
ผล การเดินสายกลาง ซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขพื้นฐานที่ทาให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดาเนิ นชี วิตไปได้
อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีความเป็ นอิสระ รวมถึงการมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี สามารถปรับตัวเพื่ออยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุ ข รวมทั้งเป็ นผูร้ อบรู ้และมีคุณธรรม ซึ่ งประกอบด้วยพฤติกรรม ดังเช่น การใช้
ชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล การมีภูมิคุม้ กันที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข การ
มีความรู ้ในสิ่ งที่ทาอย่างรอบด้าน การมีคุณธรรมรู ้จกั แยกแยะสิ่ งถูกต้องดีงาม สามารถเลือกปฏิบตั ิ
ในสิ่ งที่ถูกต้อง และปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง การรู ้จกั เผื่อแผ่และแบ่งปั นผูอ้ ื่น การหวงแหนสมบัติ
โรงเรี ยนและส่ วนรวม เป็ นต้น
ความสาคัญของความพอเพียง
เกษม วัฒนชัย (2550 : 164-165 อ้างถึ งใน กรรณิ การ์ ภิ รมย์รั ตน์. 2554) กล่ าวถึ ง
ประโยชน์ที่ได้จากการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นหลักคิดในการดาเนินชีวิตของทุกคน
2. ผูบ้ ริ หารนามาใช้ในการกาหนดแนวนโยบายขององค์กร
3. ผูป้ ฏิบตั ิ นามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดแนวการปฏิ บตั ิงาน นอกจากนี้ มีการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้า นจิ ต ใจ จะท าให้ จิ ต ใจเข้ม แข็ ง สามารถพึ่ ง ตนเองได้ มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี
เอื้ออาทรประนี ประนอม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
3.2 ด้านสังคม จะช่ วยเหลื อเกื้ อกูล รู ้ รักสามัคคี สร้ างความเข้มแข็งในครอบครั ว
และชุมชน
3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รู ้ จกั ใช้ และมีการจัดการอย่างฉลาด
และรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดความยัง่ ยืนสู งสุ ด
3.4 ด้านเทคโนโลยี รู ้ จกั ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มาก
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2549) ได้เขียนไว้ในหนังสื อเรื่ อง “ใต้เบื้ องพระยุคลบาท” ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดารัสเกี่ ยวกับความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิ จ
ดังนี้ “เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชี วิต รากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิ น เปรี ยบเสมือน
เสาเข็มที่ ถู กตอกรองรั บบ้านเรื อนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่ งก่ อสร้ างจะมัน่ คงได้อยู่ที่ เสาเข็ ม แต่ คน
ส่ วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสี ยด้วยซ้ าไป
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สรุ ปได้ว่า ความพอเพียงมีความสาคัญ เพราะจะเป็ นรากฐานที่สาคัญของชี วิตของแต่
ละคน ให้สามารถดาเนิ นชี วิตอย่างถูกต้อง ตั้งตัวได้ในทางเศรษฐกิ จ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
และเป็ นประโยชน์ เป็ นรากฐานที่สาคัญของสังคม ทาให้สังคมมี ความปกติ สุข ไม่เบี ยดเบี ยนกัน
มี ความเมตตาเอื้ ออาทรต่ อกัน ไม่ มี การขัดแย้ง แตกแยกความสามัคคี เป็ นรากฐานที่ ส าคัญของ
ประเทศชาติ ทาให้การบริ หารประเทศมีความโปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอรัปชัน่ มีการใช้อานาจที่
เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประเทศชาติมีความเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพอเพียง
ปรี ยานุ ช พิบูลสราวุธ (2550 :10) ได้กล่าวถึ ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี
หลักพิจารณาอยู่ 5 ส่ วน ดังนี้
1) กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ี แนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทางที่ควร
จะเป็ น โดยมีพ้ืนฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิ มของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็ นการมองโลกเชิ งระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมัน่ คงและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
3) คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
(1) ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกิ นไปและไม่มากเกิ นไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
(2) ความมีเหตุผล หมายถึ ง การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็ นไปอย่างมี เหตุ ผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องตลอดจนคานึ งถึ งผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
(3) การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิ ดขึ้น โดยคานึ งถึ งความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4) เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น
ต้องการอาศัยทั้งความรู ้และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ
(1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ

66
(2) เงื่อนไขคุ ณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้ าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
5) แนวทางปฏิ บตั ิ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คื อ การพัฒนาที่ สมดุ ลและยัง่ ยืน พร้ อมรั บต่ อการเปลี่ ยนแปลงในทุ กด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี
สมพร เทพสิ ทธา (2550 : 15-26) ได้กล่าวถึ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ ประกอบด้วยหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ
1. เป็ นปรัชญาแนวการดารงอยูแ่ ละปฏิ บตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
2. เป็ นปรัชญาในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
3. จะช่ วยพัฒนาเศรษฐกิ จให้กา้ วทันโลกยุคโลกาภิวตั น์ เพื่อให้สมดุ ลและพร้ อมต่อ
การ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
4. ความพอเพี ยง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผลรวมถึ งความจาเป็ นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน
5. จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน
6. จะต้อ งเสริ มสร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
นักทฤษฏี และนักธุ รกิจในทุกระดับให้มีสานึ กในคุณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ตและให้มีความรอบรู ้ ที่
เหมาะดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550 : 11-15) ได้กล่ าวถึ ง โครงสร้ างและเนื้ อหาของปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพียงไว้ว่าหลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 เริ่ มดาเนิ นการ
ความเข้าใจในปรัชญาก็มีทิศทางตรงกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีความต้องการที่จะให้มีความชัดเจน
กระชับมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการประยุกต์และการสื่ อสารในวงกว้าง จึ งได้มีคณะทางานทาง
การศึกษาวิเคราะห์ต่อไป เพื่อแยกแยะโครงสร้างและเนื้ อหาตามที่ได้พระราชทานมา คณะทางานได้
แยกองค์ประกอบของปรัชญาตามข้อความที่ได้รับพระราชทานมาเป็ นกรอบ ความคิด คุ ณลักษณะ
ค่านิ ยม เงื่ อนไข และแนวทางปฏิ บตั ิ /ผลที่ คาดว่าจะได้รับ คณะทางานนี้ สรุ ปว่ากรอบความคิ ดของ
ปรัชญาเป็ นการชี้ แนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตน ทั้งแนวทางปฏิบตั ิและตัวอย่างการประยุกต์
ที่ เกิ ดขึ้ น โดยปรั ชญาใช้ได้ท้ งั ระดับครอบครั ว ชุ มชน และประเทศ ในที่ น้ ี มองในแง่ การบริ หาร
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ประเทศ เป็ นการมองโลกในลักษณะที่เป็ นพลวัต มี การเปลี่ ยนแปลง มีความไม่แน่ นอนและมีความ
เชื่ อมโยงกับกระแสโลก มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนในมิติต่าง ๆ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนา สื บเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ คุณลักษณะคือ เป็ นแนวทางการดารงอยูแ่ ละการปฏิบตั ิตนตามแนวทางที่ควรจะ
เป็ นใช้ได้กบั ประชาชนทุกระดับ ทุ กหน้าที่ เป็ นการดาเนิ นตามทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง จึงมิใช่ เป็ นเฉพาะเรื่ องเศรษฐกิ จ เพราะเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิตนซึ่ งมีหลายมิติ นอกจากนี้
ยังให้ความเท่าทันโลกคื อกระแสโลกาภิ วตั น์ คื อไม่ใช่ ปิดประเทศ แต่ในขณะเดี ยวกันก็ไม่เปิ ดเสรี
เต็มที่อย่างไม่มีการควบคุมดูแล ไม่ใช่อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวหรื ออยูโ่ ดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด ความหมาย
ของความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมี เหตุผล มีระบบภูมิคุม้ กันที่ดี ต่อผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็ นความพอเพียงที่สมบูรณ์
ความพอประมาณ (Moderation) มี สองนัย คื อ ความพอดี ไม่สุดโต่ง และการยืนได้
บนขาของตนเอง (self-reliant) เป็ นการดาเนิ นชี วิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทาไม่มากเกิ นไป
ไม่นอ้ ยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริ โภค การผลิตอยูใ่ นระดับสมดุลการออมอยูใ่ นการใช้จ่าย ระดับ
ที่ไม่สร้ างความเดื อดร้ อนให้ตนเอง เป็ นสิ่ งที่ทาให้เราทาอะไรเต็มตามศักยภาพ ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นการยืนได้โดยลาแข้งของตนเอง
ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายความว่า การตัดสิ นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มี
ความพอประมาณ ในมิ ติ ต่ าง ๆ จะต้องมี สติ รอบรู ้ คิ ดถึ ง ระยะยาว ต้องมี เป้ าหมายและวิ ธี การที่
เหมาะสม มีความรู้ ในการดาเนิ นการ มี การพิ จารณาจากเหตุปัจจัยและข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง ต้องเป็ น
การมองระยะยาว ตลอดจนค านึ งถึ งผลกระทบของการกระท าและความเสี่ ยง จะท าให้มี ความ
พอประมาณทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ความสาคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชดารัส นี้
“ทุ กคนจาเป็ นต้องหมัน่ ใช้ปั ญญาพิ จารณาการกระท าของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังการ
กระทาทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู ้ ตวั เพื่อเอาชนะ ความชัว่ ร้ ายทั้งมวลให้ได้
โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงสาเร็ จที่แท้จริ ง ทั้งในการงาน และการครองชี วิต” (พระราโชวาทใน
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2516)
การมี ภูมิ คุ ้มกันในตัวดี พอสมควร (Self-immunity) พลวัตมิ ติต่ าง ๆ ท าให้ มี การ
เปลี่ ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วขึ้น จึงต้องมี การเตรี ยมตัวพร้ อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงด้านต่ าง ๆ การกระท าที่ เรี ยกได้ว่าพอเพี ยงไม่ ค านึ งถึ งเหตุ การณ์ และ
ผลในปั จจุ บนั แต่จาเป็ นต้องคานึ งถึ งความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต
ภายใต้ขอ้ จากัดของข้อมูลที่ มี อยู่ และสามารถสร้ างภู มิคุ ้มกันพร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลงและการมี
ภูมิคุม้ กันจะทาให้มีความพอเพียงแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ถึงจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รับมือได้
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ทั้งนี้ หากจะมีความพอเพียงเงื่ อนไขการปฏิ บตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง คื อ
เงื่อนไขความรู ้ ได้แก่ มีความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม
ความรอบรู ้ คื อ มี ความรู ้ เกี่ ย วกับ วิ ช าการต่ า ง ๆ อย่า งรอบด้า น ในเรื่ องต่ าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องเพื่ อใช้เป็ นประโยชน์ พ้ืนฐาน เพื่ อนาไปใช้ในการปฏิ บ ตั ิ อย่างพอเพี ยง การมี ความรอบรู ้
ย่อมทาให้มีการตัดสิ นใจที่ ถูกต้อง ทั้งนี้ รวมถึ ง ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คื อ มี การวางแผน
โดยสามารถที่จะนาความรู ้ และหลักวิชาการต่าง ๆ มาพิจารณาเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั และความมีสติ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ในการนาแผนปฏิบตั ิที่ต้ งั อยูบ่ นหลักวิชาการต่าง ๆ เหล่านี้
ใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมด้วย
ในส่ วนของคุ ณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ซึ่ งครอบคลุ มคนทั้งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
นักวิชาการ นักธุ รกิ จ มี สองด้าน คื อ ด้านจิ ตใจ/ปั ญญาและด้านการกระทาในด้านแรกเป็ นการเน้น
ความรู ้ คู่ คุ ณธรรม ตระหนักในคุ ณธรรม มี ความซื่ อสั ตย์ และมี ความรอบรู ้ ที่ เหมาะสม ส่ วนด้าน
กระทาหรื อแนวทางดาเนิ นชี วิต เน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้
จะทาให้การปฏิบตั ิตามเนื้ อหาของความพอเพียงเป็ นไปได้ ทาให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียน
ผูอ้ ื่ นหรื อสั งคม เพราะการมี ความโลภจะท าให้ ท าอะไรสุ ดโต่ ง ไม่ นึ กถึ งความเสี่ ยง ไม่ รู้ จ ักพอ
มีโอกาสที่จะกระทาการทุจริ ต
ปรั ชญานี้ เป็ นสามห่ วงสองเงื่ อนไขคื อ ความพอประมาณความมี เหตุผล และการมี
ภูมิ คุม้ กัน ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของความพอเพี ยง และความรู ้ คุ ณธรรม เป็ นเงื่ อนไขสองประการ
นอกจากจะยึดหลักสามห่ วงสองเงื่ อนไขแล้ว ผูท้ ี่สนใจในทางปฏิบตั ิ อาจตีความหมายที่ง่ายต่อตนใน
การประยุกต์โดยมีในแนวทางเดียวกันได้ เช่น UNDP(2007) ระบุวา่ การปฏิบตั ิตามปรัชญา คือ รู ้ตวั ว่า
ทาอะไร (Know what you are doing) ซื่ อสัตย์และพากเพียร (Behonest and persevere) ปฏิบตั ิตามทาง
สายกลางไม่สุดโต่ง(Take a middle path, avoid extremes)ตัดสิ นใจอย่างไตร่ ตรองรอบคอบ มีเหตุ มีผล
(Besensible and insightful in taking decision) มีการปกป้ องจากการเปลี่ ยนแปลงที่ รุนแรง
(Build protection against shocks) หรื อผูท้ ี่คุน้ เคยในทางศาสนา ก็อาจจะปฏิบตั ิตนตามหลัก สัปปุริส
ธรรม 7 และมรรค 8 ก็จะมีส่วนในการสร้างความพอเพียงเช่นกัน
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงจึ งเป็ นแนวคิ ดที่ เหมาะกับพื้นฐานสังคมไทย เพื่อการ
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นชี วิตอย่างสมดุ ล เจริ ญมัน่ คง และมีความยัง่ ยืนในระยะยาวท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ มีความมัน่ คงในการเจริ ญเติบโต ไม่ผนั ผวนไปตามปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ
โดยพิ จารณาในหลายมิ ติเป็ นองค์รวม มิ ใช่ เฉพาะเรื่ องของเศรษฐกิ จ มี ล ักษณะองค์รวมที่ มี ความ
ครอบคลุม ทั้งมิติจิตใจซึ่ งกาหนดพฤติกรรม มิติสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ชุ มชน และกฎระเบียบ ที่
มีผลต่อสภาพแวดล้อมของความพอเพียง
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การกระทาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรื อการประยุกต์ คือ การตัดสิ นใจที่
เหมาะสม โดยใช้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ตัดสิ นใจตามหลัก คื อ สามห่ วง สองเงื่ อนไข
จุ ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ สมดุ ลและยัง่ ยืน ลดความผันผวน การประยุกต์ใช้ปรั ชญาทาได้ในทุ ก
ระดับ เพราะคนเรามีหลายฐานะ เราจึงสามารถใช้หลักปรัชญาในการตัดสิ นใจได้ท้ งั ของตัวเองและ
ครอบครัว หากอยู่ในฐานะที่เป็ นการบริ หารพัฒนา ชุ มชน องค์กรไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐและเอกชน ก็ใช้
หลักปรัชญาในการตัดสิ นใจได้ ซึ่ งก็คือ การใช้ในระดับที่กว้างกว่าระดับตนเองและครอบครัว หากอยู่
ในฐานะที่ จะเป็ นผู ้ก าหนดนโยบายหรื อ มาตรการระดับ ชาติ ก็ ส ามารถใช้ เป็ นหลัก ได้ เช่ นกัน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเกิดได้ในหลายระดับ หลายมิติ และหลายรู ปแบบ ไม่มีสูตรสาเร็ จ แม้วา่ จะเป็ น
กรอบแนวคิ ดเดี ยวกัน แต่ละคนจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ให้สอดคล้องกับ
เงื่ อนไข และสภาวะที่เผชิ ญอยู่ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จะช่ วยในการให้ “ฉุ กคิด”
ว่าการตัดสิ นใจการดาเนิ นชี วิตหรื อการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ มี ความเหมาะสมหรื อไม่ จะมี ความ
สมดุลยัง่ ยืนหรื อไม่ มีความเสี่ ยงและการเตรี ยมรับความเสี่ ยงอย่างไร
เกษม วัฒนชัย (2550 : 164-165 อ้างถึงใน กรรณิ การ์ ภิรมย์รัตน์. 2554) ได้กล่าวถึ ง
ประเด็ นที่ เกี่ ย วข้องกับปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง นั้นคื อการเปลี่ ย นแปลงซึ่ งธรรมชาติ ข องการ
เปลี่ยนแปลง มีดงั นี้
1. ทุ กสิ่ งทุ กอย่างล้วนมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา (กฎของไตรลักษณ์ : อนิ จจัง
ทุกข์ขงั อนัตตา)
2. การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดจากเหตุ–ปั จจัย ซึ่ งมีท้ งั เหตุปัจจัยภายนอก เหตุ ปัจจัยภายใน
เหตุปัจจัยที่ควบคุมได้และเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล
ระดับครอบครัว ระดับบริ ษทั ระดับองค์กร ระดับชุ มชน และระดับประเทศ เมื่อนาไปใช้ที่ระดับใด
ก็ให้เอาการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดจากเหตุ ปั จจัยทั้งภายนอกและภายในไปไว้ที่ ระดับนั้น เราสามารถ
เปลี่ ยนแปลงเหตุ ปัจจัยที่ ควบคุ มไม่ได้ ให้เป็ นเหตุ ปัจจัยที่ ควบคุ มได้ให้มากที่ สุด สามารถควบคุ ม
สถานการณ์ได้มากเท่านั้น
3. การเปลี่ยนแปลงมีลกั ษณะเป็ นวงจร มีท้ งั ขาลง-ขาขึ้น ขาขึ้นต้องไม่ประมาท ขาลง
ต้องรี บยับยั้ง
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (Impact of changes) มี 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้าน
สั งคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ซึ่ งผลกระทบอาจเกิ ดเร็ ว รุ นแรง และกว้างขวางได้
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับ เช่น
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1. ระดับครอบครัว หากเกิดการเปลี่ ยนแปลงแล้วส่ งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร
เช่ น พ่อถูกรถชนเสี ยชี วิตกะทันหัน จะส่ งผลกระทบในเรื่ องเงิ นทอง ความอยู่รอดทางเศรษฐกิ จของ
ครอบครัวอย่างไรบ้าง โดยพิจารณาถึงผลกระทบด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
2. ระดับองค์กร
2.1 ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงด้า นวัตถุ เช่ น งบประมาณ วัส ดุ ค รุ ภ ัณฑ์
เมื่อ เปลี่ยนรัฐบาล หน่วยงานจะได้รับผลกระทบเรื่ องการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุอย่างไรบ้าง
2.2 ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงด้านสังคม มี หรื อไม่ เช่ น หน่ วยงานนี้ ทะเลาะ
เบาะแว้งกันหรื อรักใคร่ สามัคคีกนั สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้คือความเข้มแข็งหรื อความอ่อนแอทางสังคม เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงมากระทบจะยิง่ ส่ งผลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหรื ออ่อนแอลง
2.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานเป็ นอย่างไร เช่น
สะอาด เป็ นระเบียบ ทุกคนเห็นแก่ส่วนร่ วม
2.4 ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงด้านวัฒนธรรม สามารถดูได้จากการที่ทุกคน
จงรักภักดีต่อองค์กร ยึดมัน่ ต่อปณิ ธานขององค์กร ยินดีเสี ยสละเพื่องานส่ วนรวมหรื อไม่ ดังนั้นจะเห็น
ได้วา่ หากทุกคนสามารถควบคุ มตัวเองจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยอาศัยปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นตัวควบคุ มพฤติกรรมของตนเอง ก็จะทาให้เกิ ดผลดี ท้ งั ต่อตนเอง ครอบครัว
องค์กร และสังคมต่อไป
สรุ ปได้วา่ แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับความพอเพียง จะกล่าวถึ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นสาคัญ โดยสามารถนามาใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของทุกคนได้ ซึ่ งมีหลักการที่
สาคัญ 3 ประการ คือความพอประมาณ หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ ตามทางสายกลาง มี ความพอดี ไม่น้อย
เกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจจะต้องเป็ นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก เหตุปัจจัยที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึ งผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการ
กระทานั้น ๆ อย่างรอบ และการมีภูมิคุม้ กันที่ดี หมายถึง การมีคุณธรรมเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว เตรี ยมตัว
ให้พร้ อมกับผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิ ดขึ้น โดยคานึ งถึงความเป็ นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และมีเงื่อนไขการตัดสิ นใจ และการ
ดาเนิ นการตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู ้ และคุ ณธรรมเป็ นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ความรอบรู ้ เกี่ ยวกับวิชาการต่าง ๆ และมีจิตสานึ กในด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม เช่ น ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน มีความพอประมาณ ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แนวทางในการพัฒนาความพอเพียง
ณัฐพงศ์ ทองภักดี (2550 : 11-15) ได้กล่าวถึ ง แนวทางในการพัฒนาความพอเพียง
เป็ นแนวทางการดารงอยู่ และการปฏิ บตั ิตนตามแนวทางที่ควรจะเป็ น ใช้ได้กบั ประชาชนทุกระดับ
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ทุกหน้าที่ เป็ นการดาเนิ นตามทางสายกลาง ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จึ งมิ ใช่ เป็ นเฉพาะเรื่ อง
เศรษฐกิจ เพราะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิตนซึ่ งมีหลายมิติ นอกจากนี้ ยงั ให้ความเท่าทันโลก คือกระแส
โลกาภิวตั น์ คื อไม่ใช่ ปิดประเทศ แต่ในขณะเดี ยวกันก็ไม่เปิ ดเสรี เต็มที่ อย่างไม่มีการควบคุ มดู แล
ไม่ ใช่ อยู่อย่างโดดเดี่ ยวหรื ออยู่โดยพึ่ งพิ งภายนอกทั้งหมด ความหมายของความพอเพียงคื อความ
พอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล มี ระบบภู มิ คุ ้ม กันที่ ดี ต่ อผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลง หากขาด
องค์ประกอบใดก็ไม่เป็ นความพอเพียงที่สมบูรณ์
เกษม วัฒนชัย (2550 : 164-165 อ้างถึงใน กรรณิ การ์ ภิรมย์รัตน์. 2554) ได้กล่าวถึ ง
แนวทางในพัฒนาความพอเพียง ซึ่ งสามารถดู ได้จากการที่ ทุกคน จงรั กภักดี ต่อองค์กร ยึดมัน่ ต่อ
ปณิ ธานขององค์กร ยินดี เสี ยสละเพื่ องานส่ วนรวมหรื อไม่ ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าหากทุ กคนสามารถ
ควบคุ มตัวเองจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและ ภายใน โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ น
ตัวควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะทาให้เกิดผลดีท้ งั ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป
สานักพัฒนาเกษตรกร กรมส่ งเสริ มการเกษตร (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้กล่ าวถึ ง
แนวทางในพัฒนาความพอเพียง ซึ่ งได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาชีวติ โดยเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า มี ความต้องการอะไร มี เป้ าหมายในการ
ดาเนินชีวติ อย่างไร เช่น ต้องการมีชีวิตที่มีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็ นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุ ข หลุดพ้นจากความยากลาบาก
2. วิเคราะห์ ข ้อ มู ลของตนเองและครอบครั ว ซึ่ งจะท าให้รู้สถานภาพ รู้ สาเหตุ ของ
ปั ญหา รู ้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รู ้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2.1 ศักยภาพของตนเอง เช่ น ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ (ทักษะ) ชื่อเสี ยง
ประสบการณ์ ความมัน่ คง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิ น การสร้ างรายได้การใช้จ่าย การออม
คุณธรรมและศีลธรรม
2.2 ศักยภาพของครอบครั ว เช่ น วิถีการดารงชี วิต ภาวะเศรษฐกิ จของครอบครั ว
ความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิ ยม วัฒนธรรม ประเพณี คุ ณภาพชี วิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม
ฐานะทางการเงินที่เป็ นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรื อน รายได้ รายจ่าย ของครัวเรื อน
3. วางแผนการดาเนินชีวิต
3.1 พัฒนาตนเองให้มีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง (ใฝ่ เรี ยนรู ้) สร้างวินยั กับตนเอง โดยเฉพาะ
วินยั ทางการเงิน
3.2 สร้างนิ สัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมัน่ ในเป้ าหมายชี วิต หมัน่ พิจารณาความคิด
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นระบบ
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3.3 หมัน่ บริ หารจิตใจให้มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต รักชาติ เสี ยสละ สามัคคี เที่ยงธรรม
3.4 ควบคุมจิตใจให้ตนเอง ประพฤติในสิ่ งที่ดีงาม สร้างสรรค์ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
3.5 พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง
3.6 เสริ มสร้ างและฟื้ นฟูความรู ้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เข้ารับ
การฝึ กอบรม ฝึ กทักษะในวิชาการต่ าง ๆ หรื อวิชาชี พ หมัน่ ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องอย่าง
สม่าเสมอ
3.7 ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็ นไปได้
4. จดบันทึกและทาบัญชีรับ-จ่าย
5. สรุ ปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก
5.1 ร่ างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
5.2 อารมณ์ ตอ้ งไม่เครี ยด มีเหตุมีผล มีความเชื่ อมัน่ มีระบบคิดเป็ นระบบ เป็ นขั้น
เป็ นตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้าทาไม่ทอ้ ถอยหรื อหมดกาลังใจเมื่อประสบปั ญหาในชีวติ
สรุ ปได้ว่าแนวทางในการพัฒนาความพอเพียงนั้น เป็ นแนวทางที่ทาเพื่อการดารงชีวิต
อยู่ความสุ ขความเจริ ญอันแท้จริ งด้วย และเป็ นการปฏิ บตั ิตนตามแนวทางที่ ควรจะนาไปใช้ได้ก ับ
ประชาชนทุ กระดับ โดยเป็ นการปฏิ บตั ิ ตนตามแนวทางสายกลางตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ได้แก่ ค วามพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล มี ระบบภู มิ คุ ้ม กันที่ ดี ต่ อผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็ นแนวทางที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตสาหรับทุกคนเพื่อความสุ ข หาก
ขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็ นความพอเพียงที่สมบูรณ์
4. ความรับผิดชอบ
ความหมายของความรับผิดชอบ
สาหรับความหมายของความรับผิดชอบ ได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวสถิรคุณ (2560 : 42) กล่าวไว้วา่ ความรับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทั้งที่เป็ นภารกิจส่ วนตัว และภารกิจทางสังคม จะต้อง
กระทาให้บรรลุความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุ จริ ต ด้วยความเต็มใจและความจริ งใจ ทั้งเอา
ใจใส่ มุ่งมัน่ เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมายและยอมรับผลการกระทาของตนเองทั้งด้านที่เป็ นผลดีและ
ผลเสี ย ทั้งพยายามปรับปรุ งและปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียงิ่ ขึ้น
ณัฏฐณิ ชา ศรี พิมลปาณี (2551 : 37) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การรู้จกั หน้าที่
ที่ตนต้องกระทา ปฏิ บตั ิหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจ
และตั้งใจ ยึดมัน่ กฎเกณฑ์ ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่การงานให้บรรลุ ผลสาเร็ จ
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ตามความมุ่งหมายโดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค และยอมรับผลที่เกิ ดขึ้นทั้งที่ดีและไม่ดี กล่าวคือ รับผิด
และรับชอบ และนาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้นทั้งต่อตนเองและสังคม
อังคณา บุญสี สด (2551 : 24) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึ ง การที่บุคคลรู ้หน้าที่
ของตนแล้วปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ ตั้งใจและมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความ
รัก ความเพียรพยายาม รู้ จกั ตรึ กตรองวางแผน มีความละเอียดลออสุ ขุมรอบคอบ และพิจารณาหา
เหตุผลในการทางาน เพื่อปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่ไม่ดีให้ดีข้ ึน ปฏิ บตั ิงานอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
บรรลุ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย และยอมรับผลการกระทาไม่ว่าจะเป็ นผลดีหรื อผลเสี ย และพร้อมที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
โกศล แย้มกาญจนวัฒน์ (2552 : 28) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึ ง การที่บุคคล
รับรู ้ เข้าใจ สนใจและตั้งใจปฏิ บตั ิหน้าที่ มีความเพียรพยายามและเอาใจใส่ เพื่อให้เกิ ดผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ มีความละเอียดรอบคอบและยอมรับผลที่เกิ ดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นทางบวกหรื อทางลบและ
พยายามปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับให้ดียงิ่ ขึ้น
ดุ จเดื อน พันธุ มนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง (2552 : 28) กล่ าวว่า พฤติ กรรม
รั บผิ ดชอบ หมายถึ ง การเสริ มสร้ าง ป้ องกันหรื อมี การแก้ไขที่ ผูก้ ระท ามี เจตนาให้เกิ ดผลดี ที่ น่ า
ปรารถนาและลดผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้น โดยการกระทาในลักษณะต่าง ๆ เช่ น อบรมเลี้ ยงดูเด็กที่เหมาะสม
ต่ อการพัฒนาด้า นต่ า ง ๆ ของเด็ ก การพัฒนานักเรี ยนของครู อาจารย์ การพัฒนาเพื่ อน/ลู ก น้อง
การพัฒนาตนเองด้านการเรี ยน การทางาน การรักษาสุ ขภาพ
พัชราภา เกตวัลห์ (2553 : 12) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่
แสดงถึงความตั้งใจ เอาใจใส่ ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุมานะ ขยันหมัน่ เพียร จนกระทัง่ งาน
ที่ได้รับมอบหมายเสร็ จตามเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะของการยอมรับในสิ่ งที่ตนกระทา ไม่
ว่าสิ่ งนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ถูกหรื อผิด
นิพา สาริ พนั ธ์ (2549 : 37) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะ
ทางานด้วยความพากเพียร ละเอียดรอบคอบ โดยแสดงออกในรู ปของปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ มีการติดตามผลงานที่ได้ทาไปแล้ว เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ยอมรับในสิ่ งที่ตน
กระทาไปทั้งในด้านผลดีและผลเสี ย
สรุ ปได้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึ ง การมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจปฏิ บตั ิหน้าที่การงานให้
บรรลุความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย และยอมรับผลการกระทานั้นทั้งที่เป็ นผลดีและผลเสี ย ตลอดจน
พยายามปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งอาจจะประกอบด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ดังเช่ น การ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จ ถูกต้อง ตรงเวลา รับผิดชอบในเรื่ องการแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน การประพฤติปฏิบตั ิตน ตามกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรี ยน
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ความขยัน กระตื อรื อร้ นต่อการเรี ยนและการทางาน การช่ วยเหลื องานพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู
การเสี ยสละเวลา แรงกาย แรงใจในการทางาน เป็ นต้น
ความสาคัญ คุณค่า และประโยชน์ของความรับผิดชอบ
ฉันทนา รัตนพลแสน (2551 : ออนไลน์) กล่าวถึงความสาคัญของความรับผิดชอบ
ไว้ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบ เป็ นลัก ษณะของความเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ความรู้ สึ ก
รั บผิดชอบ เป็ นลักษณะนิ สั ยและทัศนคติ ของบุ คคลซึ่ งเป็ นเครื่ องผลักดันให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ตาม
ระเบีย บ เคารพสิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่น ท าตามหน้า ที่ของตนเองและมี ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การที่ บุคคลมี
ลักษณะความผิดชอบ จะช่วยให้การอยูร่ ่ วมกันในสังคมเป็ นไปด้วยความราบรื่ น สงบสุ ข นอกจากนี้
ความรับผิดชอบยังเป็ นคุณธรรมที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ หากคนในชาติมีความรับผิดชอบ
จะเกิดผล ดังนี้
- คนที่มีความรับผิดชอบย่อมทางานทุกอย่างสาเร็ จตามเป้ าหมายได้ทนั เวลา
- คนมีความรับผิดชอบย่อมเป็ นที่นบั ถือ ได้รับการยกย่อง สรรเสริ ญและเป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อสังคม
- ความรับผิดชอบเป็ นสิ่ งเกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับกฎหมาย คุณธรรม
จริ ยธรรม และหลักเกณฑ์ของสังคม โดยไม่มีการบังคับจากผูอ้ ื่น
- คนที่มีความรับผิดชอบจะไม่นาความเสื่ อมเสี ยและสร้างความเสี ยหายแก่ตนเองและสังคม
- คนที่มีความรับผิดชอบจะทาให้เกิดความก้าวหน้าสงบสุ ข ต่อตนเองและสังคม
กอง ศรี เชิญชม (2547 : 12) กล่าวถึง ผลดีของความรับผิดชอบไว้ลกั ษณะเดียวกัน ดังนี้
1. คนที่มีความรับผิดชอบย่อมทางานทุกอย่างสาเร็ จตามเป้ าหมายได้ทนั เวลา คนที่มี
ความรั บผิดชอบย่อมเป็ นที่ นับถื อได้รับการยกย่องสรรเสริ ญและเป็ นประโยชน์ ท้ งั ต่ อตนเองและ
สังคม
2. ความรับผิดชอบเป็ นสิ่ งที่ เกื้ อหนุ นให้ปฏิ บตั ิงานสอดคล้องกับกฎ จริ ยธรรม และ
หลักเกณฑ์ของสังคม โดยไม่ตอ้ งมีการบังคับจากผูอ้ ื่น
3. ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเป็ นต้นเหตุของความเสื่ อมและเสี ยหายแก่ส่วนรวม
4. ทาให้เกิดความก้าวหน้า สงบสุ ข เรี ยบร้อยแก่สังคม
ผลเสี ยของผูข้ าดความรับผิดชอบ มีดงั นี้
1. คนที่ ขาดความรับผิดชอบย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจในงานสาคัญใด ๆ และมัก
ได้รับคาตาหนิในการทางาน
2. คนที่ ขาดความรั บผิ ดชอบจะไม่ มี ความมั่นคงในตนเองต้องฟั งผูอ้ ื่ นในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่กล้าตัดสิ นใจ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
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3. คนที่ขาดความรับผิดชอบมักจะทางานไม่เสร็ จทันเวลา
4. คนที่ขาดความรับผิดชอบมักจะไม่กล้าเผชิ ญความจริ ง
ณัฏฐณิ ชา ศรี พิมลปาณี (2551 : 29) กล่ าวว่า ความรับผิดชอบเป็ นหน้าที่สาคัญ ที่จะ
สามารถพัฒนาสังคมให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมีความสงบสุ ขได้อย่างยิง่
สรุ ปได้วา่ ความรับผิดชอบมีความสาคัญมาก เพราะจะทาให้การทางานทุกอย่างสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ทันตามเวลาที่กาหนด จึงทาให้บุคคลอื่น ๆ มีความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจในการทางานใด ๆ
ก็ตาม เป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและสังคม ทั้งยังช่ วยให้สังคมมีระเบี ยบและสงบสุ ข จึงถื อเป็ น
หน้าที่สาคัญ ที่ ทุ กคนจะต้องตระหนัก เพื่ อสามารถพัฒนาสังคมให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมี
ความสงบสุ ขได้อย่างดียงิ่
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ยาใจ ปะมาคะเต (2549 : 28) ได้กล่าวถึ ง ขอบข่ายพฤติกรรมผูม้ ีความรับผิดชอบว่ามี
ลักษณะดังนี้
1. เอาใจใส่ ในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อผลของงานนั้น ๆ
2. ซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
3. เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์และวินยั ในตนเอง
4. มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิ ญกับอุปสรรค
5. รู ้จกั หน้าที่และการกระทาตามหน้าที่เป็ นอย่างดี
6. มีความเพียรพยายาม
7. มีความละเอียดรอบคอบ
8. ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
9. ปรับปรุ งงานในหน้าที่ให้ดียงิ่ ขึ้นทั้งตนเองและสังคม
10. ตรงต่อเวลา
11. ยอมรับผลของการกระทา
อังคณา ถิรศิลาเวทย์ (2548 : 16) คุณลักษณะของความรับผิดชอบมีลกั ษณะ ดังนี้
1. เอาใจใส่ การงานและการเรี ยน
2. มีความพากเพียร
3. ใช้ความสามารถของตนเต็มที่
4. กล้าเผชิญความจริ ง และยอมรับผลของการกระทาของตน
5. รู ้จกั หน้าที่ และกระทาตามหน้าที่อย่างดี
6. รักษาสิ ทธิ และหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ ื่น
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7. ติดตามผลงานที่ได้กระทาไป
8. มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
9. ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผอู ้ ื่น
10. ยอมรับผลของการกระทา
มิทตัน และแฮริ ส (Mitton and Harris.1962 : 407-416 อ้างถึงใน ณัฏฐณิ ชา ศรี พิมล
ปาณี . 2551 : 32) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะหลักการในการฝึ กเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การฝึ กความรับผิดชอบควรเริ่ มตั้งแต่วยั เด็ก
2. เด็กทุกคนควรได้ฝึกการรับผิดชอบ
3. จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล
4. ควรให้เด็กทราบว่าผูใ้ หญ่หวังอะไรจากเขา
5. ผูใ้ หญ่ตอ้ งยืดหยุน่ ไม่เร่ งรัดเด็กจนเกินไป
6. ต้องระลึกเสมอว่า เด็กต้องการคาแนะนาจากผูใ้ หญ่
7. เด็กต้องการความไว้วางใจจากผูใ้ หญ่ จึงต้องเปิ ดโอกาสให้เขารับผิดชอบตาม
สมควร
8. ทัศนคติและพฤติกรรมความรับผิดชอบของผูใ้ หญ่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการ การ
รับผิดชอบของเด็ก
9. ไม่ควรให้เด็กรับผิดชอบเกินความสามารถ
สาโรช บัวศรี (2522. อ้างถึงใน ลักขณา รักเถาว์. 2555 : 40) ได้อธิ บายขอบข่ายของ
พฤติกรรมของความรับผิดชอบว่า ได้แก่ การเอาใจใส่ ต่อหน้าที่การงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อผล
ของงานนั้น ๆ ซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึ งถึ งผลประโยชน์ส่วนตัว เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์
และมีวนิ ยั ในตนเอง มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิญกับอุปสรรค รู้จกั หน้าที่และกระทาตามหน้าที่เป็ น
อย่างดี มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ปรับปรุ งงานใน
หน้าที่ให้ดีข้ ึนทั้งของตนเอง และสังคม ตรงต่อเวลา และยอมรับผลการกระทาของตน
สุ ทธิ วรรณ พีรศักดิ์โสภณ (2559 : 30) จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
สามารถสรุ ปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบได้ดงั นี้ 1. ความเพียรพยายาม หมายถึง ใช้
ความพยายามในการปฏิ บตั ิหน้าที่ต้ งั ใจทางาน เอาใจใส่ ต่อหน้าที่การงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จ
และทาด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ อย่างต่อเนื่ อง อาสางาน ไม่ชอบอยู่เฉยหรื อว่างงาน ริ เริ่ มงาน
แสวงหางานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ 2. มุ่งหวังในผลงาน มีวิธีการที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ รู้จกั
หน้าที่และการกระทาตามหน้าที่ มีการวางแผนการทางาน ตั้งเป้ าหมายในการทางาน ติดตามผลงาน/
ปรับปรุ งงานการตรงต่อเวลา เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ 3. ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ พิถีพิถนั ใน
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การทางาน มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบงานที่ทาเพื่อให้สมบูรณ์ถูกต้อง วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิด รวมทั้งหาแนวทางป้ องกันล่วงหน้า 4. มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิ ญกับอุปสรรค
ไม่โลเล 5. ยอมรับผลการกระทาของตน
สุ วาริ นทร์ โรจน์ขจรนภาลัย (2547 : 14-15) กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมหลักที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบว่าประกอบด้วยพฤติกรรมหลัก 5 ประการ คือ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของหน้าที่ ประกอบด้วย พฤติกรรมต่าง ๆ คือ
1.1 รับรู ้ต่อสิ่ งที่กระทา
1.2 ยอมรับว่าหน้าที่เป็ นสิ่ งที่ตนต้องทา
1.3 รู ้สึกชอบต่อการกระทาหน้าที่
1.4 รู ้สึกว่าหน้าที่ของตนเป็ นสิ่ งสาคัญ
2. ทาหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจโดยไม่ตอ้ งมีการบังคับ มีพฤติกรรมดังนี้คือ
2.1 สมัครใจทาหน้าที่
2.2 ควบคุมตนเองได้
3. ทาหน้าที่ดว้ ยความตั้งใจเอาใจใส่ พฤติกรรมส่ วนนี้มีพฤติกรรมเสริ ม คือ
3.1 วางแผนในการทาหน้าที่ของตน
3.2 มีระเบียบวินยั
3.3 มีความซื่อสัตย์
3.4 มีความละเอียดรอบคอบ
3.5 มีสติ
4. ทาหน้าที่อย่างต่อเนื่ องจนงานเสร็ จ พฤติกรรมส่ วนนี้มีพฤติกรรมเสริ ม คือ
4.1 มีความอดทน
4.2 มีความเพียร
4.3 มีการเตรี ยมการและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์
4.5 รักษาสุ ขภาพให้แข็งแรง
5. ยอมรับผลการกระทา ของตน ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้
5.1 ติดตามผลการกระทาของตน
5.2 มีเหตุผล
5.3 ปรับปรุ งการกระทาของตน
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จากการศึ กษาเอกสารแนวคิ ดทฤษฎี และหลักการที่ สาคัญเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบ
สรุ ปได้ว่า ความรับผิดชอบเป็ นคุ ณลักษณะที่สาคัญที่ ผูม้ ีความรับผิดชอบ จะเป็ นคนที่ ตรงต่อเวลา
พยายามทางานให้ส าเร็ จ ติ ดตามผลงานเสมอ ยอมรับความผิดพลาดจะรักษาชื่ อเสี ยงของตน ชอบ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความซื่ อสัตย์ รักษาคาพูด ตั้งใจทางาน พิถีพิถนั ชอบความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
มีความอดทนอดกลั้น พยายามทางานให้ดี มีการวางแผนการทางาน รู ้จกั ตั้งจุดหมายในการทางาน
และสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย บุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะมีความเอาใจใส่ ใน
การงาน และรู ้สึกว่าหน้าที่ของตนเป็ นสิ่ งสาคัญ รวมทั้งยอมรับผลของการกระทาของตนเสมอ
แนวทางการเสริ มสร้างความรับผิดชอบ
ความรั บผิดชอบไม่ใช่ สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิ ด แต่เป็ นสิ่ งที่เกิ ดจากการปลู กฝั งอบรม
ตั้งแต่ ในวัยเด็ กและพัฒนาขึ้ นโดยล าดับ พบว่าการปลู กฝั งความรั บผิดชอบให้ก ับเด็กนั้นมี ผูเ้ สนอ
แนวทางไว้หลากหลาย ดังนี้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561: 3) ได้กล่าวถึงแนวทางการเสริ มสร้างความ
รับผิดชอบ โดยกล่ าวว่า วินัยด้านความรับผิดชอบ หมายถึ ง ลักษณะของนักเรี ยนที่แสดงออกถึ ง
ความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ต่อการศึกษาเล่าเรี ยน และการเป็ นอยูข่ องตนเอง ตลอดจนสังคม
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสาเร็ จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กาหนด ตลอดจน
ยอมรับผลการกระทาทั้งผลดีและผลเสี ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน เป็ นความ
ผูกพันในการที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม รับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ 1) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 2)
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย 3) ขยันรับผิดชอบต่อการเรี ยน 4) รักษาสุ ขภาพอนามัยของ
ตนเอง 5) มีความอดทนเพียรพยายาม รับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่ 6) ช่วยทางานบ้าน 7) เคารพ
เชื่อฟังผูป้ กครอง 8) ไม่นาความเดือดร้อนมาสู่ ครอบครัว รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 9) ช่วยดูแล
รักษาสาธารณสมบัติ 10) เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน 11) เข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชน
สุ รัตน์ เพชรนิ ล (2561 : 207) ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนากิ จกรรม
ส่ งเสริ มความรั บผิดชอบต่อสังคมของนักศึ กษา ต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ ควรให้นักศึก ษา
ออกแบบและคิ ดด้วยตัวเอง มี ความหลากหลาย สนุ ก เริ่ มต้นจากกิ จกรรมที่ สามารถเรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง เช่นความรับผิดชอบการเรี ยน การมีวินยั ในการใช้ชีวิต การสร้างคุณค่าให้ตนเอง ครอบครัว
มีจิตใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ์ กฎหมาย สามารถเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ งจากสังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู่ ค้นหาปัญหาที่แท้จริ ง เห็นวิธีการแก้ปัญหา การสร้างเครื อข่ายที่ทาให้ทุกคนเห็นว่าตนเองมี
ส่ วนร่ วมรับผิดชอบ
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ไซด์แมน (Sideman. 1960 อ้างถึงใน สุ นนั ท์ พรมประกอบ. 2546 : 15) ได้กล่าวถึ ง
แนวทางการเสริ มสร้างความรับผิดชอบ โดยได้สรุ ปความเห็นเกี่ยวกับการฝึ กความรับผิดชอบไว้ดงั นี้
1. การฝึ กความรับผิดชอบควรเริ่ มตั้งแต่เด็กอายุยงั น้อย
2. เด็กทุกคนควรได้มีโอกาสรับการฝึ กให้มีความรับผิดชอบ
3. การฝึ กและการจัดประสบการณ์ ความรั บผิดชอบนั้นควรกระทา ให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล
4. ควรให้เด็กได้รับทราบว่าผูใ้ หญ่หวังอะไรจากตัวเขา
5. ในการฝึ กผูใ้ หญ่ตอ้ งรู ้จกั ยืดหยุน่ ไม่เร่ งรัดเด็กจนเกินไป
6. เด็กต้องการได้รับความไว้วางใจเพื่อสามารถเรี ยนรู ้วา่ ส่ วนใดอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของเขา
7. ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ใ หญ่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พัฒนาการด้านความรับผิดชอบของเด็ก
ณัฏฐณิ ช า ศรี พิ มลปาณี (2551 : 32-33) กล่ า วไว้ว่า การพัฒนาและปลู กฝั งความ
รับผิดชอบ ควรที่จะฝึ กความรับผิดชอบเริ่ มตั้งแต่วยั เด็ก โดยจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ต้องยืดหยุ่น ไม่เร่ งรัดเด็กจนเกินไป และสอนให้เด็กรู้ สิทธิ และหน้าที่
ของตน และเคารพสิ ทธิหน้าที่ของผูอ้ ื่น เพื่อที่จะไม่ไปก้าวก่ายงานของบุคคลอื่น
สุ ทธิ พร บุญส่ ง (2552 : 12) ได้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบ โดยได้
สรุ ปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของบุคคลมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านครอบครัว เป็ นจุดเริ่ มต้นของการปลูกฝังพฤติกรรมของลูก ซึ่ งครอบครัวต้องมีการ
เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและใกล้ชิดเป็ นตัวอย่างที่ดีต่อลูก จะทาให้ลูกซึมซับพฤติกรรมและเลียนแบบ
พฤติกรรมที่เหมาะสมจากผูป้ กครอง
2) ด้านโรงเรี ยน การที่บุคคลเข้าสู่ สังคมโรงเรี ยน ทาให้ครู มีการอบรมสั่งสอนให้ความรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรมแก่นกั เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่บุคคลมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีการตอบสนองทางปั จจัยพื้นฐาน
จะทาให้มีความพึงพอใจในการดาเนิ นชีวิตเพิ่มมากขึ้น สามารถลดปั ญหาทางสังคมที่จะตามมาจาก
ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ทาให้คุณภาพชีวติ ของบุคคลดีข้ ึน และสังคมมีความสงบสุ ขด้วย
รวีรัตน์ สิ ชฌรังสี (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
สาหรับชี วิต และการทางานที่ประสบความสาเร็ จและมีความสุ ข คุ ณพ่อคุณแม่ควรวางรากฐานความ
รับผิดชอบให้กบั ลูกตั้งแต่ยงั เล็กจะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย
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โดยได้กล่าวถึง 5 วิธีสอนลูกให้รู้จกั หน้าที่ ผ่านกิจกรรมฝึ กความรับผิดชอบ ที่ฝึกลูกให้มีวินยั โตไป
ไม่ลาบาก อบรมสั่งสอนได้ต้ งั แต่วยั เด็กเล็ก ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็ก การฝึ กความรับผิดชอบ
ให้กบั ลูกตั้งแต่วยั เด็กเล็กสามารถทาได้โดยมีเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อดังนี้
1. เริ่ มต้นที่ พ่ อแม่ เป็ นแบบอย่างที่ ดี โดยแสดงให้ ลู กเห็ นถึ งความรั บผิดชอบใน
ครอบครัว เช่ น เล่าให้ลูกฟั งถึ งการทางานของพ่อแม่ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบใดที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จ
เพื่อจะได้ดูแลครอบครัว และจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในบ้านอย่างง่าย ๆ เช่น พ่อล้างจาน แม่รด
น้ าต้นไม้ ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เป็ นรู ปธรรมเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกได้
2. ฝึ กให้ลูกทากิ จวัตรประจาวันด้วยตัวเอง สามารถเริ่ มฝึ กได้ต้ งั แต่วยั เตาะแตะ เช่ น
เก็บของที่เล่นให้เข้าที่ดว้ ยตัวเอง เป็ นการฝึ กให้รับผิดชอบงานบ้านอย่างง่าย ๆ รวมทั้งให้รู้จกั การตื่น
นอน เข้านอน อาบน้ า ทานข้าวด้วยตนเอง ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบแล้ว ยังทาให้ลูก
ได้รู้จกั หน้าที่ของตนและมีระเบียบวินยั ด้วย
3. ฝึ กให้ลูกรู ้จกั รับผิดชอบงานบ้านที่เป็ นส่ วนรวม เมื่อลูกเริ่ มโตขึ้น พ่อแม่สามารถฝึ ก
ให้ลูกรู้จกั รับผิดชอบงานส่ วนรวมง่าย ๆ เช่ น ช่วยจัดโต๊ะอาหาร ช่ วยหยิบของใช้ในบ้าน ช่วยเอาขยะ
ไปทิง้ และเน้นให้ลูกทางานให้เสร็ จเรี ยบร้อยในเวลาที่กาหนด โดยให้คาชมเชยแก่ลูกเมื่อทาสาเร็ จ
4. ฝึ กให้ลูกรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะนักเรี ยน โดยฝึ กให้มาโรงเรี ยนแต่เช้าทุกวัน
เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติให้ตรงเวลา และเมื่อถึงเวลาเลิกเรี ยนก็มารับลูกให้ตรงเวลา เพื่อเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีของความรับผิดชอบ
5. ฝึ กให้ลูกรับผิดชอบต่องานบ้านที่ยากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นตามลาดับอายุ เมื่อลูก
เริ่ มเข้าสู่ วยั เรี ยน คุณพ่อคุณแม่ก็ควรมอบหมายงานบ้านที่ยากขึ้น ซึ่ งต้องใช้ความพยายามและใช้เวลา
ในการทาให้สาเร็ จมากขึ้นเพิ่มตามอายุของลูก เช่น พับผ้าห่ มเอง รดน้ าต้นไม้ กวาดบ้าน ถูบา้ น ตากผ้า
เก็บผ้า ล้างจาน และหัดล้างห้องน้ า ทาอาหารเอง เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ แนวทางการเสริ มสร้างความรับผิดชอบ แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครั ว และต่อสังคม โดยต้องได้รับการฝึ กอบรมปลู กฝั งมาตั้งแต่
สถาบันครอบครัว โรงเรี ยน ให้เด็กได้มีโอกาสฝึ กทาบ่อย ๆ จนกลายเป็ นนิ สัย เกิ ดความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองและมีประสบการณ์ในการทางานด้วยตนเอง จนกระทัง่ หน่ วยงานที่มีขนาดใหญ่ และต้องเห็น
ความสาคัญของความรับผิดชอบ ซึ่งจะทาให้เด็กเป็ นคนดี เก่งและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
5. ความมีวนิ ัย
ความหมายของความมีวินยั
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 9) ให้ความหมายไว้วา่ ความมี
วินยั หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาและข้อตกลงต่าง ๆ ในสังคม
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โสภาพร เสนี ย ์โสตร (2551 : 20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความมี วินัย หมายถึ ง
การประพฤติ ปฏิ บ ัติ ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับระเบี ยบของสังคมใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ และ
ใช้ควบคุมความประพฤติของคนเพื่อให้สังคมอยูด่ ว้ ยความสงบสุ ข
สมสุ ดา ผูพ้ ฒั น์ (2553 : 43) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความมีวินยั หมายถึง นิสัยใฝ่ ทาดีที่
สถานศึ กษาเอกชน ฟั ง ฝึ ก ให้เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนจนเป็ นนิ สัยก็คือนิ สัยมีวินัยคื อมี ปรกติ ปฏิ บตั ิ ตาม
กฏระเบียบของสถานศึกษาและของสังคม ความมีวินยั ที่ตอ้ งฝึ กมี 4 เรื่ อง คือ วินยั ความสะอาด วินัย
การเรี ยน วินยั การแต่งกายและวินยั ตรงต่อเวลา
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 42) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ความมี
ระเบียบวินยั หมายถึง การรู ้จกั ควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิตาม และยึดมัน่ ในระเบียบแบบแผน
ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารี ตประเพณี ทั้งวินยั ในตนเองและวินยั ต่อสังคม
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งการให้ความสาคัญ ความเคารพ และยอมรับที่จะปฏิ บตั ิตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม เป็ นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุ มตนเองและปฏิ บตั ิตนตาม
ระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่ วนรวม
กระทรวงวัฒนธรรม (2553 : 4) ให้ความหมายไว้วา่ ความมีระเบียบวินยั สามารถสร้าง
ขึ้ นได้ด้วยตนเองโดยปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ มี อยู่ของสถานที่ หรื อสถาบันที่ ตน
เกี่ยวข้อง อาทิ (1) ระเบียบปฏิบตั ิในครอบครัว เช่ น การเคารพนับถือกันตามลาดับอายุซ่ ึ งอาจแตกต่าง
กันไปตามแต่ละครอบครัว (2) ระเบียบปฏิบตั ิในโรงเรี ยน เช่น การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรี ยน
ไม่ ฝ่ าฝื นกฎระเบี ยบของโรงเรี ยน และ (3) ระเบี ยบปฏิ บ ัติ สั งคม เช่ น การปฏิ บ ัติ ตามกฎจราจร
การปฏิบตั ิตามกฎหมายบ้านเมือง เป็ นต้น
สถาพร จารัสเลิศลักษณ์ (2555 : 24) ให้ความหมายไว้วา่ ความมีระเบียบวินยั หมายถึง
การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎที่สังคมกาหนดขึ้น ความตรงต่อเวลา การเคารพและให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและ
กัน ทั้งกาย วาจา และความคิด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 121) ให้ความหมายของวินยั ไว้
ว่า วินยั หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ เช่น วินยั ทหาร ทหารต้องยึดมัน่ ในวินยั
สรุ ปได้ว่า ความมี วินัย หมายถึ ง การรู้ จกั ควบคุ มตนเองให้ ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตาม
กฎระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ กติกา และประเพณี ต่าง ๆ ในสังคม รวมถึ งความมี วินัยในตนเอง
วินยั ต่อสังคม สามารถควบคุ มตนเองและปฏิ บตั ิ ตนตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่ วนรวม ซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังเช่ น การปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลง
ของครอบครัว การปฏิ บตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของโรงเรี ยน
การปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของสังคม การไม่ละเมิดสิ ทธิ ของ
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ผูอ้ ื่น การตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และมีความรับผิดชอบในการ
ทางาน เป็ นต้น
ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของความมีวินยั
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2547 : 81-82) กล่าวถึงประโยชน์ของวินยั ไว้ ดังนี้
1. วินยั นาไปดี หมายความว่า วินยั ยกฐานะของผูร้ ักษาวินยั ให้สูงขึ้น เช่ น เด็กเร่ ร่อน
เมื่อไปอยูใ่ นวัดทาความสะอาดวัด ช่วยเหลือพระสงฆ์ กลายเป็ นเด็กวัด พอเข้าโรงเรี ยนทาตามระเบียบ
วินยั ก็กลายเป็ นนักเรี ยน
2. วินยั นาไปแจ้ง หมายถึ ง วินยั ทาให้เห็ นแจ้งถึ งสันดานของมนุ ษย์ว่ารักษา ทาตาม
ระเบียบวินยั ได้มากแค่ไหน สามารถมอบความไว้วางใจในการมอบหมายหน้าที่การงานได้ระดับไหน
3. วินยั นาไปต่าง คือ เราดูความแตกต่างของคนด้วยวินยั เช่น ถ้าคนที่พกปื น ซ่ องสุ ม
กาลังคนไว้สู้รบกับผูอ้ ื่น ถ้ามีวินยั ก็เรี ยกว่ากองทหารเป็ นรั้วของชาติ ไม่มีวินยั ก็เรี ยกว่ากองโจร เป็ น
เสี้ ยนหนามแผ่นดิ น ถ้ามี วินัยรั กษาศี ล 227 เราเรี ยกว่าพระภิ กษุ เป็ นบุ ญของผูใ้ ห้ทาน ถ้าไม่ มีวินัย
เราเรี ยกว่าขอทาน อาจสร้ างความราคาญให้ผูอ้ ื่น เราต้องการก้าวหน้าไปสู่ ความดี งามความก้าวหน้า
เราต้องการความบริ สุ ทธิ์ กระจ่างแจ้งเราต้องยกระดับฐานะให้สูงขึ้ นเพราะฉะนั้นเราจึ งจาเป็ นต้อง
รักษาวินยั
จิตจา ทีหนองสังข์ (2549 : 17) กล่าวว่าวินยั ในตนเองนั้นเป็ นเป้ าหมายที่สังคมต้องการ
ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กคงอยูแ่ ละพัฒนาขึ้นไปในระดับเยาวชนและติดตัวไปตลอดชี วิตเพราะวินยั นั้นเป็ น
เครื่ องกาหนดทิศทางให้สมาชิ กในสังคมยึดถือและประพฤติปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกันเพื่อความสงบ
เรี ยบร้อยของส่ วนรวมหากปราศจากวินยั การอยูร่ ่ วมกันของคนในสังคมก็จะวุน่ วายสับสน
สุ ทธิ ดา รักษาขันธ์ (2550 : 16) ระเบียบวินยั มีความสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันของคนใน
สังคม ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมระดับใดก็ตามคนที่ มีระเบี ยบวินยั ในการดาเนิ นชี วิตย่อมอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมโรงเรี ยน ซึ่ งครู ผูป้ กครอง และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องต้องมีการ
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั เพื่อจะได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของโรงเรี ยนเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่
ที่มีคุณภาพและเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติต่อ
ศิริพร สะอาดล้วน (2551 : 10) ได้สรุ ปไว้ว่า วินยั สร้ างความรับผิดชอบ วินัยสร้ าง
ระเบียบแบบแผน วินยั สร้างคนให้เป็ นคนดี วินยั สร้างคนให้เป็ นคนเก่ง ดังนั้นวินยั จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เราจาเป็ นต้องสร้างวินยั ให้แก่มนุษย์ต้ งั แต่เด็ก
สรุ ปได้วา่ ความมีวนิ ยั เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการฝึ กฝนตนเองให้รู้จกั ควบคุมจิตใจ อารมณ์
ความรับผิดชอบ โดยคุณค่าและประโยชน์ของความมีวินยั นั้นเริ่ มตั้งแต่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองในการ
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เสริ มสร้ างพฤติกรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ ในทางที่ดี ทาให้เป็ นคนอดทน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ครอบครัว อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและส่ งผลดีให้กบั ประเทศชาติต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความมีวนิ ยั
สิ นีนาฏ สุ ทธจินดา (2543 : 20-21) ได้อธิ บายถึ งทฤษฎี การเกิดวินยั ในตนเอง โดยยึด
แนวทฤษฎีที่สาคัญ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mower) ซึ่ งว่าด้วยกาเนิ ดของการควบคุ มตนเอง
หรื อการมีวินยั ในตนเอง และทฤษฎี ของเพค และแฮวิคเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ซึ่ งว่าด้วย
พัฒนาการของแรงจู งใจทางจริ ยธรรมหรื อการมี วินัยในตนเอง โดยยึดการควบคุ มของอี โกและ
ซุ ปเปอร์ อีโกเป็ นหลัก ซึ่ งมีหลักการสาคัญดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีการเกิดวินยั ในตนเองของเมาเรอร์ (Mower) การเกิดวินยั ในตนเองของบุคคล
นั้น นักจิตวิทยาทั้งหลายเชื่อว่าจะต้องมีพ้นื ฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทัง่ เติบโตขึ้นมา สิ่ งสาคัญ
คือความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับบิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดู อันจะเป็ นทางนาไปสู่ ความสามารถในการ
ให้รางวัลตนเองหรื อความสามารถควบคุ มตนเองเมื่ อโตขึ้ น ซึ่ งเมาเรอร์ ได้อธิ บายว่าทารกหรื อเด็ ก
จะต้องเรี ยนรู ้ จากผูท้ ี่เลี้ ยงดูตน โดยที่ การเรี ยนรู ้ น้ ี จะเกิ ดในภาพอันเหมาะสมเท่านั้น การเรี ยนรู ้ ของ
ทารกหรื อเด็กนี้ จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
บุคคลที่ สาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ของทารกหรื อเด็กคือบิ ดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ ยงดู ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่
บาบัดความต้องการของทารก เช่ น หิ วก็ได้ดื่มนม ร้ อนก็ได้อาบน้ า ยุงกัดก็มีผปู ้ ั ดให้ ฯลฯ เมื่อทารก
ได้รับการบาบัดความต้องการก็จะรู ้สึกสบาย พอใจและมีความสุ ขความรู ้สึกของทารกนี้ จะรุ นแรงมาก
และติดตรึ งอยู่ในสานึ กของทารกไปจนเติบโตขึ้น การที่ทารกได้รับการบาบัดความต้องการจนรู้สึก
สบาย พอใจและมีความสุ ขนั้น สิ่ งที่เกิ ดควบคู่กบั เหตุการณ์ น้ ี อยู่เสมอทุกครั้งก็คือการปรากฏตัวของ
บิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ ยงดูในขณะที่มาปรนนิ บตั ิเด็ก การบาบัดความต้องการของเด็กกับบิดามารดาหรื อ
ผูเ้ ลี้ยงดูเป็ นสิ่ งควบคู่กนั เสมอในการรับรู ้ของเด็กจึงถ่ายทอดมายังบิดามารดา ทาให้การปรากฏตัวของ
บิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ ยงดูก่อให้เกิ ดความพอใจและความสุ ขแก่เด็กได้ เด็กจึงเกิ ดความรักและพอใจใน
บิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดูตน ซึ่ งเมาเรอร์ เชื่ อว่าการรักและพอใจบิดามารดานั้นจะต้องเกิดจากการเรี ยนรู ้
เช่นนี้โดยมีความสุ ข ความพอใจที่ได้รับการบาบัดความต้องการมาก่อน ถ้าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ ในเด็ก
เช่น เมื่อหิ วก็ไม่ได้กิน หรื อได้กินยามไม่หิว เด็กก็จะไม่เกิ ดความพอใจ เด็กก็จะไม่มีรากฐานในการที่
จะเรี ยนรู ้ ที่จะรั กและพอใจบิ ดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ ยงดู ตน นัน่ ก็คือบุ คคลที่ สาคัญต่อการเรี ยนรู ้ เริ่ มแรก
ของทารกหรื อเด็กก็คือบิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงเด็กซึ่ งอาจจะเป็ นบิดามารดาหรื อผูอ้ ื่นก็ได้ ความรักและ
ความผูกพันของเด็กก็นาไปสู่ การปฏิบตั ิตามคาอบรมสั่งสอน หรื อการเลียนแบบผูท้ ี่ตนรักและพอใจ
กล่าวคือ จากความรักและพอใจของเด็กของเด็กที่มีต่อบิดามารดาหรื อ ผูเ้ ลี้ยงดู จึงทาให้เมื่อบิดามารดา
หรื อผูเ้ ลี้ ยงดู มี การอบรมสั่ งสอนเด็ กหรื อมี การกระท าหรื อพูดจาอย่างไรก็ จะเกิ ดการท าตามหรื อ
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เลียนแบบคาพูด หรื อการกระทาตามที่บิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดูสั่งสอน หรื อตามที่เห็นบิดามารดาหรื อผู ้
เลี้ ยงดูกระทา ซึ่ งการกระทาของเด็กเช่ นนี้ จะทาให้เขาเกิดความสุ ขความพอใจได้เอง อันเป็ นลักษณะ
การให้รางวัลและชมเชยตนเองโดยบุคคลไม่ได้หวังผลจากภายนอกการเลี ยนแบบผูเ้ ลี้ ยงดูตนของเด็ก
จะทาทั้งที่ดีและไม่ดีเท่า ๆ กันตราบเท่าที่ลกั ษณะนั้นเป็ นลักษณะของผูท้ ี่ตนรักและพอใจ เช่ น ถ้าเด็ก
เห็นผูเ้ ลี้ยงดูสูบบุหรี่ เสมอ เมื่อเด็กสู บบุหรี่ บา้ งก็จะมีความสุ ขความพอใจ เพราะเป็ นลักษณะของผูท้ ี่ตน
รักตนพอใจมาก่อน ความสามารถในการให้รางวัลตนเองนี้ เมาเรอร์ เชื่ อว่าเป็ นลักษณะที่แสดงถึงการ
บรรลุ นิติภาวะทางจิ ตของบุคคลนั้น โดยจะปรากฏขึ้นในเด็กปกติที่อายุประมาณ 8-10 ขวบ และจะ
พัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์ เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ฉะนั้นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะทางจิตอย่างสมบูรณ์ จึงเป็ นผู ้
ที่มีความสามารถที่จะควบคุมตนให้ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น ในการโต้ตอบ
เมื่อเกิ ดความคับข้องใจ เมื่อเกิ ดความกลัว ในการมีความรักและในการมีอารมณ์ ต่าง ๆ ฯลฯ ส่ วนผูท้ ี่
ขาดวินยั ในตนเองหรื อขาดการควบคุ มตนเองก็เพราะไม่ได้ผา่ นการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่วยั ทารก จึงกลายเป็ น
บุคคลที่ขาดความยับยั้งชัง่ ใจในการกระทาและกลายเป็ นผูท้ าผิด กฎเกณฑ์และกฎหมายของบ้านเมือง
อยูเ่ สมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเป็ นอาชญากรเรื้ อรังหมดโอกาสที่จะแก้ไข
ดังนั้น จากทฤษฎีของเมาเรอร์ การเกิดวินยั ในตนเองนั้น พื้นฐานที่ดี คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างทารกกับมารดา โดยมีความรัก ความห่ วงใยซึ่ งกันและกัน ตลอดจนการอบรมเลี้ ยงดูสั่งสอน
เพื่อเติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งจิตสานึกนั้นจะแสดงพฤติกรรมที่ดีงามสื บต่อไป
2. ทฤษฎี แรงจู งใจทางจริ ยธรรมหรื อการมี วินัยในตนเองของเพคและแฮวิคเฮิ สต์
(Peck and Havighurst) เชื่ อว่าการควบคุมของอีโก (Ego-Control) และการควบคุมของซุ ปเปอร์ อีโก
(Super Ego-Control) ร่ วมกันช่ วยให้เกิ ดความต้องการแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอ้ ื่ นอย่างสมเหตุสมผล
นักทฤษฎี ท้ งั สองเห็ นว่าพลังควบคุ มของอีโกและซุ ปเปอร์ อีโกในบุคคลจะมีมากหรื อน้อยก็ได้ และ
บุคคลแต่ละคนจะมีพลังควบคุมของอีโกและซุ ปเปอร์ อีโกในระดับที่ไม่เท่ากัน เนื่องมาจากการได้รับ
ความรู ้ทางจริ ยศึกษาที่ทาให้ทราบถึงผลที่จะเกิดจากการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในแต่ละบุคคลจะมีไม่
เท่ากัน ซึ่ งจะส่ งผลไปยังการมีวนิ ยั ในตนเอง หรื อการควบคุมของอีโกและซุ ปเปอร์ อีโกที่ต่างระดับกัน
ดังนั้นนักทฤษฎีท้ งั สองจึงได้จาแนกลักษณะของบุคคลออกเป็ น 5 ประเภทดังนี้
2.1 พวกปราศจากจริ ยธรรม (Amoral Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของ
อีโกและซุ ปเปอร์ อีโกที่น้อยมาก โดยบุคคลจะเป็ นผูท้ ี่ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางและเห็ นแก่ตวั ฝ่ ายเดียว
โดยไม่ เรี ยนรู ้ ที่ จะให้แก่ ผูอ้ ื่ น เป็ นผูท้ ี่ ไม่สามารถควบคุ มตนเองได้ และกระทาการต่ าง ๆ อย่างไม่
ไตร่ ตรอง บุคคลประเภทนี้ถูกควบคุมโดยความเห็นแก่ตวั ของตนเองและเป็ นผูข้ าดวินยั ในตนเอง
2.2 พวกเอาแต่ได้ (Expedient Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก
น้อยแต่พลังควบคุมของซุ ปเปอร์ อีโกมีมากขึ้น แต่ก็ยงั จัดอยูใ่ นประเภทปานกลางค่อนข้างน้อย บุคคล
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ประเภทนี้ จะยังยึดตนเองเป็ นศู นย์กลาง และกระท าทุ กอย่างเพื่ อความพอใจและผลได้ของตนเอง
เป็ นคนที่ไม่จริ งใจจะยอมอยูใ่ ต้การควบคุมของผูม้ ีอานาจถ้าจะทาให้เขาได้รับผลที่ตอ้ งการได้ เป็ นผูท้ ี่
มีวินยั ในตนเองน้อย ลักษณะนี้ จะปรากฏตั้งแต่วยั เด็กตอนต้นและในคนบางประเภทจะติ ดตัวไปจน
ตลอดชีวติ
2.3 พวกคล้อยตาม (Conforming Person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโก
น้อยเหมือนคน 2 ประเภทแรก แต่มีพลังควบคุ มของซุ ปเปอร์ อีโกมากกว่า คื ออยู่ในระดับปานกลาง
ค่ อนข้างมาก คนพวกนี้ จะยึ ดพวกพ้องเป็ นหลัก และคล้อยตามผูอ้ ื่ น โดยไม่ ต้องไตร่ ตรอง บุ คคล
ประเภทนี้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของสังคมและกลุ่ม เป็ นผูท้ ี่มีวนิ ยั ในตนเองระดับปานกลาง
2.4 พวกตั้งใจจริ งแต่ขาดเหตุผล (Irrational Conscientious Person) หมายถึง บุคคล
ที่มีพลังควบคุมของอีโกปานกลาง แต่มีพลังควบคุมของซุ ปเปอร์ อีโกมาก จนเป็ นผูท้ ี่ยอมรับกฎเกณฑ์
และค่านิ ยมทางสังคมเข้าไปเป็ นลักษณะของตนเองจะเป็ นผูท้ ี่ทาตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างยึด
มัน่ และมี ศรั ทธา เป็ นผูท้ ี่ ถู กควบคุ มโดยค่ านิ ยมและปทัสถานของสั งคม เป็ นผูท้ ี่ มี วินัยในตนเอง
ค่อนข้างมากแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ บุคคลประเภทนี้ จะทาตามกฎอย่างเคร่ งครั ด โดยเห็ นว่ากฎเกณฑ์น้ นั
เป็ นของศักดิ์ สิทธิ์ แม้จะก่อให้เกิ ดผลเสี ยแก่ ผอู ้ ื่นก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนี้ จะเป็ นหลักของชุ มชน
เพราะมี ความมัน่ คงในความเชื่ อและการกระทา คนอื่ นเห็ นได้ง่าย แต่การขาดความยืดหยุ่นอย่างมี
เหตุผลของคนประเภทนี้ จึงยังเป็ นคนประเภทที่ไม่สมบูรณ์ทางจริ ยธรรม
2.5 พวกเห็นแก่ผอู ้ ื่นอย่างมีเหตุผล (Rational Altruistic Person) คือ บุคคลที่มีพลัง
ควบคุมของอีโกมากและพลังควบคุ มของซุ ปเปอร์ อีโกก็มากด้วย จนเกิดสมดุลระหว่างการปฏิบตั ิตน
ตามกฎเกณฑ์ของสั งคมและความสมเหตุ สมผลโดยเห็ นแก่ ผูอ้ ื่ นทัว่ ไปเป็ นหลัก บุ คคลประเภทนี้
มีความสามารถควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล มิได้ตกอยูใ่ นอิทธิ พลของกลุ่มในสังคมหรื ออยูใ่ ต้อิทธิ พล
ของกฎเกณฑ์อย่างปราศจากเหตุผล เป็ นผูท้ ี่มีวินยั ในตนเองสู งมาก จะเป็ นผูท้ ี่ตระหนักถึ งผลของการ
กระทาของตนต่ อผูอ้ ื่ น ก่ อนจะทาอะไรต้องพิ จารณาอย่างมี เหตุ ผลเพื่อผูอ้ ื่ น พร้ อมที่ จะร่ วมมื อกับ
สังคม มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพเพื่อนมนุ ษย์โดยทัว่ ไป มีความต้องการที่จะเสี ยสละและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บุคคลประเภทนี้มีไม่มากนักในแต่ละสังคม แต่นกั ทฤษฎีท้ งั สองเชื่ อว่าเป็ น
บุคลิกภาพที่พฒั นาถึงขีดสุ ดของมนุษย์
สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความมีวินยั ได้วา่ การเกิดพัฒนาการ การมีวินยั ของคน
จะต้องมี พ้ื นฐานมาตั้งแต่ ระยะแรกเกิ ดจนเติ บโตขึ้ นมา โดยมี ความรั กความห่ วงใยซึ่ งกันและกัน
ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเพื่อเติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ซึ่ งจิตสานึ กนั้นจะ
แสดงพฤติกรรมที่ดีงามสื บต่อไป
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แนวทางการสร้างเสริ มความมีวนิ ยั
การจะสร้ างระเบี ยบวินัยที่ ดีมี ประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามจุ ดมุ่ งหมายของงานวินัยและ
การปกครองชั้นเรี ยนจะต้องมีหลักการในการสร้ างระเบียบวินยั ที่ถูกต้อง จึงจะทาให้การปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบวินยั เกิดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีผใู ้ ห้แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
ศราวุธ ดาบลาอา(2556 : ออนไลน์) กล่าวถึงการฝึ กหัดระเบียบวินยั มีวธิ ีการ ดังนี้
1. มีกฎเกณฑ์ในชี วิตประจาวัน เช่น การทาอะไรเป็ นเวลา และสม่าเสมอ มิให้ขาด
2. ต้องหลีกเลี่ยงการคบอย่างใกล้ชิดกับผูท้ ี่ขาดระเบียบวินยั เพราะอาจจูงใจให้เกิด
การกระทาอะไรนอกกฎเกณฑ์และระเบียบที่ ดีได้
3. การทากิจการงานใดไม่วา่ เล็กน้อยหรื อใหญ่ ควรฝึ กให้เป็ นระเบียบ ไม่ยุง่ เหยิง
4. ควรตระหนักเสมอว่ามีระเบียบเป็ นเครื่ องแสดงถึงความเจริ ญของจิตใจ
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2561 : 12) ได้กล่าวถึง กระบวนการเสริ มสร้าง
วินยั (Process) ไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อม
ขั้นที่ 2 การวางแผนเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
1) การบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยครู ผสู ้ อน
2) การจัดทาโครงงานเพื่อเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน
3) การจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการเสริ มสร้างวินยั
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544 : 46 อ้างถึงใน นันท์มนัส รอดทัศนา. 2554 : 35) กล่าวถึง
การสร้างระเบียบวินยั นักเรี ยนไว้วา่
1. การจัดตั้งกฎและระเบียบแบบแผน เพื่อให้นกั เรี ยนประทับใจในความรับผิดชอบ
ของเขา ที่จะทาตามกฎและระเบียบแบบแผน
2. จะต้องทาให้นกั เรี ยนเข้าใจอย่างชัดเจน มองเห็ นว่ากฎและระเบียบแบบแผนนั้นมี
ความสาคัญและมีความยุติธรรม
3. ครู จะต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ ยวกับกฎและระเบี ยบแบบแผนที่ ครู วางแผนจัดตั้ง
ก่อนสื่ อความหมายหรื อพัฒนาระเบียบวินยั กับนักเรี ยน
4. นักเรี ยนที่ มีส่วนร่ วมในการจัดตั้งกฎจะส่ งเสริ ม “ความเป็ นเจ้าของ” และความ
รั บผิ ดชอบ จะเข้าใจถึ งเหตุ ผลที่ อยู่เบื้ องหลังกฎระเบี ยบ เต็มใจที่ จะปฏิ บ ัติตามมากขึ้ น ถ้าครู ให้
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นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการสร้างกฎ ครู ตอ้ งแยกประเภทระหว่างกฎที่เขายอมรับในอานาจหน้าที่ของ
ครู และกฎที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างขึ้น ดังนั้น ครู ตอ้ งอธิ บายให้นกั เรี ยนเข้าใจอย่างชัดเจน
5. รางวัลและการลงโทษที่ มี อยู่ในระบบของผลที่ ตามมาที่ ครู พ ฒ
ั นา ควรส่ งเสริ ม
นักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนและสร้างสานึ กแห่ งบุคคล ผลที่ตามมาที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือผลหยัง่
รากลึกลงไปในบรรยากาศที่เอาใจใสในทางบวกและความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
6. กฎที่ ดีต้ งั อยู่บนพื้นฐานของกฎทอง “ปฏิ บตั ิ ต่อผูอ้ ื่ นที่ ท่านต้องการให้เขาปฏิ บ ตั ิ
ต่อท่าน” กฎควรถูกเขียนขึ้นในทางบวก ให้คาจากัดความในสิ่ งที่ทาจะทามากกว่าในสิ่ งที่ไม่ควรทา
หัสดิ นทร์ เชาวนปรี ชา (2542 : 295 อ้างถึ งใน นันท์มนัส รอดทัศนา. 2554 : 35)
กล่าวถึงการสร้างระเบียบวินยั นักเรี ยน ดังนี้
1. ลัก ษณะของวิ นัย ที่ ดี จะต้องไม่ ข ัดต่ อกฎหมาย ป้ องกันปั ญหา นัก เรี ย นได้รั บ
ประโยชน์ ปฏิบตั ิได้จริ ง เข้าใจง่าย
2. มีบทลงโทษสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
3. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้ างวินยั เหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั เสริ มสร้ าง
และพัฒนาบุคลิกภาพ
4. ไม่ควรจะมุ่งประเด็ นอยู่ที่ การลงโทษ ควรจะเน้นแนวทางในการให้ความรู้ และ
การฝึ กอบรม
สรุ ปได้ว่า แนวทางการเสริ มสร้ างวินยั มีหลากหลายแนวทาง โดยอาจจะเริ่ มจากการ
สร้ างวินัยในตนเอง การสร้ างข้อตกลง หรื อกฎเกณฑ์ร่วมกันในหน่ วยงาน ส่ วนการสร้ างวินัยใน
โรงเรี ยน สามารถบูรณาการในการเรี ยนการสอนหรื อวางแผนและดาเนิ นการผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้ เพื่อการเป็ นสมาชิ กที่ดีของครอบครัว สมาชิกที่ดีในโรงเรี ยน และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม การ
ควบคุมตนเองได้ หรื อความมีระเบียบวินยั ในตนเอง ถือเป็ นลักษณะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการอยูร่ ่ วมกัน
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ประกอบด้วย คุ ณธรรมเป้ าหมาย และพฤติ กรรมบ่ งชี้ เชิ งบวก หรื อพฤติ กรรมดี ๆ
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น หรื อตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกาหนดและต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน ดังนี้
1. ความซื่ อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมตรงตามความเป็ นจริ งต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น ทั้ง
กาย วาจา ใจ โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.1 การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
1.2 การปฏิบตั ิตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
1.3 ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาหรื อข้อตกลง
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1.4 ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
1.5 ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อตรง
1.6 ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
2. จิตอาสา หมายถึง ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
2.1 ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ด้วยความเต็มใจ
2.2 อาสาทางานให้ผอู ้ ื่ นด้วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติ ปัญญา โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
2.3 แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ
2.4 ช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้างความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
2.5 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และสิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
2.6 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
2.7 เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หา หรื อสร้ า งสิ่ ง ที่ ดี ง ามของส่ ว นรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรื อร้น
3. ความพอเพียง หมายถึ ง ดาเนิ นชี วิตอย่างพอประมาณ มี เหตุ ผล มี ภูมิคุม้ กันที่ ดี
ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข รวมทั้งเป็ นผูร้ อบรู ้ และมีคุณธรรม โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
3.1 ใช้ชีวติ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล
3.2 มีภูมิคุม้ กันที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
3.3 มีความรู ้ในสิ่ งที่ทาอย่างรอบด้าน
3.4 มีคุณธรรมรู ้จกั แยกแยะสิ่ งถูกต้องดีงาม
3.5 เลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง และปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
3.6 รู ้จกั เผือ่ แผ่และแบ่งปั นผูอ้ ื่น
3.7 หวงแหนสมบัติโรงเรี ยนและส่ วนรวม
4. ความรับผิดชอบ หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทั้งที่ เป็ นกิ จ
ส่ วนตัวหรื อต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน โรงเรี ยน หน้าที่พลเมืองและภารกิจทางสังคม จะต้องกระทา
ให้บรรลุความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย ด้วยความสุ จริ ต ความเต็มใจ และความจริ งใจด้วยความเอาใจ
ใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมัน่ ละเอี ยดรอบคอบ เพื่อให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย และยอมรั บผลการกระทา
ของตนเอง ทั้งด้านที่เป็ นผลดีและผลเสี ย ทั้งพยายามปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
4.1 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จ ถูกต้อง ตรงเวลา
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4.2 แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
4.3 ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรี ยน
4.4 ขยัน กระตือรื อร้นต่อการเรี ยนและการทางาน
4.5 ช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู
4.6 เสี ยสละเวลา แรงกาย แรงใจ
5. ความมีวินยั หมายถึง การรู ้จกั ควบคุ มตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิตาม และยึดมัน่ ใน
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารี ตประเพณี ทั้งวินยั ต่อตนเอง
และวินยั ต่อสังคม โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ดังนี้
5.1 ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของครอบครัว
5.2 ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของโรงเรี ยน
5.3 ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงของสังคม
5.4 ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
5.5 ตรงต่อเวลาในการปฏิ บตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และรับผิดชอบใน
การทางาน
โรงเรี ยนเตรี ยะวิทยาคมได้กาหนดคุ ณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย
คุ ณธรรมเป้ าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ เชิ งบวกของนักเรี ยนควบคู่กบั ครู และผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ซื่ อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั ดังนี้

คุณธรรม
เป้าหมาย
ซื่อสัตย์

คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
พฤติกรรมบ่ งชี้เชิงบวก
ผู้บริ หาร
ครู
1.จัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบ 1.เข้าสอนตรงเวลาตาม
ตรวจสอบได้
ตารางสอน
2.บริ หารงานอย่างโปร่ งใส 2.ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ
3.ไม่เบียดเบียนเวลา
3.แต่งกายถูกต้องตาม
ราชการ
ระเบียบและข้อตกลง
4.มีความยุติธรรม ไม่คด 4.ไม่นาเอาเวลาราชการไป
โกงไม่เอนเอียงไม่ทาผิด ทางานส่ วนตัว
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
5.ไม่ยงุ่ เกี่ยวอบายมุข

นักเรียน
1.การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นจริ ง
2.การปฏิบตั ิตนโดย
คานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระทาผิด
3.ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา
หรื อข้อตกลง
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คุณธรรม
เป้าหมาย

จิตอาสา

พฤติกรรมบ่ งชี้เชิงบวก
ผู้บริ หาร
ครู
5.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 6. เก็บความลับของ
จากนักเรี ยนและโรงเรี ยน นักเรี ยนครู และองค์กรได้
โดยมิชอบ
7.ไม่นาทรัพย์สมบัติของ
6. เข้าแถวและร่ วม
ราชการมาเป็ นส่ วนตัว
กิจกรรมหน้าเสาธงตาม
8.ไม่ก่อให้เกิดความ
เวลาและข้อตกลง
แตกแยกในองค์กร
9.เข้าแถวและร่ วมกิจกรรม
หน้าเสาธงตามเวลาและ
ข้อตกลง
1.ช่วยเหลือชุ มชนและ
1. ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมโดยไม่หวัง
สังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
2. ดูแลช่วยเหลือครู และ 2. ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
นักเรี ยน
นอกเหนือจากงานสอน
3. เสี ยสละแบ่งปั นครู และ 3. เสี ยสละแบ่งปั นเพื่อน
นักเรี ยน
ครู และนักเรี ยน
4. ช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้าง 4. ช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
5. ดูแลรักษาสาธารณ
5. ดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติ และสิ่ งแวดล้อม
สมบัติ และสิ่ งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ
ด้วยความเต็มใจ
6. เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น 6. เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม
ชุมชน และสังคม

นักเรียน
4.ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อ
ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ น
ของตนเอง
5.ปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วย
ความซื่อตรง
6.ไม่หาผลประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง

1. ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ครู ด้วยความเต็มใจ
2. อาสาทางานให้ผอู้ ื่น
ด้วยกาลังกาย กาลังใจ และ
กาลังสติปัญญา โดยไม่
หวังผลตอบแทน
3. แบ่งปั นสิ่ งของ
ทรัพย์สิน และอื่น ๆ
4.ช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
5. ดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติ และสิ่ งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ
6. เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม
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คุณธรรม
เป้าหมาย

ผู้บริ หาร
7. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา หรื อสร้างสิ่ งที่ดี
งามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรื อร้น
ความพอเพียง 1.บริ หารจัดการและใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
2.มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
3.ใช้หลักเหตุผลและ
พิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ
4. มีคุณธรรมรู้จกั แยกแยะ
สิ่ งถูกต้องดีงาม
5. เลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่
ถูกต้อง และปฏิเสธในสิ่ งที่
ไม่ถูกต้อง
6. รู ้จกั เผื่อแผ่และแบ่งปั น
ผูอ้ ื่น
7. หวงแหนสมบัติ
โรงเรี ยนและส่ วนรวม
ความ
รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบต่องานตาม
โครงสร้างการบริ หารงาน
ของโรงเรี ยน
2. ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา
แก่สถานศึกษาและงาน
ราชการด้วยความเต็มใจ

พฤติกรรมบ่ งชี้เชิงบวก
ครู
7. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา หรื อสร้างสิ่ งที่ดี
งามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรื อร้น
1.ใช้วสั ดุอุปกรณ์และ
ทรัพยากรของโรงเรี ยน
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
มากที่สุด
2.รู้จกั ออมประหยัด วาง
แผนการใช้จ่าย
3. ปิ ดน้ าปิ ดไฟเมื่อเลิกใช้
4. กินข้าวให้หมดจาน ดื่ม
น้ าให้หมดแก้ว
5.เป็ นแบบอย่างที่ดีในทุก
เรื่ องให้กบั นักเรี ยน
6..สร้างความตระหนักให้
นักเรี ยนเห็นความสาคัญ
ของการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชี วติ ทั้งในเวลาเรี ยน
และนอกเวลา
1.เข้าสอนตรงเวลา
2.ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายถูกต้อง ตรง
เวลา
3.ดูแลนักเรี ยนด้วยความ
เอาใจใส่ อย่างเสมอภาค

นักเรียน
7. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา หรื อสร้างสิ่ งที่ดี
งามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ความกระตือรื อร้น
1.ใช้ชีวติ อย่างพอประมาณ
มีเหตุผล
2. มีภูมิคุม้ กันที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
3. มีความรู ้ในสิ่ งที่ทาอย่าง
รอบด้าน
4. มีคุณธรรมรู้จกั แยกแยะ
สิ่ งถูกต้องดีงาม
5. เลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่
ถูกต้อง และปฏิเสธในสิ่ ง
ที่ไม่ถูกต้อง
6. รู ้จกั เผื่อแผ่และแบ่งปั น
ผูอ้ ื่น
7. หวงแหนสมบัติ
โรงเรี ยนและส่ วนรวม
1. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมายสาเร็ จ ถูกต้อง
ตรงเวลา
2. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรี ยน
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คุณธรรม
เป้าหมาย

มีวนิ ยั

ผู้บริ หาร
3.ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูล
เป็ นฐาน
4. มุ่งมัน่ อดทนในการ
แก้ปัญหาให้สาเร็ จลุล่วง

พฤติกรรมบ่ งชี้เชิงบวก
ครู
4.รับผิดขอบต่อคาพูดและ
การกระทาของตนเอง
5.ประพฤติเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีให้กบั นักเรี ยน
6.พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
7.เสี ยสละเวลาให้กบั
ทางราชการ

นักเรียน
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
กฎระเบียบและข้อตกลง
ของโรงเรี ยน
4. ขยัน กระตือรื อร้นต่อ
การเรี ยนและการทางาน
5. ช่วยเหลืองานพ่อแม่
ผูป้ กครอง และครู
6. เสี ยสละเวลาแรงกาย
แรงใจ
1. แต่งกายสุ ภาพเหมาะสม 1. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย 1. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
2. บริ หารงานเป็ นระบบ ถูกระเบียบ และข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ตรวจสอบได้
ของโรงเรี ยน
ข้อบังคับ และข้อตกลง
3. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
2. เข้าสอนตรงเวลาและ
ของครอบครัว
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
เต็มเวลา
2. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
ข้อบังคับ และข้อตกลง
3. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ของสังคม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อตกลง
4. ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ข้อบังคับ และข้อตกลง
ของโรงเรี ยน
5. ตรงต่อเวลาในการ
ของสังคม
3. ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
4. ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ในชีวิตประจาวัน และ
5. ตรงต่อเวลาในการ
ข้อบังคับ และข้อตกลง
รับผิดชอบในการทางาน ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ของสังคม
ในชีวิตประจาวัน และ
4. ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
รับผิดชอบในการทางาน 5. ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน
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2. องค์ ความรู้ เกีย่ วกับรู ปแบบและกิจกรรมสร้ างสรรค์
2.1 ความหมายของรู ปแบบ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 1011) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า รู ปแบบ หมายถึ ง รู ปที่ กาหนดขึ้ นเป็ นหลักหรื อเป็ นแนวซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ เช่ น รู ปแบบร้ อยกรอง
และในศาสตร์ วิชาศิ ลปะ หมายถึ ง สิ่ งที่ แสดงให้เห็ นว่าเป็ นเช่ นนั้น ๆ อย่างรู ปคน รู ปบ้าน รู ปปลา
รู ปใบไม้ เช่น รู ปแบบผูห้ ญิง รู ปแบบเป็ ด รู ปแบบวัด.
รู ปแบบ หมายถึง วิธีการดาเนิ นงานที่เป็ นขั้นตอน กระบวนการ ต้นแบบ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ที่อาจเป็ นโครงสร้างโปรแกรม แบบจาลอง หรื อตัวแบบที่จาลองสภาพความเป็ นจริ ง ที่สร้างขึ้น
จากการลดทอนเวลาและเทศะ พิ จารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องนามาศึกษา เพื่อใช้แทนแนวความคิด
หรื อปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์หนึ่ งโดยอธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบ
นั้น ๆ Keeve, J. P.(1988). Educational research methodology and measurement : An international
handbook. Oxford: PergamanPress.2559 : 14 - 42)
วิมล จันทร์ แก้ว (2555) ความหมาย รู ปแบบมี 2 ลักษณะ คือ ความหมายเชิ งกายภาพ
ซึ่ งหมายถึง แบบจาลองของสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม และความหมายเชิ งแนวความคิด ซึ่ งความหมายของสิ่ ง
ที่เป็ นนามธรรมนั้น คือ การใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่ องของความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ส่ วนความหมายในเชิ งแนวคิด เป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นให้เข้าใจมากยิ่งขึ้ น ตลอดจน
ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 124) ความหมายของรู ปแบบ จาแนกออกเป็ น 3 ความหมาย
ดังนี้ 1) แผนภาพหรื อภาพร่ างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ยงั ไม่สมบูรณ์เหมือนของจริ ง รู ปแบบในความหมาย
นี้ มักจะเรี ยกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้ อ เป็ นต้น
2) แบบแผนความสั ม พันธ์ ของตัวแปร หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ รู้ จ ักกันในชื่ อที่ เรี ยกว่ า
“Mathematical Model” 3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทางานของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง รู ปแบบใน
ความหมายนี้ บางที เรี ยกกันว่าภาพย่อส่ วนของทฤษฎี หรื อแนวคิ ดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เช่ น รู ปแบบ
การสอน รู ปแบบการบริ หาร รู ปแบบการประเมิน เป็ นต้น
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) รู ปแบบ หมายถึ ง กรอบความคิดทางด้ านหลักการ วิธีการ
ดาเนิ นงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบที่สามารถยึดถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้
กู๊ด(Good. 1979 : 90 อ้างถึงใน สมนึก ทองเอี่ยม. 2550)ได้ให้ความหมายของรู ปแบบ
ไว้ 4 ความหมาย ดังนี้ 1) เป็ นแบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างหรื อทาซ้ า
2) เป็ นแบบอย่างเพื่อให้ผอู ้ ื่นเลียนแบบ 3) เป็ นแผนภูมิซ่ ึ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อหลักการ
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หรื อแนวคิ ด 4) เป็ นชุ ดของปั จจัยหรื อตัวแปลที่ มี ความสั มพันธ์ ซ่ ึ งรวมกันเป็ นตัวประกอบ และ
เป็ นสัญลักษณ์ อาจจะเขียนออกมาเป็ นสู ตรหรื อบรรยายเป็ นภาษาก็ได้
สมนึก ทองเอี่ยม (2550) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบและความสั มพันธ์ ขององค์ประกอบต่ าง ๆ ที่ ส าคัญ เกี่ ยวกับแนวทาง วิ ธี การ และ
กิ จกรรมที่ นามาปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการสร้าง ปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ที่สามารถอธิ บาย
คุณลักษณะที่สาคัญที่ทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจในโครงสร้างทางความคิด
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบ หมายถึง การกาหนดหลักหรื อแนวทาง เพื่อใช้เป็ นโครงสร้างหรื อ
ต้นแบบในการด าเนิ นงานอย่ า งเป็ นระบบ เพื่ อให้ บ รรลุ ถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ได้ต้ ัง ไว้ และในอี ก
ความหมายหนึ่งหมายถึง ภาพร่ างหรื อสิ่ งที่ยงั ไม่สมบูรณ์ และรู ปที่ปรากฏเห็น
2.2 ประเภทของรู ปแบบ
รู ปแบบสามารถจาแนกได้หลายประเภท ได้มีผจู ้ าแนกประเภทของรู ปแบบ ดังนี้
สมิช และคนอื่น ๆ (Smith and others .1980 : 461) จาแนกรู ปแบบออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ จาแนกออกเป็ น
1.1 รู ปแบบคล้ายจริ งมี ล ักษณะคล้ายของจริ ง เช่ น เครื่ องบิ นจ าลอง หุ่ นไล่ กา
หุ่นตามร้านตัดเสื้ อผ้า
1.2 รู ปแบบเสมือนจริ ง มีลกั ษณะคล้ายปรากฏการณ์จริ ง เช่ น การทดลองทางเคมี
ในห้องปฏิ บ ตั ิ การ เครื่ องบิ นจ าลองที่ บิ นได้หรื อเครื่ องฝึ กหัดบิ น เป็ นต้น รู ปแบบชนิ ดนี้ มี ความ
ใกล้เคียงความจริ งมากกว่าแบบแรก
2. รู ปแบบเชิงสัญลักษณ์
2.1 รู ปแบบข้อความ หรื อรู ปแบบเชิงคุณภาพ เป็ นการให้ขอ้ ความปกติธรรมดาใน
การอธิ บายโดยย่อ เช่น คาพรรณนาลักษณะงาน คาอธิ บายรายวิชา เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ หรื อรู ปแบบเชิ งปริ มาณ เช่ น สมการและโปรแกรม
เชิงเส้น
คีฟส์ (Keeves. 1988 : 561-565) ได้จาแนกรู ปแบบออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ เป็ นรู ปแบบเชิงกายภาพ ส่ วนใหญ่ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์
เช่ น รู ปแบบโครงสร้ างอะตอมสร้ างขึ้นโดยใช้หลักเปรี ยบเที ยบโครงสร้ างรู ปแบบให้สอดคล้องกับ
ลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับข้อมูลและความรู ้ ที่มีอยู่ในลักษณะนั้นด้วย รู ปแบบที่
สร้ างขึ้นจะต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถนาไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิ งประจักษ์ได้ และสามารถ
นาไปใช้ในการหาข้อสรุ ปของปรากฏการณ์ ได้อย่างกว้างขวาง เช่ น รู ปแบบจ านวนนักเรี ยนใน
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โรงเรี ยน สร้างขึ้นโดยเปรี ยบเทียบกับลักษณะถังน้ าที่ประกอบด้วยท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก ปริ มาณที่
ไหลเข้าถังเปรี ยบเทียบได้กบั จานวนนักเรี ยนที่เข้าโรงเรี ยน อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการรับ
เด็กอายุต่ากว่าเกณฑ์ ส่ วนปริ มาณน้ าที่ไหลออกเปรี ยบเทียบได้กบั จานวนนักเรี ยนที่ออกจากโรงเรี ยน
เนื่ องจากพ้นเกณฑ์การศึ กษา การย้ายออก การจบการศึ กษา จุ ดมุ่งหมายของรู ปแบบนี้ เพื่ออธิ บาย
ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงจานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน
2. รู ปแบบเชิ งข้อความ เป็ นรู ปแบบที่ ใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยาย หรื ออธิ บาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์ น้ นั และใช้ขอ้ ความอธิ บายเพื่อให้เกิ ดความ
กระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนคือ ทาให้ยากแก่การทดสอบรู ปแบบ
3. รู ปแบบเชิ งสาเหตุ เป็ นรู ปแบบที่ เริ่ มจากการนาเทคนิ คการวิเคราะห์ เส้ นทางใน
การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ ศาสตร์ รู ปแบบเชิ งสาเหตุน้ ี ทาให้สามารถศึกษารู ปแบบเชิ งข้อความที่มีตวั แปร
สลับซับซ้อนได้ แนวคิดสาคัญคือ ต้องสร้างขึ้นจากทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องหรื องานวิจยั ที่มีมาแล้ว จะเขียน
ในลักษณะสมการเส้ นตรงแต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์ เชิ งเหตุผลระหว่างตัวแปร มี 2 ลักษณะ
ได้แก่
3.1 รู ปแบบระบบเส้นเดี่ยว เป็ นรู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ยเส้น
โยงที่มีทิศทางของการเป็ นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์ยอ้ นกลับ
3.2 รู ปแบบระบบเส้ นคู่ เป็ นรู ปแบบที่ แสดงความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุ ระหว่าง
ตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่ ง อาจเป็ นทั้งตัวแปรเชิ งสาเหตุ และ
เชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธ์ยอ้ นกลับได้
4. รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ เป็ นรู ปแบบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรื อ
ตัวแปร โดยใช้สัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ปั จจุบนั มีแนวโน้มว่าจะนาไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์
มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รู ปแบบลักษณะนี้ ส่วนมากพัฒนามาจาก
รู ปแบบเชิงข้อความ
Steiner (1988 อ้างถึ งใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2553 : 5) ได้จาแนกรู ปแบบออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จาแนกออกเป็ น
1.1 รู ปแบบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Model of) เช่น รู ปแบบเครื่ องบินที่สร้างเหมือนจริ ง
แต่มีขนาดย่อ
1.2 รู ปแบบสาหรับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (Model for) เป็ นรู ปแบบจาลองที่ออกแบบไว้เพื่อ
เป็ นต้นแบบผลิตสิ นค้า ต้องสร้างรู ปแบบเท่าของจริ งขึ้นมาก่อน แล้วจึงผลิตสิ นค้าตามรู ปแบบนั้น
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2. รู ปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จาแนกออกเป็ น
2.1 รู ปแบบเชิงแนวคิดของสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด (Conceptual Model of) เป็ นรู ปแบบหรื อ
แบบจาลองที่สร้ างขึ้นโดยจาลองมาจากทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว เช่ น รู ปแบบที่สร้ างมาจาก
ทฤษฎีการคงอยูข่ องนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบเชิ งแนวคิดเพื่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด (Conceptual Model for) เป็ นรู ปแบบที่
สร้ างขึ้ นมาเพื่ ออธิ บายทฤษฎี หรื อปรากฏการณ์ เช่ น รู ปแบบที่สร้ างขึ้ นจากทฤษฎี การคัดสรรตาม
ธรรมชาติ เพื่อนาไปอธิ บายทฤษฎีการคงอยูข่ องนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ ประเภทของรู ปแบบ สามารถจาแนกได้หลายประเภท โดยการแบ่งประเภท
ของรู ปแบบจะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการอธิ บายรู ปแบบนั้น เช่น รู ปแบบเชิงกายภาพ รู ปแบบเชิ ง
สัญลักษณ์ รู ปแบบเชิ งเปรี ยบเทียบ รู ปแบบเชิ งข้อความ รู ปแบบเชิ งสาเหตุ รู ปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์
รู ปแบบเชิงกายภาพ และรู ปแบบเชิงแนวคิด เป็ นต้น
2.3 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
มีผใู ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบ ดังนี้
บราว และโมเบริ ค (Brown and Moberg. 1980 : 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบจาก
แนวคิดเชิ งระบบกับหลักการบริ หารตามสถานการณ์ กล่าวว่าองค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อม 2. เทคโนโลยี 3. โครงสร้าง 4. กระบวนการจัดการ และ 5. การตัดสิ นใจสัง่ การ
อัมพร พงษ์กงั สนานันท์ (2550 : 274-275) ได้พฒั นารู ปแบบการศึกษานอกระบบใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชี พ มี 8 องค์ประกอบ คือ 1. ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษา 2. หลักสู ตร 3. การจัดการเรี ยนรู้ 4. การประเมินผลการเรี ยนรู้ 5. การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 6. การบริ หารและการจัดการศึกษา 7. กลุ่มเป้ าหมาย และ
8. การมีส่วนร่ วมของพ่อแม่และชุ มชน
ชนกนารถ ชื่ นเชย (2550 : 179-180) ได้พฒั นารู ปแบบการศึกษา มี 9 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. ปรัชญาและหลักการของการศึ กษาต่อเนื่ อง 2. กลุ่ มเป้ าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง
3. จุ ดมุ่ งหมายของการจัดการศึ ก ษาต่ อเนื่ อง 4. โครงสร้ า งระบบบริ หารของการศึ ก ษาต่ อเนื่ อง
5. หลักสู ตรการเรี ยนการสอนของการศึกษาต่อเนื่ อง 6. วีการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง 7. สื่ อการศึกษาและ
แหล่งเรี ยนรู ้ ของการศึกษาต่อเนื่ อง 8. การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่ อง 9. การเทียบ
ระดับและเทียบโอนผลการเรี ยน
คีฟส์ (Keeves .1988 )กล่าวว่า รู ปแบบโดยทัว่ ไปจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. รู ปแบบจะต้องนาไปสู่ การทานาย (prediction) ผลที่ตามมาซึ่ งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ กล่าวคือ
สามารถนาไปสร้างเครื่ องมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้ 2. โครงสร้างของรู ปแบบจะต้องประกอบด้วย
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ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ (causal relationship) ซึ่ งสามารถใช้อธิ บายปรากฏการณ์ /เรื่ องนั้นได้
3. รู ปแบบจะต้องสามารถช่ วยสร้ างจิ นตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด (concept)และ
ความสัมพันธ์ (interrelations) รวมทั้งช่ วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู้ 4. รู ปแบบควรจะ
ประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationships) มากกว่า ความสัมพันธ์เชิ งเชื่ อมโยง
(associative relationships)
สรุ ปได้ว่า การกาหนดองค์ประกอบองค์ของรู ปแบบใด ขึ้นอยู่กบั ปรากฏการณ์ ปั จจัย
หรื อตัวแปรต่าง ๆ ที่ทาการศึกษา ซึ่ งออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และหลักการพื้นฐานในการ
กาหนดรู ปแบบ
2.4 ลักษณะของรู ปแบบทีด่ ี
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553 : 6) ได้กล่าวว่า รู ปแบบที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์
เชิ งเส้ นตรงธรรมดา อย่างไรก็ ตามความสั มพันธ์ เชิ งเส้ นตรงก็ มี ประโยชน์ ในช่ วงของการพัฒนา
รู ปแบบ
2. รู ปแบบควรนาไปสู่ การทานายผลที่ตามมา ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรู ปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม้สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์รูปแบบนั้นต้อง
ถูกยกเลิก
3. รู ปแบบควรอธิ บายโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ งเหตุ ผลของเรื่ องที่ ศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน
4. รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการ
สร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้ (Body of Knowledge) ในเรื่ องที่
กาลังศึกษา
5. รู ปแบบในเรื่ องใด จะเป็ นเช่นไรขึ้นอยูก่ บั กรอบของทฤษฎีในเรื่ องนั้น ๆ
คีฟส์ (Keeves. 1988 : 560) กล่าวว่า รู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีขอ้ กาหนด
(requirement) 4 ประการ คือ
1. รู ปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้ าง (structural relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่ องกันแบบรวม ๆ (associative relationship)
2. รู ปแบบ ควรใช้เป็ นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น สามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะทดสอบรู ปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ปแบบ ควรจะต้องระบุหรื อชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษา ดังนั้น

98
นอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ปแบบ ควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาลังศึกษา
ทิศนา แขมมณี (2555) กล่าวว่า ลักษณะของรู ปแบบที่ดีควรมีลกั ษณะตามข้อกาหนด
ดังนี้
2.1 รู ปแบบต้องเป็ นแนวทางที่นาไปสู่ การทานายผลที่ตามมา (Prediction) ซึ่ งสามารถ
พิสูจน์และทดสอบได้เชิงประจักษ์
2.2 โครงสร้างของรู ปแบบต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal
relationship) ซึ่ งสามารถอธิ บายปรากฏการณ์หรื อเรื่ องนั้น ๆ ได้
1.3 รู ปแบบต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ(Imagination) ความคิดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู ้
1.4 รู ปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure relationships)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่ อมโยง (Associative relationships)
สรุ ปได้วา่ ลักษณะของรู ปแบบที่ดี ควรเป็ นรู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตอ้ งการ เช่ น รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือที่สามารถสร้างความคิดรวบยอด(Concept) ใหม่ ๆ ได้ และ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ และเป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้ (Body of Knowledge) ใน
เรื่ องที่กาลังศึกษาได้ หรื อรู ปแบบต้องเป็ นแนวทางที่นาไปสู่ การทานายผลที่ตามมา(Prediction) ซึ่ ง
สามารถพิสูจน์และทดสอบได้เชิงประจักษ์ สามารถช่วยสร้างจินตนาการ(Imagination) ความคิดรวบ
ยอด (Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่ วยขยายขอบเขตของการสื บเสาะความรู ้
หรื อ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชิ ง
เชื่อมโยง (Associative relationships) เป็ นต้น
2.5 ความหมายของกิจกรรมสร้ างสรรค์
กฤษณา รักนุ ช (2560) กิ จกรรมสร้างสรรค์ เป็ นกิ จกรรมที่มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย
กู๊ ด (Good.1973 : 38) กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ การตัดสิ นใจ และการมีทกั ษะในการสร้างผลงาน
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ปี เตอร์ สัน (Peterson. 1958 : 101) กล่าวไว้ว่า เด็กทุกคนต้องการแสดงออกทางด้าน
ความคิดและความรู ้ สึกต่าง ๆ ศิ ลปะจึ งเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้แสดงออก รวมทั้งสามารถถ่ ายทด
ความรู้สึก และแสดงบุคลิกภาพความเป็ นอิสระของเด็กผ่านจินตนาการของเด็กแต่ละคน
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อ
พัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ การตัดสิ นใจ มี ทกั ษะ ผ่านการแสดงออกด้านความคิ ด ความรู ้ สึ กและ
บุคลิกภาพ
2.6 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมสร้ างสรรค์
ชุติมา วงษ์พระลับ (2553) ได้ให้แนวคิดสาหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการเรี ยน
การสอนดังนี้ 1) การสอน (Paradox) หมายถึ ง การสอนเกี่ ยวกับการคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นที่
ขัดแย้งในตัวมันเอง ความคิดเห็ นซึ่ งค้านกับสามัญสานึ ก ความจริ งที่ สามารถเชื่ อถื อหรื ออธิ บายได้
ความเห็นหรื อความเชื่อที่ฝังใจมานาน ซึ่งการคิดในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะเป็ นวิธีการฝึ กประเมิน
ค่าระหว่างข้อมูลที่แท้จริ งแล้ว ยังช่วยให้คิดในสิ่ งที่แตกต่างไปจากรู ปแบบเดิมที่เคยมีเป็ นการฝึ กมอง
ในรู ปแบบเดิมให้แตกต่างออกไป และเป็ นส่ งเสริ มความคิดเห็นไม่ให้คล้อยตามกัน (Non – Journal of
Education KhonKaen University Vol.33, No.4 Oct.-Dec.2010 12 Conformity) โดยปราศจากเหตุผล
ดังนั้น ในการสอนของครู จึงควรกาหนดให้รวบรวมข้อคิดเห็นหรื อคาถามแล้วให้ผเู ้ รี ยน แสดงทักษะ
ด้วยการอภิ ปราย โต้วาที หรื อแสดงความคิ ดเห็ นในกลุ่ มย่อยก็ ได้ กิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มความคิ ด
สร้ างสรรค์น้ ี ผูเ้ รี ยนจะต้องคิ ดค า ศัพท์ที่ มี ความหมายขัดแย้งกับค าที่ ก าหนดมาให้ และเมื่ อน า
มารวมกันจะเกิดความหมายใหม่ 2) การพิจารณาลักษณะ (Attribute) หมายถึง การสอนให้คิดพิจารณา
ลักษณะต่ าง ๆ ที่ ปรากฏอยู่ท้ งั ของมนุ ษย์สั ตว์สิ่ งของในลักษณะที่ แปลกแตกต่ างไปกว่าที่ เคยคิ ด
รวมทั้งในลักษณะที่ คาดไม่ถึง จากกิ จกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องคิ ดเปรี ยบเทียบโดยพิจารณารายละเอียด
ให้ มี แง่ มุ มที่ แตกต่ างของคนและสั ตว์ ไม่ ว่ าจะเป็ นอวัย วะ ด้า นอารมณ์ โดยต้องอยู่บนพื้ นฐาน
การเปรี ยบเทียบที่เป็ นจริ ง กิจกรรมนี้ ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิดหาคา ศัพท์โดยผูเ้ รี ยนต้องมีความคิดริ เริ่ มในการ
เขียนคาศัพท์ที่มีความเชื่ อมโยงกับภาพ ภาพที่ใช้ควรเป็ นภาพที่มีอยู่จริ ง แต่ตอ้ งนามาดัดแปลงให้มี
ความแปลกไปจากเดิ ม เพื่ อเป็ นการกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนได้คิ ดในแง่ มุ มที่ แตกต่ างจากเดิ ม 3) การ
เปรี ยบเที ยบอุ ปมาอุ ปมัย (Analogies) หมายถึ ง การเปรี ยบเที ยบสิ่ งของหรื อสถานการณ์ การณ์ ที่
คล้ายคลึ งกัน แตกต่างกัน หรื อตรงกันข้ามกัน อาจเป็ นคาเปรี ยบเทียบ คาพังเพย สุ ภาษิต กิ จกรรมนี้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการความคิ ดคล่ องและความคิดที่ หลากหลาย โดยการคิดหาคาศัพท์ในลักษณะต่าง ๆ
เช่ น คาตรงข้าม อาชี พ ความสัมพันธ์ของสิ่ งของ เป็ นต้น 4) การบอกสิ่ งที่คลาดเคลื่ อนไปจากความ
เป็ นจริ ง (Discrepancies) หมายถึ ง การแสดงความคิ ดเห็ นบ่งชี้ ถึ งสิ่ งที่ คลาดเคลื่ อนจากความจริ ง
ผิดปกติ ไปจากธรรมดาทัว่ ไป หรื อสิ่ งที่ยงั ไม่สมบูรณ์ กิ จกรรมนี้ เป็ นกิ จกรรมที่กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนใช้
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จิ นตนาการในการอธิ บายถึ งประเด็นที่ เป็ นไปได้ของเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นโดยใช้เหตุ และผล เพื่อให้
สถานการณ์ที่กาหนด มีความสมบูรณ์ 5) การค้นหาคาตอบคาถามที่กากวมไม่ชดั เจน (Tolerance for
ambiguity) เป็ นการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนมีความอดทนและพยายามที่ จะค้นคว้าหาค าตอบต่ อปั ญหาที่ ก า
กวม สามารถตีความได้เป็ นสองนัย ลึกลับ รวมทั้งท้าทายความคิดจากภาพ โดยภาพนั้นจะเป็ นภาพที่
คลุมเครื อไม่ชดั เจน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนต้องคิดพิจารณา ให้รอบคอบ และตัดสิ นใจให้ได้วา่ เป็ นภาพอะไร
พร้ อมตั้งชื่ อภาพ และเขี ยนเรื่ องประกอบ 6) ทักษะการมองภาพในมิ ติต่างๆ (Visualization skill)
หมายถึง การฝึ กให้แสดงความรู ้สึกนึกคิดจากภาพในแง่มุมแปลกใหม่ ไม่ซ้ าเดิม พัฒนาการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ (acreative writing skill) หมายถึง การฝึ กให้แสดงความคิดความรู ้สึก การจินตนาการผ่าน
การเขียนบรรยาย หรื อพรรณนาให้เห็ นภาพชัดเจน กิ จกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนต้องคิ ดคาศัพท์ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด จากคา ที่กาหนดมาให้ โดยคาใหม่จะต้องมีความหมาย เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มความคิดคล่อง และ
ความคิดริ เริ่ ม 7) พัฒนาการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (acreative writing skill) หมายถึง การฝึ กให้แสดง
ความคิดความรู ้ สึก การจินตนาการผ่านการเขียนบรรยายหรื อพรรณนาให้เห็ นภาพชัดเจน กิ จกรรมนี้
ผูเ้ รี ยนต้องคิ ดค าศัพท์ใหม่ ให้ได้มากที่ สุ ด จากค าที่ ก าหนดมาให้ โดยค าใหม่ จะต้องมี ความหมาย
เป็ นกิ จกรรมส่ ง เสริ ม ความคิ ดคล่ อง และความคิ ด ริ เริ่ ม 8) การประเมิ นสถานการณ์ (Evaluate
Situations) หมายถึง การฝึ กให้หาคาตอบโดยคานึ งถึ งผลที่เกิ ดขึ้น และความหมายเกี่ยวเนื่ องกัน ด้วย
การตั้งคาถามว่าถ้าสิ่ งหนึ่ งเกิ ดขึ้นแล้วจะเกิ ดผลอย่างไร จากประโยคสมมุติที่กาหนดให้ ผูเ้ รี ยนจะมี
ความคิดริ เริ่ ม และความคิดที่หลากหลายว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการใช้จินตนาการมาเชื่อมโยง
เพื่อให้ได้ขอ้ ความที่สมบูรณ์ 9) Mind Map คือ การถ่ายทอดความคิด หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นสมอง
ลงกระดาษ ยังช่ วยให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่าย เนื่องจากจะเห็นเป็ นภาพรวม และเปิ ดโอกาสให้
สมองเชื่ อมโยงต่อข้อมูลหรื อความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่าย ผังความคิด (Mind Map) กระตุน้ ให้คิด
แก้ไขปั ญหาโดยเปิ ดโอกาสให้มองเห็ นวิธีใหม่ ๆ ที่สร้ างสรรค์ จากกิ จกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนจะกาหนดถึ ง
รายละเอียดในแต่ละประเด็นด้วยตนเอง เช่น จะเดินทางไปอย่างไร กิ จกรรมที่คิดว่าจะทามีอะไรบ้าง
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด มากกว่าประเด็นที่กาหนด เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
คิดอะไรที่แปลกใหม่
จุฑารัตน์ วรรณศรี ยพงษ์ (2558 : ออนไลน์) กล่าวไว้วา่ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เป็ นกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจิตนาการ
โดยใช้การปฏิบตั ิงานศิลปะกระดาษ เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพ
ระบายสี การปั้ น การพิมพ์ภาพ การพับ การตัด การฉี ก ปะ ตลอดจนการประดิษฐ์เศษวัสดุ ฯลฯ ที่มุ่ง
พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู ้เกี่ยวกับความงามและส่ งเสริ มกระตุน้ ให้เด็กแต่ละคนได้
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แสดงออกตามความรู้ สึ ก และความสามารถของตนเอง ปลู ก ฝั งลัก ษณะนิ สัย ให้เป็ นคนมี ความ
ประณี ต มีความละเอียดอ่อน เป็ นคนมีระเบียบ
กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ (2550 : บทนา) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นความคิดที่มี
ความส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ได้รั บ ความสนใจอย่ า งกว้า งขวาง เป็ นสื่ อ ที่ น าไปสู่ ก ารแก้ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ของมนุ ษย์ และความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถที่สาคัญของมนุ ษย์ให้มีคุณภาพ
มากกว่าด้านอื่น ๆ และเป็ นปั จจัยที่สาคัญส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ นัน่ คือ ผลจาก
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องมนุ ษ ย์ ก่ อ ให้เ กิ ดนวัต กรรมและความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ต่า ง ๆ
มากมาย และค้นพบการผลิ ตเครื่ องคอมพิวเตอร์ การคมนาคม และสิ่ งแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ รวมทั้ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น เครื่ องมื อ ต่ า ง ๆ ให้ ก้ า วหน้ า และทัน สมัย อยู่ เ สมอ
จากข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การจัดกิ จกรรมสร้ างสรรค์หรื อการส่ งเสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ สามารถทาได้หลายทาง ทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน การสร้ างสภาพแวดล้อม หรื อ
เจตคติ ของผูใ้ กล้ชิ ด นอกจากการส่ งเสริ มแล้ว ก็ ต้องขจัดอุ ปสรรคให้หมดไปด้วย ไม่ ว่าจะเป็ น
อุปสรรคที่ เกิ ดจากพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยน วัฒนธรรม บรรยากาศในการเรี ยนการสอน เป็ นต้น การ
พัฒ นากระบวนการคิ ดสร้ า งสรรค์ จ ะส่ ง เสริ ม กระตุ ้น ให้ เด็ ก ได้แสดงออกตามความรู ้ สึ ก และ
ความสามารถของตนเอง ปลูกฝั งลักษณะนิ สัยให้เป็ นคนมีความประณี ต มีความละเอียดอ่อน เป็ น
คนมีระเบียบ
2.7 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียนโดยใช้ กจิ กรรมสร้ างสรรค์
การพัฒนาคุ ณลักษณะของความดี โดยใช้กิ จกรรมสร้ างสรรค์น้ ัน ต้องอาศัยความ
ร่ วมมือของหลายฝ่ าย โดยเฉพาะบุ คคลที่ อยู่ใกล้ตวั นักเรี ยน ซึ่ งมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความรู ้
และแนวทางในการพัฒนานักเรี ยน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้
บุบผา เรื องรอง (2558 : ออนไลน์) กิ จกรรมสร้ างสรรค์ที่ครู จดั ให้เด็กที่โรงเรี ยนเป็ น
การจัดกิ จกรรมที่ มุ่งส่ งเสริ มให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิ สระผ่านการสร้ างสรรค์งานจากกิ จกรรมที่
หลากหลายแบบที่ครู จดั ให้วนั ละ 3-5 กิจกรรม และเด็กมีโอกาสเลือกทาอย่างน้อยวันละ 1-2 กิจกรรม
ตามความสนใจ คือ
1. กิจกรรมงานปั้ น ได้แก่ ปั้ นดินเหนียวหรื อแป้ งโด ดินน้ ามัน เป็ นต้น
2. กิ จกรรมวาดภาพระบายสี ทั้งสี น้ า สี เที ยน สี ดินสอ ได้แก่ หยดสี เทสี ระบายสี
เป่ าสี ละเลงสี ดว้ ยนิ้วมือ หรื อส่ วนต่าง ๆ ของมือหรื อ พิมพ์ภาพ เป็ นต้น
3. กิจกรรมงานกระดาษ ได้แก่ ฉี ก พับ ตัด ปะ กระดาษ เป็ นต้น
4. กิ จกรรมประดิ ษฐ์จากวัสดุ ต่าง ๆ และของเหลื อใช้ ได้แก่ ประดิ ษฐ์กระทงใบตอง
ประดิษฐ์หน้ากากจากจานกระดาษ เป็ นต้น
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ส่ วนพ่อแม่สามารถที่จะช่ วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้ลูก ผ่านการทางานศิลปะ
ร่ วมกันในวันหยุดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ช่ วยเตรี ยมอุ ปกรณ์ และร่ วมกันวางแผนการใช้สื่อ อุ ปกรณ์ ให้สอดคล้องกับงาน
ศิลปะที่ ตอ้ งการ เช่ น งานตัดปะกระดาษ ควรมี กระดาษ กรรไกร กาว กระดาษพื้นหรื อกระดาษ A4
สี ขาวไว้ติดภาพ ผ้าเช็ ดมือ งานปั้ น ควรมีแผ่นรองปั้ นดิ นและรองผลงานปั้ นของเด็ก ดินเหนี ยวหรื อ
แป้ งโด เป็ นต้น เพื่อฝึ กให้ลูกรู้จกั การวางแผน
2. แนะนาให้ลูกทราบสิ่ งที่ ควรปฏิ บตั ิ ก่ อนท ากิ จกรรม ได้แก่ การสวมผ้ากันเปื้ อน
การใช้วสั ดุ ที่ถูกต้อง และสาธิ ตการใช้วสั ดุบางประเภทจนลูกเข้าใจ เช่ น การใช้พู่กนั หรื อกาวจะต้อง
ปาดพู่กนั หรื อกาวนั้นกับขอบของภาชนะที่ใส่ เพื่อมิให้สีหรื อกาวไหลเลอะเทอะ เป็ นต้น หลังจากนั้น
สนับสนุ นให้ลูกเลื อกทางานศิลปะอย่างอิสระ และให้กาลังใจขณะลูกสร้างผลงาน ให้เวลาลูกอธิ บาย
ผลงานของตนเอง เป็ นการส่ งเสริ มการใช้ภาษาของเด็ก และแสดงการยอมรับผลงานของลูก เพื่อเป็ น
การสร้างความมัน่ ใจและภูมิใจในตนเองให้แก่เด็ก โดยต้องไม่ลืมว่างานศิลปะของเด็กเป็ นงานส่ งเสริ ม
พัฒนาการของเด็ก
3. ช่ วยสร้ างบรรยากาศความมัน่ ใจในการแสดงออกและสนับสนุ นให้ลู กท างาน
ด้วยตนเองในบรรยากาศที่สนุ กสนาน เพื่อให้ลูกค้นพบความสามารถของตนเอง และสามารถนาไป
ปรากฏให้ผอู้ ื่นได้รู้ จะทาให้ลูกกล้าคิด กล้าแสดงออก
4. ช่วยส่ งเสริ มให้ลูกค้นพบข้อความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อชี วิตของตนเอง หลังจากการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ พ่อแม่ควรได้ซกั ถามเกี่ยวกับผลงานของลูก เป็ นคาถามชวนให้คิด เป็ นข้อ
ความรู ้ เช่น วันนี้หนูรู้อะไรบ้าง (แต่ไม่ควรคาดหวังสู งเกินความสามารถเด็ก) ตลอดจนควรสนทนาถึง
ประโยชน์ที่ได้จากการทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสรุ ปความรู ้
5. ร่ วมกันประเมินผลให้ลูกเห็นความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ของตน และเน้นการพบ
ความสาเร็ จ ทั้งนี้ เพราะความสาเร็ จมีอิทธิ ผลต่อความภาคภูมิใจของคนเรา เมื่อลูกทากิ จกรรมเขาย่อม
ต้องการความสาเร็ จและการยอมรั บผลสาเร็ จนั้น คาชมของพ่อแม่จะทาให้เกิ ดความมัน่ ใจ แต่ขณะ
เดียวกันเด็กควรรู ้สิ่งที่ควรแก้ไขด้วย เพราะการรับรู ้แต่เพียงความสาเร็ จประการเดียวไม่พอ สิ่ งสาคัญที่
จะทาให้ชีวติ มีความสุ ขคือ การลดความหวัง แต่ยงั คงปรารถนาในสิ่ งที่ตนเองต้องการไว้บา้ ง
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2554 : 591) ได้กล่ าวถึ งแนวทางการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นคนดี โดยใช้ กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ซึ่ งได้ ก ล่ า วถึ ง จริ ยธรรมตามหลั ก
พระพุทธศาสนาว่า คือดาเนิ นชี วิตตามมรรค หรื อปฏิบตั ิตามมัชฌิมาปฏิปทา ยึดหลักความประพฤติ
หลักการดาเนิ นชี วิต หรื อหลักการครองชี วิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ ของมนุ ษย์ ที่จะนาไปสู่ จุดหมายคื อ
ความดับทุกข์หรื อความสิ้ นสุ ดปั ญหาอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระไร้ทุกข์
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นลินทิพย์ พรหมสังข์ และเด่น ชะเนติยงั (2558 : 37) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่ งได้กล่าวถึ งเทคนิ คการสอนที่
ได้ผลยัง่ ยืนนั้น ครู หรื อผูส้ อนต้องไม่สาคัญผิดคิดว่าตนเองเป็ น พระเอก – นางเอก เหมือนอย่างแต่
ก่อน แต่เปลี่ยนเป็ นครู ผเู ้ ตรี ยมสถานการณ์วางแผนกิจกรรมร่ วมกับศิษย์ ชี้ แนะแนวทาง ทาตัวอย่าง
ให้เห็น และเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงเอง ค้นคว้าหาความรู ้เอง เช่น
สถานการณ์ที่ 1 การจัดสิ่ งแวดล้อมที่สะอาดสงบและสวยงาม เพราะการอยูใ่ นที่ ที่
เหมาะสมย่อมเป็ นมงคลอันประเสริ ฐ การจัดบ้านและโรงเรี ยนให้เป็ นสถานที่สะอาด ร่ มรื่ น เย็น
สบายด้วยร่ มพฤกษาและบุปผาชาติที่งดงาม ปราศจากแหล่งสกปรกโสโครก บรรยากาศสงบเงียบ
ห่างไกลจากความวุน่ วายทั้งปวง ย่อมน้อมนาจิตใจผูอ้ ยูอ่ าศัยให้สงบเงียบได้ส่วนหนึ่ ง เมื่อนักเรี ยนมี
ความคุ ้นเคยกับ ความสะดวกสงบ และสวยงามเกิ ดเป็ นความเคยชิ น และติ ดเป็ นนิ สัย แล้ว ย่อม
นาไปสู่ จิตใจที่สะอาด สถานการณ์น้ ี ง่ายกว่าการสอนคุ ณธรรมจริ ยธรรมในสถานที่สกปรก แออัด
และวุน่ วาย
สถานการณ์ 2 การแสดงแบบอย่างที่ดีอยู่เป็ นประจา คติของครู มีอยู่ “สอนอย่างไร
จงทาอย่างนั้น” วิธีการดารงชี วิตและความประพฤติของครู จึงเป็ นตัวอย่างที่ เด็กคอยเลี ยนแบบ
นอกจากนี้ ครู จะต้องสามารถหาตัวอย่างของคนดี ในสังคมมาแสดงให้เด็กได้เห็นจริ งเป็ นประจา
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นโทษของบุคคลที่ประพฤติชวั่ อีกด้วย
สถานการณ์ที่ 3 การสร้างสถานการณ์จาลองให้เด็กได้ฝึกการเลือกและตัดสิ นใจ ครู
เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร และเป็ นผูน้ าการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรอยูเ่ สมอ
กิจกรรมเหล่านี้ เป็ นวิธีทางที่จะปลูกฝั งจริ ยธรรม และค่านิ ยมแก่นกั เรี ยนได้ เมื่อครู สอนบทเรี ยน
ต่าง ๆ แทนที่ครู จะบอกให้นกั เรี ยนคัดลอก อ่าน ตามครู ตลอดเวลา ครู อาจสมมติสถานการณ์ต่าง ๆ
ให้เด็กได้ฝึกตัดสิ นใจว่าควรเลื อกกระทาสิ่ งที่สนุ กสนาน แต่เป็ นการกระทาชัว่ หรื อควรจะเลื อก
ควบคุมใจของตนเองเพื่อกระทาดี
สถานการณ์ที่ 4 การจัดให้เด็กมีประสบการณ์ก่อนสัมพันธ์นกั เรี ยนจะต้องเติบโตขึ้น
เป็ นสมาชิ กของสังคม ซึ่ งในสภาพชี วิตจริ งนั้น นักเรี ยนจะต้องได้รับการฝึ กฝนการติดต่อสื่ อสาร
กับผูอ้ ื่น การรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น มีความอดทนเอาใจเขามาใส่ ใจเรา รู ้ จกั ยอมรับและอภัยให้
ผูอ้ ื่น และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ประสบการณ์ เช่ นนี้ จะทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ ว่างานจะสาเร็ จได้ตอ้ ง
ช่ วยเหลื อกัน เรี ย นรู ้ ค วามแตกต่ า งทางความคิ ดเห็ น รวมถึ ง ลัก ษณะนิ สั ย ของเพื่ อ น ซึ่ งจะเป็ น
แนวทางไปสู่ การปรับตัวของเด็กต่อไป
สถานการณ์ที่ 5 การสร้างเสริ มกาลังใจให้ประพฤติดีทุกครั้งที่เด็กทาดี ครู ควรกล่าว
ชมเชยยกย่องให้เป็ นตัวอย่าง บางครั้งครู ให้รางวัลด้วยการติดดาวสี ต่าง ๆ ที่ป้ายชื่อ ชักชวนเพื่อนให้
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ปรบมื อรับรองความถู กต้อง หรื อให้บตั รเกี ยรติ ยศและกล่ าวสรรเสริ ญต่อหน้าที่ ประชุ ม เป็ นต้น
การสร้ างเสริ มกาลังใจดังกล่าวนี้ เป็ นการสนองความต้องการทางสังคมและอารมณ์ ของเด็ก เขาจะ
รู ้สึกอิ่มเอิบใจ เกิดความปิ ติในการทาดี
สรุ ป แนวทางการพัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย นโดยใช้กิ จกรรม
สร้างสรรค์น้ นั ต้องอาศัยความร่ วมมือของหลายฝ่ าย โดยเฉพาะบุคคลที่อยูใ่ กล้ตวั นักเรี ยน เช่น พ่อแม่
ผูป้ กครอง ครู หรื อเพื่อน เป็ นต้น ซึ่ งสามารถทาได้หลากหลายแนวทาง อาจจะเป็ นการจัดกิ จกรรมที่
มุ่งส่ งเสริ มให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระผ่านการสร้างสรรค์งานจากกิจกรรมที่หลากหลาย หรื อการ
นาหลักทางศาสนามาเป็ นแนวทาง ได้แก่ การดาเนิ นชี วิตตามมรรค หรื อปฏิบตั ิตามมัชฌิมาปฏิปทา
ยึดหลักความประพฤติ หลักการดาเนิ นชี วิต หรื อหลักการครองชี วิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรื อการปรับ
การเรี ยนเปลี่ยนการสอนของครู จากการสอน มาเป็ นการแนะนา เป็ นพี่เลี้ยง วางแผนออกแบบกิจกรรม
ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ
2.8
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Educational Research and
Development : R&D)
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ ก ระบวนการวิ จ ัย และพัฒ นา โดยศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ของ
กระบวนการวิจยั และพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.8.1 ความหมายการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and
Development : R&D)
การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา(Educational Research and Development : R&D)
โดยพื้นฐานการวิจยั (Research Based Education Development) เป็ นกลยุทธ์หรื อวิธีการที่สาคัญวิธี
หนึ่ งที่ นิ ย มใช้ใ นการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงหรื อ พัฒ นาการศึ ก ษา โดยเน้น หลัก เหตุ ผ ลและ
ตรรกวิทยา เป้ าหมายหลักคือใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต
ทางการศึกษา(Education Product) อันหมายถึงวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ทางการศึกษา ได้แก่ หนังสื อแบบเรี ยน
ฟิ ล์ม สไลด์ เทปเสี ยง เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (Borg and Gall.
1979 : 711-798)
2.8.2 ความสาคัญของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and
Development : R&D)
การวิจยั และพัฒนาทางการศึ ก ษา เป็ นกระบวนการของการพัฒนา การทดสอบ
ภาคสนาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทดสอบ ถึงแม้วา่ การพัฒนาสื่ อจะประกอบด้วยการวิจยั
พื้นฐานและการวิจยั ประยุกต์ เพื่ อจุ ดประสงค์พ้ืนฐานในการค้นพบสิ่ งใหม่ ในทางตรงกันข้า ม
เป้ าหมายของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา คือการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปพัฒนาสื่ อ
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ให้สามารถใช้ได้ ดังนั้นการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาเป็ นตัวเชื่ อมระหว่างการวิจยั ทางการศึกษา
และแบบฝึ กหัดทางการศึกษา ซึ่ งทาให้สื่อการศึกษาสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ในการบริ หารหรื อการศึกษาวิจยั ที่มุ่งแก้ปัญหาหรื อพัฒนาให้เกิ ด
คุ ณภาพ เมื่อผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานค้นพบปั ญหา และเกิ ดความตระหนักในปั ญหา ก็จะคิดค้น
รู ปแบบสื่ อหรื อรู ป แบบการพัฒนาที่ ม กั เรี ย กว่า “นวัตกรรม” เพื่ อนาไปใช้ใ นการแก้ปัญหาหรื อ
พัฒนางานดังกล่าว โดยที่รูปแบบสื่ อหรื อรู ปแบบการพัฒนาที่คิดขึ้นจะต้องมีเหตุผล หลักการหรื อ
ทฤษฎี ร องรั บ ทั้ง นี้ อาจเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ งในสิ่ ง ที่ ผู ้อื่ น ได้ศึ ก ษา หรื อเคยใช้ ไ ด้ ผ ลใน
สถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาเช่ นเดี ยวกันมาก่อน หรื ออาจคิดวิธีการขึ้ นใหม่ก็ได้ แต่การทาให้รู้หรื อ
มัน่ ใจได้วา่ วิธีการที่คิดค้นขึ้นนั้นดีหรื อไม่ จาเป็ นต้องนามาทดลองจริ ง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
พิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานได้ ถ้าไม่ประสบผลสาเร็ จก็ตอ้ งมี การปรับปรุ งพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จนได้ผลดี สามารถนาไปเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นได้ทราบหรื อนาไปใช้ได้ต่อไป
2.8.3 การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษากับการวิจยั ทางการศึกษา
การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาต่างจากการวิจยั ทางการศึกษาใน 2 ประการ ดังนี้
2.8.3.1 เป้ าประสงค์ (Goal) การวิจยั ทางการศึกษามุ่งค้นคว้าหาความรู ้ใหม่โดย
การวิจยั พื้นฐานหรื อมุ่งคาตอบเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานโดยการวิจยั ประยุกต์ แต่การวิจยั และพัฒนา
ทางการศึ กษามุ่ งพัฒนาและตรวจสอบคุ ณภาพผลผลิ ตทางการศึ ก ษา เช่ น การวิจยั เปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิผลของวิธีสอนหรื ออุปกรณ์การสอน ผูว้ จิ ยั อาจพัฒนาสื่ อหรื อผลผลิตทางการศึกษาสาหรับ
การสอนแต่ละแบบ แต่ผลผลิ ตเหล่านี้ ใช้ได้สาหรับการทดสอบสมมติ ฐานของการวิจยั แต่ละครั้ ง
เท่านั้น ไม่ได้พฒั นาไปสู่ การใช้สาหรับโรงเรี ยนทัว่ ไป
2.8.3.2 การนาไปใช้ การวิจยั การศึกษา มีช่องว่างระหว่างผลการวิจยั กับการ
นาไปใช้จริ งอย่างกว้างขวาง กล่าวคื อ ผลการวิจยั ทางการศึกษาจานวนมากอยู่ในตู ้ ไม่ได้รับการ
พิจารณานาไปใช้ นักการศึกษาและนักวิจยั จึงหาทางลดช่ องว่างดังกล่าวโดยวิธีที่เรี ยกว่า “การวิจยั
และพัฒ นา” อย่า งไรก็ ตาม การวิ จยั และพัฒนาทางการศึ ก ษามิ ใ ช่ สิ่ ง ที่ จ ะทดแทนการวิ จยั ทาง
การศึกษา แต่เป็ นเทคนิ ควิธีที่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจยั การศึกษาให้มีผลต่อการจัดการศึกษา คือ
เป็ นตัวเชื่อมเพื่อแปลงไปสู่ ผลผลิตทางการศึกษาที่ใช้ประโยชน์ได้จริ งในโรงเรี ยนทัว่ ไป ดังนั้นการ
ใช้กลยุทธ์การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการศึกษา จึงเป็ น
การใช้ผลการวิจยั ทางการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั พื้นฐานหรื อการวิจยั ประยุกต์ให้เป็ นประโยชน์
มากยิง่ ขึ้น (บุญสื บ พันธุ์ดี. 2537 : 79-80)
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2.8.4 การดาเนินการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
บอร์ ค และ กอลล์ (Borg & Gall, 1979 : 222-223) ได้กล่าวถึงขั้นตอนสาคัญของ
การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา โดยมีข้ นั ตอน 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดผลผลิตและรวบรวมข้อมูล (Product Selection)การกาหนดผลผลิต
ทางการศึกษาที่จะพัฒนาเป็ นขั้นตอนแรกและเป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นที่สุดคือต้องกาหนดให้ชดั เจนว่า
ผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจยั และพัฒนาคืออะไร โดยมีการกาหนดลักษณะทัว่ ไป รายละเอียดของ
การใช้และวัตถุประสงค์ของการใช้และมีเกณฑ์ในการเลือกกาหนดผลผลิต โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
กาหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจยั และพัฒนา 4 ข้อ คือ
1) ตรงกับความต้องการอันจาเป็ นหรื อไม่
2) ความก้าวหน้าทางวิชาการมีพอเพียงในการพัฒนาผลผลิตที่กาหนดหรื อไม่
3) บุคลากรที่มีอยูม่ ีทกั ษะความรู้ และประสบการณ์ ที่จาเป็ นต้องการวิจยั และพัฒนา
นั้นหรื อไม่
4) ผลผลิ ต นั้น จะพัฒ นาขึ้ น ในเวลาอัน สมควรได้ ห รื อ ไม่ เมื่ อ ก าหนดผลผลิ ต ที่
ต้องการวิจยั และพัฒนาได้แล้วผูว้ จิ ยั จะต้องรวบรวมข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลผลิต
นั้น ถ้ามีความจาเป็ นผูท้ าวิจยั และพัฒนาอาจต้องทาการศึกษาวิจยั ขนาดเล็กเพื่อหาคาตอบซึ่ งงานวิจยั
และทฤษฏีที่มีอยูไ่ ม่สามารถตอบได้ก่อนที่จะเริ่ มทาการพัฒนาต่อไป
2. การวางแผนการวิจยั และพัฒนา (Planning) การวางแผนการวิจยั และพัฒนา
ประกอบด้วย
1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลผลิต
2) ประมาณการค่าใช้จ่าย
3) การกาหนดกาลังคน
4) การกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
5) พิจารณาผลสื บเนื่ องจากผลผลิ ต ขั้นตอนในการวางแผนการวิจยั และพัฒนาเป็ น
ขั้น ตอนที่ ผู ้วิจ ัย จะสามารถคาดคะเนได้ ว่ า การวิ จ ัย ครั้ งนี้ จะมี แ นวทางเป็ นไปได้ห รื อ ประสบ
ความสาเร็ จตามเวลาที่วางแผนไว้หรื อไม่
3. การพัฒนารู ปแบบขั้นตอนของการผลิต (Develop Preliminary Form of Product)
ขั้นนี้เป็ นการออกแบบและจัดทาผลผลิตทางการศึกษาที่วางไว้ เช่น ถ้าเป็ นโครงการวิจยั และพัฒนา
หลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้นก็ตอ้ งออกแบบหลักสู ตร เตรี ยมวัสดุหลักสู ตร คู่มือผูฝ้ ึ กอบรม เอกสาร
ในการฝึ กอบรม และเครื่ องมือในการประเมินผลโดยให้ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของผลผลิตทาง
การศึกษาที่ต้ งั ไว้
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4. ทดลองหรื อทดสอบผลผลิ ตขั้นต้น (Preliminary Field Testing)ในขั้นนี้ จะเป็ น
การนาผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรี ยมไว้ในขั้นที่ 3 ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบคุณภาพขั้นต้นของ
ผลผลิตในสถาบันการศึกษาจานวน 1-3 สถาบัน ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 6-12 คน ประเมินผลโดย
การใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
5. นาข้อมูลและผลการทดลองมาปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 1 (Main ProductRevision)
ในขั้นตอนนี้จะนาข้อมูลและผลการทดลองที่ได้จากขั้นที่ 4 มาปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 1
6. ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 (Main Field Testing)ในขั้นนี้จะนาผลผลิตที่
ได้รับ การปรับ ปรุ งไปทดลองเพื่ อทดสอบคุ ณภาพของผลผลิ ตตามวัตถุ ประสงค์ โดยใช้สถาบัน
ประมาณ 5-15 สถาบัน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30-100 คนประเมินผลเชิงปริ มาณในลักษณะทดสอบก่อน
เรี ยน (Pre-test) กับทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) นาผลไปเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการใช้
ผลผลิตอาจมีกลุ่มควบคุมการทดลองถ้าจาเป็ น
7. นาข้อมูลและผลการทดลองมาปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 2 (Operational Product
Revision)ในขั้นตอนนี้จะนาข้อมูลและผลการทดลองที่ได้จากขั้นที่ 6 มาปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 2
8. ทดลองหรื อทดสอบผลผลิ ตครั้งที่ 3 (Operational Field Testing)ในขั้นนี้ จะนา
ผลผลิ ตที่ได้รับการปรับปรุ งไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลผลิ ตตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
สถาบันประมาณ 10-30 สถาบัน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 40-200 คนประเมินโดยการใช้แบบสอบถาม การ
สังเกตและการสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
9. นาข้อมูลและผลการทดลองมาปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 3 (Final Product Revision)
ในขั้นตอนนี้จะนาข้อมูลและผลการทดลองที่ได้จากขั้นที่ 8 มาปรับปรุ งเพื่อผลิตและเผยแพร่ ต่อไป
10. การเผยแพร่ (Dissemination) เสนอรายงานเกี่ ย วกับ ผลการวิจยั และพัฒนา
ผลผลิตในที่ประชุ มสัมมนาทางวิชาการหรื อวิชาชี พส่ งไปลงเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการและ
ติดต่อกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทาผลผลิตทางการศึกษาเผยแพร่ ไปในโรงเรี ยนต่าง ๆ หรื อ
ติดต่อกับบริ ษทั เพื่อผลิตจาหน่ายต่อไป
สรุ ปได้ว่า แนวความคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Educational Research
and Development : R&D) โดยพื้นฐานการวิจยั (Research Based Education Development) เป็ นกลยุทธ์
หรื อวิธีการที่สาคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการศึกษา โดยเน้นหลัก
เหตุผลและตรรกวิทยา เป้ าหมายหลักคือใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษา(Education Product) โดยขั้นตอนสาคัญของการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
สามารถกาหนดเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา 2) การ
ดาเนินการวิจยั และพัฒนา และ 3) การประเมินผลการวิจยั และพัฒนา ซึ่ งในการวิจยั นี้ ถ้าไม่ประสบ
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ผลสาเร็ จก็ตอ้ งมีการปรั บปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จนได้ผลดี และสามารถนาไปเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นได้
ทราบหรื อนาไปใช้ได้ต่อไป
3. การพั ฒนาคุ ณลั ก ษณะความเป็ นคนดี ของนั กเรี ยนโดยใช้ “กิจ กรรมสร้ า งสรรค์ 5 ลั กษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ในการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย นโดยใช้ “กิ จกรรมสร้ า งสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา โดยได้ศึกษาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาและเสริ มสร้ างลักษณะความเป็ นคน
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ต่างๆเหล่ านี้ มาบูรณาการและประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน ได้เป็ น “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” ซึ่ งเป็ นการบูรณาการวิธีการ
และกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน และเครื อข่ายชุ มชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ได้ร่วมดาเนิ น
กิจกรรมควบคู่กบั นักเรี ยน
กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ หมายถึ ง รู ปแบบ เทคนิ ค กระบวนการหรื อวิธีการบริ หาร
จัดการหรื อการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและพฤติกรรมลักษณะความ
เป็ นคนดีหรื อพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกของนักเรี ยนตามที่โรงเรี ยนกาหนด ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 สื่ อสารสร้ างความเข้าใจ หมายถึ ง การสื่ อสารสร้ างความเข้าใจและแรงบันดาลใจ
ให้แก่ บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน เป็ นการสร้ างการรั บรู ้ และสร้ างความเข้าใจให้ทุกคนที่ มี
ส่ วนเกี่ ย วข้องได้เข้าใจตรงกัน ทั้ง เป้ าหมาย วิ ธี การและเนื้ อหาสาระในการปรั บปรุ งหรื อสร้ า ง
พฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
3.2 สร้ างการมีส่วนร่ วม หมายถึ ง กระบวนการส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วม ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน แนะนา เพื่อพัฒนาความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3.3 สอบถามติดตาม (นิเทศ) หมายถึง การสอบถามติดตามอย่างกัลยาณมิตร เพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อทราบถึ งปั ญหาอุปสรรคและร่ วมแนะนาให้คาปรึ กษา ซึ่ งถื อเป็ น
ระบบการนิ เทศติดตามความก้าวหน้าของโรงเรี ยนตามปกติ แต่ปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็ น
กันเอง ไม่สร้างความกดดันวิตกกังวลหรื อสร้างความเครี ยด
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3.4 เสริ มแรงเชิ งบวก สร้างขวัญกาลังใจ หมายถึ ง กระบวนการที่ช่วยส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซึ่ งการเสริ มแรงเชิ งบวกมีหลากหลายวิธี สามารถเลือกใช้ให้
สอดคล้องกับบริ บทและสถานการณ์ ทั้งการชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่ วมงาน ซึ่ งจะเป็ น
เครื่ องมือสาคัญอีกประการหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้การขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ นกันเอง และเพิ่มแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานได้
3.5 สร้างและขยายเครื อข่าย หมายถึง การขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรู ปแบบในการ
พัฒนาความเป็ นคนดี สู่ โรงเรี ยนใกล้เคียงที่มีบริ บทคล้ายกัน และโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีความสนใจใน
กระบวนการสร้างความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด ภายในเขตพื้นที่
และต่ างเขตพื้ นที่ การศึ กษา ในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น การอบรมให้ ความรู ้ การศึ กษาดู งาน การจัด
นิทรรศการนาเสนอ เป็ นต้น
1. การสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจ
ความหมายของการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ
การสื่ อสาร จัดเป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่ งในการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ นอกเหนื อจากปั จจัย
สิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อความอยูร่ อดของมนุษย์แม้วา่ จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็ นความ
ตายของมนุ ษย์แต่การที่จะได้มาซึ่ งปั จจัยสี่ มนุ ษย์จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ในการด าเนิ นกิ จกรรมใด ๆของตน และเพื่ ออยู่ร่ วมกับผูอ้ ื่ นในสั ง คม การสื่ อสาร
เป็ นพื้ นฐานสาคัญในกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมี ความสลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วย
คนจานวนมากขึ้น การสื่ อสารก็ยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น เพราะการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
และสังคมจะนามาซึ่ งความสลับซับซ้อนจนอาจก่อให้เกิ ดความไม่เข้าใจแก่สมาชิ กของสังคม ดังนั้น
จึ ง ต้องอาศัย การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมื อเพื่ อ แก้ไ ขปั ญหาดัง กล่ า ว มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ใ ห้
ความหมายของการติดต่อสื่ อสารไว้ดงั นี้
คลังความรู้ออนไลน์ (2561) ได้กล่าวถึ งการสื่ อสารไว้ว่า ธรรมชาติของมนุ ษย์ตอ้ งการ
อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ต้องการความรักความเข้าใจจากสมาชิ กในกลุ่ม การสื่ อสารจึงเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้
มนุ ษย์ได้รั บสิ่ งเหล่ านั้น และการสื่ อสารยังช่ วยให้ มนุ ษย์เกิ ดความพึ งพอใจ ช่ วยให้ ได้รับความ
ไว้วางใจและความรู ้สึกที่ดีต่อกันได้
การสื่ อสาร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communication หมายถึ ง กระบวนการส่ งข่าวสาร
ข้อมู ล จากผู ้ส่ ง ข่ าวสารไปยัง ผูร้ ั บ ข่ า วสาร มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อชัก จู งให้ ผูร้ ั บ ข่ า วสารมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็ นไปตามที่ผสู ้ ่ งต้องการ
มิลเลอร์ (Miller. 1951) กล่าวว่า การสื่ อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่ งไป
ยังอีกที่หนึ่ง
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คาว่า การสื่ อสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า communis
หมายถึง ความเหมือนกันหรื อร่ วมกัน การสื่ อสาร(communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู ้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผูส้ ่ งสารโดยผ่าน
สื่ อต่าง ๆ ที่อาจเป็ นการพูด การเขียน สัญลักษณ์ อื่นใด การแสดงหรื อการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ไปยัง
ผูร้ ับสาร ซึ่ งอาจจะใช้กระบวนการสื่ อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรื อความจาเป็ นของ
ตนเองและคู่ สื่อสารโดยมี วตั ถุ ประสงค์ให้เกิ ดการรั บรู ้ ร่วมกันและมี ป ฏิ กิ ริยาตอบสนองต่อกัน
บริ บททางการสื่ อสารที่เหมาะสมเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผล
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560 : 12-13) กล่าวถึงการสื่ อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม ว่าเป็ นขั้นตอนหรื อวิธีการที่ ให้ทุกคนในหน่ วยงานได้
เข้าใจและรั บรู ้ ร่ วมกันถึ งรายละเอี ยดและเป้ าหมายในสิ่ งที่ จะท า การสื่ อสารสร้ างความเข้าใจ มี
ขั้นตอน ดังนี้
1. การประชุ มเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเชิ งลึก แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน ในการตัดสิ นใจร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
2. การอบรม ครู แกนนา นักเรี ยนแกนนา เป็ นการประชุมระดมสมองเพื่อกาหนดเป้ าหมาย
และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี
3. การพัฒนานักเรี ยนแกนนาเพื่ อให้มี ความรู้ ความเข้าใจและสามารถเป็ นหลักในการ
ดาเนินงาน โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษา
4. การออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการความรู ้สู่ความดี เป็ นการพัฒนากิจกรรมสู่ ช้ นั เรี ยน
5. การศึ กษาดู งานโรงเรี ยนคุ ณธรรมต้นแบบ เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปได้วา่ การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ คือ กระบวนการชี้ แจง อธิ บาย บอกให้รู้ เป็ นการ
สื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในเรื่ องที่ตอ้ งการ ให้แก่บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง
ชุ มชน เป็ นการสร้ างการรั บรู ้ และสร้ างความเข้า ใจให้ ทุ ก คนที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน
ทั้งเป้ าหมาย วิธีการ และเนื้ อหาสาระในเรื่ องนั้น ๆ เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมาย เช่น การสื่ อสารสร้างความ
เข้าใจเพื่อการปรับปรุ งหรื อสร้างพฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
ความสาคัญของการสื่ อสาร
คลังความรู้ออนไลน์ (2561)ได้กล่าวถึงความสาคัญของการสื่ อสารไว้ดงั นี้
1. การสื่ อสารมี บทบาทสาคัญต่อชี วิตประจาวัน ในวันหนึ่ งเราใช้การสื่ อสาร ตลอดเวลา
ทั้งการสื่ อสารกับตนเอง การสื่ อสารกับผูอ้ ื่ น ตั้งแต่ บุคคลในครอบครั ว กลุ่ มเพื่อน ผูร้ ่ วมงาน และ
ทุกกิจกรรมในการดารงชีวิต ก็ตอ้ งใช้การสื่ อสารทั้งนั้น
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2. ความสาคัญต่อความเป็ นสังคม มนุ ษย์รวมตัวกันเป็ นกลุ่มสังคมได้ต้ งั แต่สังคมเล็กระดับ
ครอบครัว จนถึงสังคมที่ใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก ก็เพราะอาศัยการสื่ อสารเป็ นพื้นฐาน
3. ความส าคัญต่ ออุ ตสาหกรรมและธุ รกิ จตั้งแต่ ข้ ันตอนการตลาด การขาย การจัดหา
วัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิต การเงิน การบัญชี และการบริ หารงานบุคคล ต้องใช้ การสื่ อสาร
ทุกขั้นตอน
4. ความสาคัญต่อการปกครอง เนื่ องจากผูป้ กครองและผูถ้ ู กปกครอง จะต้องมี การตกลง
ร่ วมกันในกฎเกณฑ์หรื อระเบียบต่าง ๆ ผูป้ กครองต้อง เผยแพร่ ข่าวสารเหล่านี้ ให้ผถู ้ ูกปกครองทราบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ความส าคัญต่ อการเมื องและเศรษฐกิ จทุ กประเทศมี การติ ดต่อสื่ อสารกันทั้งทางด้าน
การเมือง และเศรษฐกิจเพื่อการสร้างเครื อข่ายหรื อพันธมิตร
มนุ ษย์ใช้การสื่ อสารอยู่ตลอดเวลา การรู ้ ความหมายและรู ้ ความส าคัญของการสื่ อสาร
ตลอดจนทราบองค์ประกอบของการสื่ อสาร ทาให้สามารถปรับปรุ งหรื อพัฒนาการรู ปแบบการสื่ อสาร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560 : 3) ได้กล่าวถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จใน
การพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมจริ ยธรรม จะต้องสร้ างความตระหนักและความเข้าใจแก่ ทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ประสานความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ให้ทุกฝ่ ายเห็นคุณค่าและความสาคัญของการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาโรงเรี ยน
ทัศนีย ์ กระต่ายอินทร์ (2558 : ออนไลน์)ได้กล่าวเกี่ยวกับความสาคัญของการสื่ อสาร
ดังนี้
1) การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิต ไม่มีใครที่ดารงชีวิตได้ โดยปราศจากการ
สื่ อสาร โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคมจึง
ดาเนินไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการทางการสื่ อสาร
2) การสื่ อสารช่วยธารงสังคมให้อยูร่ ่ วมกันเป็ นปกติสุข การสื่ อสารเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบประเพณี กฎเกณฑ์ทางสังคม และความรู ้ต่าง ๆ จาเป็ นต้องรับการถ่ายทอดเพื่อให้เป็ น
มรดกทางสังคมตกลงใช้ร่วมกันอย่างสันติ
3) การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งในการสื่ อสารจาเป็ นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และต้องใช้การสื่ อสาร
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อโสตฯ หรื อ สื่ ออิเล็คทรอนิกส์ในงานสาธารณสุ ข
เป็ นต้น
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สรุ ปได้ว่า การสื่ อสารสร้ างความเข้าใจ เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาทางสังคม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะใน
การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนก็ยิ่งต้องอาศัยการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ เพราะ
เมื่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ความเข้าใจตรงกัน ทั้งความสาคัญ ความหมาย และกระบวนการพัฒนา
ก็จะมีความตระหนักและเห็นคุณค่า ซึ่ งจะนามาซึ่ งความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะนามา
ซึ่งความสาเร็ จ
ทฤษฎีการสื่ อสาร
อดิเทพ บุญสุ ข (2555 : 15-17) ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการสื่ อสารของ เดวิด เค เบอร์
โล (David K. Berlo) ไว้วา่ เนื่ องจากกระบวนการสื่ อสารนั้นต้องใช้กระบวนการคิดและการใช้ภาษา
กระบวนการสร้ างและรับ ตลอดจนกระบวนการของการแลกเปลี่ ยนข่าวสารเพื่อความเข้าใจร่ วมกัน
เบอร์ โล (Berlo) ได้อธิ บายพฤติกรรมของการสื่ อสาร คือความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบ
ทางการสื่ อสารที่เรี ยกว่า SMCR มาจากคาว่า แหล่งสาร (source) สาร (message) ช่ องทาง (channel)
และผูร้ ับสาร (receiver) ซึ่ งไม่สามารถแยกออกจากกันได้เป็ นส่ วน ๆ โดยอิสระได้กระบวนการสื่ อสาร
จะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ขององค์ประกอบทั้ง 5 ในกระบวนการสื่ อสาร
โดยเฉพาะ ผูส้ ่ งสารและความสามารถในการรับสารของผูร้ ับสารเช่ นเดี ยวกัน ไม่ว่าสารเหล่านั้นจะ
ผ่านช่องทางรู ปหรื อการมองเห็ น (seeing) รส (tasting) กลิ่ น (smelling) เสี ยง (hearing) หรื อสัมผัส
(touching) องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ จะมีอิทธิ พลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร รู ปแบบสาร
สื่ อสารนี้แสดงให้เห็นว่ามีหลายองค์ประกอบ สารซึ่ งบรรจุเนื้ อหา(content) อาจจะถูกส่ งไปในลักษณะ
รหัสเฉพาะ (code) มีรูปแบบ (structure) และอาจจะได้รับการปฏิบตั ิ (treated) แตกต่างกันไปโดยผูอ้ ื่น
และสารสามารถส่ งได้หลายช่องทางไม่วา่ จะเป็ นส่ งผ่านบุคคล ผ่านวิทยุ ผ่านโทรทัศน์ผลกระทบก็จะ
กลับมาในรู ปแบบกระบวนการในทิศทางเดิมเช่ นกันสามารถอธิ บายองค์ประกอบการสื่ อสาร SMCR
ได้ดงั แผนภาพ 2
ผูส้ ่งสาร

สาร

ช่องทาง

ผูร้ ับสาร

แผนภาพ 2 : ตัวแบบพื้นฐานของการสื่ อสาร SMCR Model ของเดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo)
ตามความคิดเห็น ของ เดวิด เค.เบอร์ โล (David K. Berlo) ผูส้ ่ งสาร คือ ผูส้ ร้างสารที่มีเจตนา
ที่ จะสื่ อสาร ส่ วนตัวสาร คื อ การแปลความหมายของความคิ ดเห็ นของผูส้ ่ งสารให้อยู่ในรู ปของ
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สัญลักษณ์ เช่น ภาษาหรื อการแสดงออก ขณะช่องทาง คือ สื่ อที่ตวั สารจะถูกส่ งผ่าน และผูร้ ับสาร คือ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เปลี่ยนเป้ าหมายของการสื่ อสาร ซึ่ งในองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่ อสารทั้ง
4 ตัวจะมีรายละเอียดดังแผนภาพ 3 SMCR Model

แผนภาพ 3 : แบบจาลองการสื่ อสารของเบอร์ โล
1. แหล่งของสารหรื อผูส้ ่ งสาร (S : source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร
โดยมีความสามารถใน "การเข้ารหัส" (encode) เนื้ อหาข่าวสาร มี ทศั นคติ ที่ดีต่อผูร้ ั บเพื่อผลในการ
สื่ อสารมีความรู ้อย่างดีเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ งและมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูล
นั้นให้เหมาะสมตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผูร้ ับซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้
แหล่งสารจะเป็ นรัฐบาล ผูค้ วบคุมนโยบายด้านพลังงาน
2. ข้อมูลข่าวสาร (M : message) เกี่ยวข้องทางด้านเนื้ อหาที่เกี่ยวกับพลังงานสัญลักษณ์ และ
วิธี การส่ งข่ าวสารในที่ น้ ี อาจหมายถึ ง ผลกระทบจากการขุดเจาะ ผลประโยชน์ จากพลังงาน และ
นโยบายด้านพลังงาน เป็ นต้น
3. ช่องทางในการส่ งสาร (C: channel) หมายถึ งการที่จะส่ งข่าวสารโดยการให้ผรู ้ ับได้รับ
ข่าวสารข่อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง คือ การได้ยิน การดูการสัมผัส
การลิ้มรสหรื อการได้กลิ่ น ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต เอกสาร
แนะนาตัวของนักการเมือง เป็ นต้น
4. ผูร้ ับ (R: receiver) ต้องเป็ นผูม้ ีทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร โดยมีความสามารถใน
"การถอดรหัส" (decode) สาร เป็ นผูท้ ี่ มี ท ศั นคติ ระดับความรู ้ และพื้ นฐานทางสั งคมวัฒนธรรม
เช่ น เดี ย วกัน หรื อคล้ า ยคลึ ง กัน กับ ผู ้ส่ ง จึ ง จะท าให้ ก ารสื่ อ ความหมาย หรื อสื่ อ สารนั้ น ได้ ผ ล
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูร้ ับส่ วนใหญ่คือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงบริ เวณอ่าวไทยหรื อย่านอุตสาหกรรม
พลังงานส่ วนปั จจัยที่สนับสนุนประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารทางการเมือง
5. วัฒนธรรม (culture) ได้แก่ ความเชื่ อ ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่เหมื อนหรื อ
ต่างกันจะเป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของการสื่ อสารได้
ทฤษฎีการสื่ อสาร (Communication Theory) อธิ บายว่า การสื่ อสารเป็ นกระบวนการส่ งสาร
จากผูส้ ่ งสาร (Sender) ไปยังผูร้ ับสาร (Receiver) ให้ผรู ้ ับสารเข้าใจสาระของสารได้ตามจุดมุ่งหมายของ
ผูส้ ่ งสารซึ่ งมีหลายลักษณะ เช่ น การชักนาการประสานงาน การสร้ างความบันเทิงการให้สารสนเทศ
การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ งล้วนแต่มีประโยชน์เชิ งสร้ างสรรค์แก่ผรู ้ ับสาร กระบวนการ
สื่ อสารที่ใช้กนั มากที่สุด คือการชักนา (Persuasion) ซึ่ ง Dainton and Zelley ได้ให้นิยามว่า เป็ นการ
สื่ อสารของมนุ ษย์ที่ผสู ้ ่ งสารพยายามใช้อิทธิ พลต่อผูร้ ั บสารทาให้ผรู ้ ั บสารเปลี่ ยนความเชื่ อ ค่านิ ยม
และเจตคติ นอกจากนี้มีทฤษฎีการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารเพื่อชักนาให้บุคคลเปลี่ยนความเชื่อ
ค่านิ ยมและเจตคติที่สาคัญได้แก่ ทฤษฎี การตัดสิ นใจทางสังคม (Social Judgment Theory) ทฤษฎี
(Elaborative Likelihood Theory) ทฤษฎี (Theory of Cognitive Dissonance) ทฤษฎีกระบวนทัศน์
เชิ งพรรณนา (Narrative Paradigm Theory) ซึ่ งต่างก็มีเป้ าหมายให้ผรู ้ ับสารทาตามที่ผสู ้ ่ งสารเปลี่ ยน
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติตามจุดมุ่งหมายของผูส้ ่ งสาร
2. การสร้ างการมีส่วนร่ วม
ความหมายของการสร้างการมีส่วนร่ วม
วันชัย วัฒนศักดิ์ (2549) การทางานแบบมี ส่วนร่ วมนั้น ไม่ว่าจะเป็ นระดับครอบครั ว
ระดับโรงเรี ยน ระดับชุ มชน ระดับองค์กร หรื อระดับประเทศนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวน
ทัศน์ปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมเกิดความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของ (Ownership) และจะทาให้ผู้
มีส่วนร่ วม หรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นยินยอมปฏิ บตั ิตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ
(Commitment) ได้อย่างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ
นิ รันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550 : 11) กล่าวว่าการมีส่วนร่ วม หมายถึ ง การเข้าไปเกี่ ยวข้อง
(Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่ วมมีความหมายมากกว่าการเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง (Sense and belonging) การมี ส่ วนร่ วมมี ความหมายทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ
(Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่ วมครอบคลุมทั้งมิติดา้ นความสามารถ เวลา และโอกาสที่
จะมีส่วนร่ วม การมีส่วนร่ วมเป็ นการกระทา (Action) จึงมีท้ งั ผูก้ ระทา (The actor) ผูถ้ ูกกระทาหรื อ
ผูร้ ับผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผูเ้ ป็ นบริ บทของการกระทา
มธุ รดา ศรี รัตน์ (2554 : ออนไลน์) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึ ง กระบวนการที่
บุ ค คลได้มี ส่ วนเกี่ ยวข้องในการปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ด้า นการแสดงความคิ ดเห็ น การตัดสิ นใจ ความ
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รับผิดชอบ การวางแผนปฏิ บ ตั ิงาน ตลอดจนการประเมิ นผล โดยใช้ความคิดสร้ างสรรค์และความ
เชี่ ยวชาญในการปฏิ บ ตั ิ งานเพื่ อให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์หรื อแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดจากการ
บริ หารงานในองค์การ
เมตต์ เมตต์การุ ณจิต (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม ในลักษณะของการร่ วม
รับรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมติดตามผล
พุตตี้ (Putti . 1987 : 15 อ้างถึงใน เสาวนี ย ์ เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 12) กล่าวว่า การมี
ส่ วนร่ วมเป็ นพื้นฐานของกิ จกรรมทุกกิ จกรรม กระบวนการตัดสิ นใจของกลุ่ มจะเกิ ดการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่ งปั จจัยสาคัญของการมีส่วนร่ วมมี 4 ประการ คือ
1) เป็ นความพยายามที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู ้สึก
2) เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ
3) เป็ นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
4) เป็ นการพัฒนาการมี ส่วนร่ วม ซึ่ งคานึ งถึ งความสมดุ ล การมี ส่วนร่ วมที่ แท้จริ งกับ
การมีส่วนร่ วมมากเกินไป
เสาวนี ย ์ เดื อนเด่น และคณะ (2558 : 12) การมีส่วนร่ วม หมายถึ ง การที่กลุ่มบุคคลมี
ส่ วนร่ วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ มต้น ทั้งทางร่ างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็ นปั จเจกบุคคลหรื อ
กลุ่ มคน ร่ วมคิ ด ร่ วมมื อ ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมแรง ร่ วมใจ และร่ วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นการ
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลง เป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ ง ที่ผบู ้ ริ หารต้องการ เพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมแล้ว จะไม่ค่อยเกิดการต่อต้าน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครี ยดจากการทางาน ทาให้
บุ คคลได้ร่ วมเข้ามามี ส่ วนร่ วมแล้วจะไม่ ค่ อยเกิ ดการต่ อต้าน รวมทั้ง ช่ วยลดคงวามขัดแย้งและ
ความเครี ยดจากการทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน บุคคล
จะรู ้ สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิ ดขึ้น และเกิ ดความรู ้ สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิ ดความมุ่งมัน่ ในการสร้ าง
ความสาเร็ จให้กบั องค์กร เกิ ดความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายของ
องค์กร และสามารถบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
สุ ธี วรประดิษฐ์ (2553) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่ วมของชุ มชน เกิดจากจิตใจที่ตอ้ งการ
เข้าร่ วมในกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง เพื่อให้เกิ ดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนที่ สอดคล้องกับวิถี
ชี วิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่ จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ผูท้ ี่เป็ นนักการจัดกิ จกรรม
การมีส่วนร่ วมต้องคานึงถึงวิถีการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความ
สมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุ มชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่ วนบุคคล ลักษณะ
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ทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่ วมของชุ มชนโดยสรุ ปมีข้ นั ตอน
ทั้งสิ้ น 5 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน
2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การดาเนินกิจกรรม
5. การประเมินผลกิจกรรม
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่ วมที่ให้ความสาคัญโดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรื ออานวยความสะดวกเท่านั้น
สรุ ปได้ว่า การสร้ างการมีส่วนร่ วม หมายถึ ง การที่ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเข้าไปมี ส่วน
ร่ วมในขั้นตอนและกระบวนการทางานหรื อทากิจกรรมทุกขั้นตอนและรวมถึ งการรับผิดชอบร่ วมกัน
หรื อกระบวนการส่ งเสริ ม ให้เกิ ดความร่ วมมื อจากผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ทุ กกลุ่ ม
เพื่อให้เกิ ดการดาเนิ นการพัฒนา และการเปลี่ ยนแปลงในทุกกิ จกรรมบรรลุ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่ น
การส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อจากผูบ้ ริ หาร ครู นัก เรี ย น ผูป้ กครอง ชุ ม ชน และหน่ วยงานต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ทุกภาคส่ วน ได้มีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
ความสาคัญของการสร้างการมีส่วนร่ วม
ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมมีนกั วิชาการได้กล่าวถึ งความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
ไว้ดงั นี้
อดิ ศร วงศ์คงเดช (2539 อ้างถึงใน เสาวนี ย ์ เดื อนเด่ น และคณะ. 2558 : 8) กล่าวว่า
ประโยชน์ของการมีส่วนร่ วม ชุมชนได้ประโยชน์ในการมีส่วนร่ วมกิจกรรมการพัฒนาสุ ขภาพดังนี้
1) ชุ มชนตระหนักในปั ญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหรื อ
แก้ปัญหาของตนเอง
2) ชุ มชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองที่ มีอยู่ในรู ปของความคิด การตัดสิ นใจ
และการกระทาได้อย่างเต็มที่
3) เป็ นการระดมทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน
4) ชุ มชนจะมีความรู้ สึกในความเป็ นเจ้าของ ทาให้การพัฒนามี ความมัน่ คงถาวรและ
ประหยัด
5) เป็ นกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังชุมชนในการพึ่งตนเอง
6) เป็ นการส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตย
7) ชุมชนรับผิดชอบและมีอานาจสู งสุ ดในการพัฒนาชุมชนตนเอง
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8) เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่ อใจไว้วางใจ รักและศรัทธาในชุ มชนว่ามี
ความรู้ความสามารถ
สนธยา พลศรี (2550) กล่าวถึง ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมไว้ ดังนี้
1) เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนที่
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ
2) สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และหลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชน
3) เป็ นเครื่ องชี้ วัดความส าเร็ จนโยบายของรั ฐบาลในเรื่ องการกระจายอ านาจไปสู่
ประชาชนและท้องถิ่น
4) นาไปสู่ การพึ่งตนเองของชุมชน
5) ทาให้ดาเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับคามต้องการของประชาชนและชุมชน
6) เป็ นการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
7) เป็ นการสร้ างความพึงพอใจร่ วมกัน มีความชอบธรรม เป็ นที่ยอมรับร่ วมกันภายใน
กลุ่ม ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชน
8) ทาให้เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็ นเจ้าของชุมชน
9) เป็ นกระบวนการสาคัญในการสนับสนุ นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของชุ มชนให้
ประสบความสาเร็ จ
10) ช่ วยแบ่งเบาภาระของรั ฐบาล เพราะเป็ นการพัฒนาคนในชุ มชน โดยคนในชุ มชน
และเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริ ง รัฐบาลเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนในบางส่ วนนั้น
เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ. (2558 : 14) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร การมีส่วนร่ วมต้องเกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถตัดสิ นใจ
ได้เอง การมีส่วนร่ วมจะช่วยลดความขัดแย้ง เกิดความรู ้สึกผูกพัน รู ้สึกเป็ นเจ้าของมากขึ้น จึงจะทาให้
การพัฒนาเกิดความยัง่ ยืน
ประทีป จันทรสิ งห์ (2549) การมีส่วนร่ วมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุ ณภาพ
องค์กร เพราะเมื่ อบุ คคลได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมแล้วจะไม่ ค่ อยเกิ ดการต่ อต้านเกี่ ยวกับแนวคิ ดและ
การดาเนิ นงาน รวมทั้งช่ วยลดความขัดแย้งและความเครี ยดจากการทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการทางาน เพื่อมุ่งไปสู ้เป้ าหมายและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เกิ ดความมุ่งมัน่ ในการสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กร ซึ่ งบุคลากรจะรู ้สึกพึงพอใจในผลงานที่
เกิดขึ้นและเกิดความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร ผลลัพธ์สุดท้าย
คือ องค์กรมีคุณภาพ

118
สรุ ปได้ว่า การสร้ างการมี ส่วนร่ วม มี ความสาคัญต่ อการดาเนิ นงานในทุ กกิ จกรรม
เนื่ องจาก ทุกคนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องจะได้รับรู ้ และตระหนักในปั ญหาของตนเอง และส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาหรื อแก้ปั ญหานั้นๆ ตลอดจนมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลื อกแนวทาง และวางแผนพัฒนา
การปฏิบตั ิงาน และประเมินผลเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่ วม
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า
การมีส่วนร่ วมจะเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1. ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ (Hieratchy of needs theory, pp.66-67 อ้างถึง
ใน เสาวนี ย ์ เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 5) นับว่าเป็ นทฤษฎีดงั เดิมเกี่ยวกับการจูงใจให้บุคคลเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ให้บรรลุ ความสาเร็ จด้วยการจูงใจบุคลากรในองค์กร โดยคานึ งถึง
ความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์เป็ นหลัก อับราฮัมเอช มาสโลว์ (Abraham H.Maslow) กล่ าวว่า
ความต้องการของมนุษย์จึงมีความต้องการปั จจัยต่าง ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุ ดตามลาดับ ได้แก่
1.1 ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชี วภาพ ถื อว่าเป็ นปั จจัยในขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษย์ทุกคน เพื่อการดารงอยูแ่ ละความอยูร่ อดของชี วิต ได้แก่ อาหาร น้ า ความอบอุ่น ที่อยูอ่ าศัย
การพักผ่อน การนอน การขับถ่าย และเรื่ องเพศ
1.2 ความต้อ งการความมั่น คงและปลอดภัย เป็ นความต้ อ งการที่ เ ป็ นอิ ส ระ
จากภัยอันตรายทางด้านร่ างกาย ความกลัวต่อการสู ญเสี ยงาน ทรัพย์สินต่าง ๆ อาหารและที่อยู่อาศัย
ความต้องการทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็ นเจ้าของ เนื่ องจากอยูใ่ นสังคมก็ยงั ต้องการความรัก
การเป็ นเจ้าของบุคคลอื่น รู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เป็ นคนที่มีคุณค่าของกลุ่มนั้น ๆ
1.3 ความต้องการได้รั บ การยกย่ อง และเป็ นที่ ยอมรั บจากสั ง คม ซึ่ งเป็ นความ
ต้องการของบุคคลที่จะเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าในสายตาคนอื่น และได้รับการยอมรับทัว่ ไปว่า ตนเองมี
ความก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จในสิ่ งที่ปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ
ของตนเอง และเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง
1.4 ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้น
ต่อมาจะเป็ นความต้องการที่จะประกอบไปด้วยสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้ คือความมัน่ ใจในตนเอง
1.5 ความต้องการที่จะประสบความส าเร็ จสู งสุ ดในชี วิต หมายถึ ง แนวโน้มของ
บุคคลที่จะเป็ นหรื ออยูใ่ นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ งที่เป็ นไปได้ อาจกล่าวได้วา่ เป็ นความปรารถนา
ที่ จะเป็ นอย่างที่ ตนเองเป็ นมากขึ้ น สู งขึ้ น โดยเป็ นทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่ สามารถจะเป็ นได้และประสบ
ความสาเร็ จ เพื่อที่จะมีศกั ยภาพบรรลุในระดับสู งสุ ด

119
2. ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ เบอร์ ก (Herzbert’s two – factors theory, 1959 อ้างถึงใน
เสาวนีย ์ เดือนเด่น และคณะ. 2558 : 6) ได้นาประเด็นปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสุ ขอนามัยร่ วมกัน เรี ยกว่า
ทฤษฎีสองปัจจัย นาเสนอปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทางานให้แก่พนักงาน
เพื่อให้การเข้ามามี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงานบรรลุ ตามเป้ าหมายที่วางไว้ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลและ
มีประสิ ทธิภาพประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ
2.1 ปั จจัยรักษาหรื อปั จจัยสุ ขอนามัย (Maintenance factor or Hygiene factors)
เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ ผลในการสร้ างความไม่พึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอก ได้แก่
นโยบายและการบริ หาร เงิ นเดื อน ความมัน่ คงในการงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล สภาพการทางานและสถานภาพ
2.2 ปั จจัยจูงใจ (Motivation factors) นับเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้ างความพึง
พอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นปั จจัยภายใน ปั จจัยเหล่ านี้ มีผลต่ อพนักงานคล้ายกับการรั กษาอนามัย
ของคน ได้แก่ ความก้าวหน้าส่ วนตัว ลักษณะงานที่ ท ้าทาย ความส าเร็ จ การยกย่องชมเชยความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของไลเครท (Linking Pin function theory อ้างถึงใน เสาวนี ย ์
เดือนเด่น และคณะ. 2558 :7) เมื่อ ค.ศ.1967 เรนเซสไลเครท (RensisLikkert) ผูอ้ านวยการสถาบันทาง
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมิ ชิ แกนกล่ าวถึ ง ทฤษฎี การจัดรู ปองค์การเชิ งมนุ ษย์สั มพันธ์ เรี ยกว่า
“ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง” ได้กล่าวโดยสรุ ปว่า องค์กรจะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อสมาชิ กจะต้อง
ไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นลัก ษณะคนเดี ย ว หากแต่ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ร่ ว มกันในลัก ษณะกลุ่ ม งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ งานชัดเจน ฝ่ ายบริ หารต้องรั บผิดชอบต่อการสร้ างกลุ่มงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มี ความเชื่ อมโยงทั้งระหว่างภายในองค์กร ผูบ้ ังคับบัญชาในกลุ่ มหนึ่ งย่อมจะเป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในอีกกลุ่มหนึ่งที่สูงขึ้นไป และเป็ นเช่นนี้ไปตลอดทั้งองค์กร
3. สอบถามติดตาม (นิเทศกากับติดตาม)
ความหมายของการนิ เทศกากับติดตาม
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายสรุ ปได้ ดังนี้
แดลเนียล แทนเนอร์ แอนด์ ลอร์ แทนเนอร์ (Daniel Tanner and Laured Tanner. 1987 :
52 อ้างถึ งใน วราภรณ์ แสงพลสิ ทธิ์ . 2554) กล่ าวว่า การนิ เทศการศึกษา คื อ การปรับปรุ งคุณภาพ
การสอนและการเรี ยน รวมทั้งการปรับปรุ งหลักสู ตร
กู๊ด (Good. 1973 : 400 อ้างถึงใน วราภรณ์ แสงพลสิ ทธิ์ . 2554) กล่าวว่า การนิ เทศ
การศึกษา หมายถึง ความพยายามของผูท้ าหน้าที่นิเทศจะช่ วยในการให้คาแนะนาแก่ครู และผูท้ ี่ทา
หน้าที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุ งการสอนของตนให้ดีข้ ึน การนิ เทศการศึกษาจะช่ วย
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ให้เกิ ดความงอกงามด้านวิชาชี พ ช่ วยพัฒนาความสามารถของครู ช่ วยในการคัดเลื อกและปรั บปรุ ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ช่วยในการคัดเลือกอุปกรณ์การสอน ช่ วยเหลือและปรับปรุ งวิธีสอน และ
ช่วยในการประเมินผลการเรี ยนการสอน
วราภรณ์ แสงพลสิ ทธิ์ (2554) กล่าวว่าการนิ เทศการศึกษา หมายถึง การชี้ แนะ แนะนา
การปรึ กษาหารื อ การวางแผนร่ วมกัน และให้ความร่ วมมือในการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
เพื่อให้เกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศก ากับติ ดตาม หมายถึ ง การสอบถามติ ดตามอย่า งกัล ยาณมิ ต ร
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ปั ญหาอุปสรรค และร่ วมแนะนา ให้คาปรึ กษา
ชี้แนะ ช่วยเหลือ หรื อร่ วมวางแผน และให้ความร่ วมมือในการดาเนิ นการหรื อจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้
การดาเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมาย เป็ นงานที่ควรดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งคุ ณภาพที่การเรี ยน
การสอน และผลที่เกิดกับนักเรี ยนทั้งด้านความรู ้และคุณธรรม
ความสาคัญของการนิ เทศกากับติดตาม
สุ พกั ตร์ พิบูลย์ (2555 : ออนไลน์) กล่าวถึ งว่า การกากับติดตามและนิ เทศงาน เป็ น
กิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพงานใด ๆ เฉพาะในวงการศึกษา ถือเป็ นกิจกรรม
สาคัญยิ่งที่จะมี ผลต่อการเร่ งรัดหรื อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้ ในกระบวนการ
ก ากับติ ดตามและนิ เทศงานทางการศึ กษา ศึ กษานิ เทศก์ เป็ นกลุ่ มบุ คลากรที่ มี บทบาทส าคัญยิ่ ง
กระทรวงศึกษาธิ การ (ม.ป.ป.) โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้กล่าวถึ ง
ความสาคัญและผลสาเร็ จในการนิ เทศกากับติดตามการพัฒนา “โรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ.” ดังนี้
1. เพื่ อให้ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน มีฐานข้อมูลโรงเรี ยนคุ ณธรรม สพฐ. ที่ทนั สมัยสาหรับใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม
สพฐ.
2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับโครงการโรงเรี ยนคุ ณธรรม สพฐ. ทุกระดับมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน และสามารถขับเคลื่อนการดาเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม
สพฐ. ให้บรรลุเป้ าหมาย
3. ผูน้ ิ เทศท าหน้ า ที่ นิ ท ศก ากับติ ดตาม ช่ วยเหลื อในการพัฒนาโครงการโรงเรี ย น
คุณธรรม สพฐ. เพื่อสร้างคนดีให้กบั บ้านเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (2561) โดยกลุ่มนิ เทศติดตามและ
ประเมิ นผลการจัดการศึกษา กล่ าวว่า การนิ เทศการศึ กษาเป็ นกระบวนการสาคัญในการให้บริ การ
ช่ วยเหลื อ สนับสนุ น เป็ นการร่ วมมือกัน ระหว่างผูน้ ิ เทศกับผูร้ ับการนิ เทศ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการ
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จัดการเรี ยนการสอนเป็ นสาคัญการนิ เทศการศึกษา เป็ นการนิ เทศที่ครอบคลุมถึงการนิ เทศการสอน
การพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ (2560 : 15) กล่าวว่า ปั จจัยความสาเร็ จที่สาคัญ
มากที่สุดของการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ได้แก่ การนิ เทศติดตามโรงเรี ยน ดังนั้น จึงได้จดั ให้มีนิเทศ
อาสา ทาหน้าที่เป็ นอาสาสมัครในการนิ เทศติดตามโรงเรี ยนคุ ณธรรม โดยพิจารณาใช้ประโยชน์ใน
ฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ ผูท้ ี่มีความรอบรู ้และประสบการณ์การทางานตลอดช่วงชี วิตของการประกอบอาชี พ
ทั้ง ความรอบรู ้ ในทางวิ ช าการ และประสบการณ์ ใ นการบริ หารจัดการ เพื่ อท าหน้ าที่ ช่ วยเหลื อ
ให้คาปรึ กษา คาแนะนา ให้กาลังใจ เพื่อให้โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จในการพัฒนาเป็ นโรงเรี ยน
คุ ณธรรม และร่ วมวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ข ้อมู ลจากการนิ เทศโรงเรี ยนคุ ณธรรม เพื่ อประโยชน์ ใน
การปรับปรุ งกระบวนการทางาน เพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมให้ทวั่ ถึงทุกภูมิภาค
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศ มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนิ นการกิ จกรรม โครงงาน หรื อ
งานให้ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งผูท้ ี่ทาหน้าที่นิเทศจะได้ช่วยเหลื อ ให้คาปรึ กษา คาแนะนา ให้กาลังใจ
อย่างกัลยาณมิตร เพื่อให้การดาเนิ นงานทุกกิจกรรม/โครงการของโรงเรี ยนประสบความสาเร็ จ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนิเทศกากับติดตาม
มาร์ ค และคณะ (Marks and Others. 1978 อ้างถึ งใน วราภรณ์ แสงพลสิ ทธิ์ . 2554)
กล่าวถึ งการนิ เทศว่า เป็ นการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ส่ งผลสะท้อนต่อการพัฒนานักเรี ยน
วราภรณ์ แสงพลสิ ทธิ์ (2554) กล่าวว่า การนิ เทศ เป็ นการให้ความช่วยเหลื อ สนับสนุ น
แนะนาให้ผรู้ ับการนิเทศสามารถปฏิบตั ิและพัฒนางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการมองรอบด้าน
เข้าใจปั ญหาหรื อโครงสร้ างของงานที่ ตนรั บผิดชอบอยู่ท้ งั หมด ผูท้ ี่ ท าหน้าที่ นิ เทศคนอื่ นจะต้อง
เป็ นคน “ไต่เต้า ” มิใช่ “จุติ” คือ ต้องเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์เรี ยนรู้งานจากงานเล็ก ๆ ไปจนงานใหญ่ที่มี
ความสลับซับซ้อน คลุกคลีกบั ปั ญหา เข้าใจปั ญหา และสามารถแก้ไขปั ญหาได้
การนิ เทศการศึกษาภายในโรงเรี ยน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลื อ สนับสนุ น
สร้ างขวัญและกาลังใจการปฏิบตั ิงานให้แก่ ครู ในด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ตลอดจนการ
ช่ วยในการประชาสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างโรงเรี ยน กับผูป้ กครองและชุ มชน เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายทางการศึกษาที่วางไว้
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวสถิรคุณ (2560 : 15) กล่าวถึงหลักการนิ เทศ ในการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ดังนี้
1. การเยี่ยมชม กระตุน้ ส่ งเสริ ม เสริ มแรงให้กาลังใจโรงเรี ยนให้สามารถดาเนินการได้
ตามเป้ าหมาย
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2. ติดตามให้คาแนะนาปรึ กษาอย่างกัลยาณมิตร
3. ให้คาปรึ กษาหารื อด้านวิชาการตามที่โรงเรี ยนต้องการ
4. ไม่สร้างภาระงานเพิ่มเติมให้โรงเรี ยน เช่น การขอข้อมูลที่โรงเรี ยนจะต้องจัดเก็บใหม่
สรุ ปได้ว่า ในการพัฒนาโรงเรี ย นคุ ณธรรม หรื อพัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จ ต้องอาศัยการนิ เทศติดตาม เพื่อเยี่ยมชม กระตุน้ ส่ งเสริ ม เสริ มแรง
ให้กาลังใจ ให้ความช่ วยเหลื อ สนับสนุ นแนะนา เพื่อให้การดาเนิ นงานทุ กกิ จกรรมที่ ช่ วยส่ งเสริ ม
ให้บรรลุ เป้ าหมาย อย่างเป็ นกัลยาณมิตร เน้นการนิ เทศทั้งระบบของการบริ หารและบูรณาการกับการ
นิเทศภายในของโรงเรี ยน
4. การเสริมแรงเชิงบวก/การสร้ างขวัญกาลังใจ
ความหมายของการสร้างขวัญกาลังใจ
สุ เมธ แสงนิ่ มนวล ( 2545 : 11 อ้างถึงใน พัชรี คงดี . 2556) ได้กล่าวถึ ง การเสริ มสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางานไว้ดงั นี้
1. สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน นับเป็ นสิ่ งที่ดีทาให้คนอยากทางาน เพราะงานดี เงินดี
มีความก้าวหน้า เมื่อมีทศั นคติที่ดี ขวัญและกาลังใจย่อมดีดว้ ย
2. วางมาตรฐานและสร้ างเครื่ องมือสาหรับวัด ผลส าเร็ จของการปฏิ บตั ิ งาน กล่ าวคื อ
เนื่ องจากผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานต้องการมาตรฐานการท างานที่ ก าหนดไว้ชัดเจนดังนั้นการสร้ างเครื่ องมื อ
สาหรับวัดผลการทางานรวมทั้งการวางมาตรฐานจะทาให้เขาเกิดขวัญและกาลังใจที่ดี
3. เงินเดือนและค่าจ้างคนเราทางานสิ่ งแรกที่เขาต้องการเป็ นค่าตอบแทนคือ “เงินเดือน”
หรื อ “ค่าจ้าง” ถ้าได้น้อยไม่คุม้ ค่าขวัญกาลังใจของเขาก็จะตกต่ าถ้าได้มากเขาประเมินว่าคุ ม้ ค่าและ
มันเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ อย่างเหมาะสมตามที่เขาคาดหวังขวัญและกาลังใจก็จะดี
4. ความพึงพอใจในงานที่ทาถ้างานที่ทาเป็ นงานที่เขาชอบเขารักเขาถนัดเขาจะพึงพอใจ
และทาได้ดี เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ ขวัญและกาลังใจก็ย่อมดี แต่หากเขาไม่รักไม่ชอบไม่ถนัดก็จะเกิ ดภาวะที่
ตรงกันข้าม ผูบ้ ริ หารถ้าต้องการสั่งใช้งานคนหรื อมอบหมายงานหน้าที่ให้ทาจึงต้องดูให้รอบคอบ ถือ
หลัก “ ใช้คนให้ถูกกับงาน” หรื อ “Put the Right Man to the Right Job”
5. ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานเนื่ องจากความต้องการของคนทางานอยากได้รับการ
ยอมรั บเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานดังนั้นต้องพยายามสร้ างความเป็ นหนึ่ งให้เกิ ดขึ้นเพื่อให้เกิ ดขวัญและ
กาลังใจ
6. สั มพันธภาพระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับผูใ้ ต้บ ังคับบัญชาเรื่ องนี้ นับว่าส าคัญมาก
ถ้า สั ม พันธภาพระหว่ า งลู ก พี่ ลู ก น้ องอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี มี ค วามสุ ข ท างานราบรื่ นขวัญ ก าลัง ใจของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานก็ย่อมดี ด้วยดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรคานึ งเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างกันและกันให้ดีที่สุด
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เนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554 : 17) ขวัญและกาลังใจ คือ สภาพจิตใจ ความรู ้สึกนึ กคิด
และภาวะอารมณ์ ของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน โดยแสดงออกเป็ นความตั้งใจ
ก าลัง ใจ ความสามัค คี ของแต่ ล ะบุ ค คลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ มุ่ ง ท างานด้วยความพยายามและความ
รับผิดชอบ เพื่อให้งานบรรลุ
เฮอร์ เบอร์ ท และเชอร์ แมน (Herbert and Sherman. 1961 อ้างถึงใน ศตพร ปิ ยะนี รนาท.
2556 : 11) ได้กล่าวถึง ขวัญและกาลังใจว่า เป็ นท่าทีของบุคคลแต่ละคนที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน ความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานและการปรับตัวของผูป้ ฏิบตั ิ
นิ โกร (Negro. 1995 : 385) ให้ความหมายว่า ขวัญและกาลังใจ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
ความสาคัญของบุคลคลต่าง ๆ ภายในกลุ่มหรื อ ภายในหน่วยงานมากกว่าตัวบุคคลเพียงคนเดียว
โยเดอร์ และโอเธอร์ (Yoder and others. 1959 อ้างถึงใน พัชรี คงดี : 2556) ให้คานิยามไว้
ว่า ขวัญในการทางาน หมายถึง องค์ประกอบแห่ งพฤติกรรมของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่แสดงออกในรู ปของ
ความรู้สึก ซึ่ งเมื่อรวมกันแล้วจะแสดงให้ทราบถึงความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานนั้น ๆ เช่น ความสัมพันธ์
ของการทางานของผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูร้ ่ วมงานอื่น
สรุ ปได้ว่า การสร้ างขวัญกาลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งาน คื อ กระบวนการที่ ช่วยส่ งเสริ ม
สภาพจิตใจ ให้มีกาลังใจที่ดีที่มีต่อการทางาน ซึ่ งมีหลายวิธี สามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบริ บท
และสถานการณ์ ทั้งการชมเชย ยกย่อง ให้เกี ยรติ ให้โอกาสร่ วมงาน และต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลาย ๆ อย่าง ไม่วา่ เป็ นเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และความพึงพอใจ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตลอดจนรวมถึงการยอมรับและชื่นชมซึ่ งกันและกันในการทางาน โดยไม่วา่ จะเป็ น
นักเรี ยนหรื อครู ยอ่ มต้องการขวัญกาลังใจในการเรี ยน การทากิจกรรม และทางานทั้งสิ้ น ซึ่ งการสร้าง
ขวัญกาลังใจเป็ นเครื่ องมือสาคัญอีกประการหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ นกันเอง และเพิ่มแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน
ความสาคัญของการสร้างกาลังใจ
พัชรี คงดี (2556) กล่ าวว่าขวัญก าลังใจเป็ นปั จจัยส าคัญในการปฏิ บตั ิ งานของครู ใน
หน่ วยงานซึ่ งทุกหน่ วยงานล้วนต้องการให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานสู งก่อให้เกิ ด
ความร่ วมมือในการทางานเกิ ดความจงรักภักดี และซื่ อสัตย์ต่อองค์กรเกิ ดความสามัคคีและพลังกลุ่ ม
เสริ มสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ในองค์กรเกิ ดความสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาขององค์กรและสุ ดท้ายทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิด ความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรของตนผลที่ตามมา คือความสาเร็ จของงานที่มีประสิ ทธิภาพ
สุ วฒั พันธฤทธิ์ (2554 : 17)กล่าวถึง ความสาคัญของขวัญกาลังใจ ในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคลหรื อกลุ่มคนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ มีความสาคัญ และมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการปฏิบตั ิงาน
ของทุกคน เพราะขวัญกาลังใจเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะนาไปสู่ ผลสาเร็ จของงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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ดังนั้น ผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องคานึ งถึ งและเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในองค์กร
เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จของงานที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ผล
สมจิตร ไข่มุก(2554 : 12)ได้กล่าวถึง ความสาคัญของขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในหน่ วยงาน ซึ่ งทุ กหน่ วยงานล้วนต้องการให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี ขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานสู ง
ก่อให้เกิดความร่ วมมือในการทางาน ความจงรักภักดี ความสามัคคี เกิดพลังเพื่อการพัฒนาองค์กร และ
สุ ดท้ายทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กร ผลที่ตามมา คือ ความสาเร็ จของงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
วริ ศร มัจฉา (2556) กล่ าวว่าขวัญกาลังใจเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญยิ่งประการหนึ่ ง
แม้ว่าจะเป็ นนามธรรม เป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็ น แต่ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรม
ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมากในการที่ จะปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิภารกิจให้ประสบผลสาเร็ จ
และเป็ นเรื่ องที่ผบู้ ริ หารทุกระดับต้องให้ความสนใจและพยายามสร้างขึ้นในหน่วยงาน เพราะนอกจาก
จะทาให้งานประสบผลด้วยดีแล้ว ยังส่ งผลให้เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และความมัน่ คง
ขึ้นในหน่วยงานอีกด้วย
สรุ ปว่า การสร้างขวัญกาลังใจมี ความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะปฏิ บตั ิ งานหรื อปฏิ บตั ิ
ภารกิจให้ประสบผลสาเร็ จ ทุกหน่วยงานล้วนต้องการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
สู ง ก่อให้เกิ ดความร่ วมมือในการทางาน เกิดความจงรักภักดี และซื่ อสัตย์ต่อองค์กร เกิ ดความสามัคคี
และพลังกลุ่มเสริ มสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ในองค์กร เกิดความสร้างสรรค์ และเพิ่มแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อการพัฒนาขององค์กรให้ประสบผลสาเร็ จ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างขวัญกาลังใจ
พัชรี คงดี (2556) ได้สรุ ปเกี่ ยวกับทฤษฏีของ Maslow ว่ามีความเกี่ยวข้องและแสดงให้
เห็นความต้องการ 5 ลาดับขั้นของมนุ ษย์ เมื่อมีความต้องการก็ยอ่ มต้องพยายามแสวงหาทางจะบาบัด
ความต้องการ เมื่อได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้นแรกแล้วก็จะมีความต้องการขั้นต่อไป ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั การมีขวัญและกาลังใจที่ดีเพื่อให้ได้รับการตอบสนองความต้องการของคน ดังนี้
1. ทฤษฏี เกี่ ยวกับแรงจู งใจ ปั จจัยจู งใจที่ เป็ นตัวกระตุ ้นในการทางาน (Motivation
Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรง และเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการสร้างความพึงพอใจในการ
ทางาน
2. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้เลื่อนเงินเดือนหรื อตาแหน่งให้สูงขึ้น
รวมถึงโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในการทางานด้วย
3. การยอมรั บนับถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้รับการยกย่องชมเชย และการ
ยอมรับนับถือ หรื อการแสดงออกความยินดีจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน หรื อบุคคลอื่น ทาให้เกิ ด
ความภาคภูมิใจ ปั จจัยนี้มกั จะเกิดขึ้นควบคู่กบั ความสาเร็ จของงาน
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4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่ผบู ้ งั คับบัญชาให้โอกาสแก่ผทู ้ างาน
ได้ รับผิดชอบต่อการทางานของตนอย่างเต็มที่โดยไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบหรื อควบคุมมากเกินไป
5. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึ ง ลักษณะงานที่ น่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ งานที่ตอ้ งใช้ความคิดไม่รู้สึกจาเจซ้ าซากทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจ
ทฤษฏีสองปั จจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959 อ้างถึงใน พัชรี คงดี . 2556 : 22-25)
ทฤษฏี สองปั จจัยของ Herzberg ได้ศึ กษาทดลองเกี่ ยวกับการจูงใจในการทางานของมนุ ษย์พบว่ามี
ปั จจัยอยู่ 2 ประการที่แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ งและมี ผลต่อพฤติ กรรมในการทางานคนละแบบ โดย
ประการแรก เมื่อคนงานไม่พอใจต่อการทางานของตนมักจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ซึ่ งเรี ยกปั จจัยเหล่านี้ วา่ “ปั จจัยค้ าจุน ” หรื อ “ ปั จจัยสุ ขอนามัย ” ประการที่สอง ส่ วนคนงานที่พูดถึ ง
ความพอใจในงาน มักพูดถึ งเนื้ อหาของงานที่ เขาให้ชื่อว่า “ ปั จจัยกระตุน้ ” หรื อ “ ปั จจัยจูงใจ”
ทฤษฎีความคาดหวังของ วรู ม (Victer H. Vroom. 1964. อ้างถึงใน พัชรี คงดี. 2556) วรู ม
ได้กล่าวถึ ง ปั จจัย 3 ประการที่มีอิทธิ พลต่อการจูงใจให้คนปฏิ บตั ิงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้ 1)
ความเชื่อ ความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามและ ประสิ ทธิ ภาพของ
งาน โดยถ้าบุคคลเชื่ ออย่างแรงกล้าว่าเขาสามารถทางานได้สาเร็ จเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการทางาน 2)
ผลตอบแทน เป็ นความคาดหวังของบุคคลที่วา่ เมื่อเขาทาดีแล้วจะได้รับสิ่ งตอบแทน 3) การรับรู ้คุณค่า
บุ ค คลแต่ ล ะคนจะให้ คุ ณค่ า ให้ ค วามส าคัญแตกต่ า งกัน การจู ง ใจคนต้องรู ้ ว่ า เขาให้ คุ ณค่ า และ
ความสาคัญต่อสิ่ งใดแล้วจูงใจด้วยสิ่ งนั้น เขาจะพยายามในการทางานมากหรื อน้อยอยูท่ ี่การเห็นคุณค่า
ของสิ่ งจูงใจ
5. การสร้ างและขยายเครือข่ าย
ความหมายของการสร้างและขยายเครื อข่าย
ธงชัย ธนสถิตย์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) เครื อข่าย (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงของคน
ของกลุ่ม หรื อกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารร่ วมกันหรื อทากิ จกรรมร่ วมกัน
โดยมีการจัดระเบียบโครงการของคนในเครื อข่ายด้วยความเป็ นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของ
ความเคารพสิ ทธิ เชื่ อถือ เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการพัฒนาตนเองอีกรู ปแบบหนึ่ง
เป็ นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู ้ จกั กับบุ คคลใหม่ ๆ การสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุคคลที่พ่ ึงรู ้ จกั การรักษา
สัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแวดวงเดียวกันและต่างแวดวง
สนธยา พลศรี (2550 : 207)ให้ ความหมายของเครื อข่ ายว่า หมายถึ ง ความสัมพันธ์ ที่
เชื่ อมโยงระหว่างสมาชิ ก ซึ่ งอาจจะเป็ นบุ คคลต่ อบุ คคล บุ คคลต่ อกลุ่ ม กลุ่ มต่ อกลุ่ ม เครื อข่ ายต่ อ
เครื อข่าย กลายเป็ นเครื อข่ายย่อยภายใต้ครื อข่ายใหญ่ ในการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายไม่ได้เป็ นเพียงการ
รวมตัวกันโดยทัว่ ไป แต่มีเป้ าหมายในการทากิจกรรมร่ วมกัน ทั้งที่เป็ นครั้งคราวหรื ออาจเป็ นกิจกรรม
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ที่ต่อเนื่ อง จึงเป็ นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่ วมกัน มาพบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่ การลงมือ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ด้วยเป้ าหมายและจุดประสงค์เดียวกัน
อรวรรณ วงษ์ประคอง (มปป.: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลหรื อหน่วยงานที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ขอ้ จากัดด้านงบประมาณหรื อบริ บทของท้องถิ่น
โดยมีหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุ น ประสานงานระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้เกิดเครื อข่าย และจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ติดตามผลการดาเนินงานของเครื อข่าย
พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) กล่าวว่า เครื อข่าย หมายถึง การเชื่ อมโยงระหว่างระบบการ
ปฏิ บตั ิงานหรื อเชื่ อมโยงบทบาทของกลุ่ มบุคคล องค์กรหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เป็ นหน่ วยย่อย
รวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ภายใต้ความต้องการในวัตถุ ประสงค์ ร่ วมกันจัดโครงสร้ างและ
รู ป แบบการท างานด้ว ยระบบใหม่ ใ นลัก ษณะสร้ า งความร่ ว มมื อ ประสานงานกัน ในแนวราบ
ระหว่างผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วย การระดมสรรพกาลัง ร่ วมกันกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้วยการให้
สมาชิ กได้ร่วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมติดตามประเมินผล และ
ร่ วมรับผลประโยชน์
สรุ ปว่ า การสร้ า งและขยายเครื อข่ า ย หมายถึ ง ขบวนการอัน เกิ ด จากการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการ
บางอย่ า งตรงกัน ร่ ว มกัน ด าเนิ น กิ จ กรรมบางอย่ า งจนส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย และเมื่ อประสบ
ความสาเร็ จแล้วก็มีการขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรู ปแบบสู่ องค์อื่น ๆ ในรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
เช่ น การสร้ างและขยายเครื อข่ายในการพัฒนาความเป็ นคนดี สู่ โรงเรี ยนใกล้เคียงที่มีบริ บทคล้ายกัน
และโรงเรี ยนต่ าง ๆ ที่ มี ความสนใจในกระบวนการสร้ างความเป็ นคนดี ให้เกิ ดขึ้ นในโรงเรี ยน ทั้ง
ภายในและต่างจังหวัด ภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่การศึกษา ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมให้
ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการนาเสนอ เป็ นต้น
ความสาคัญของการสร้างและขยายเครื อข่าย
ธงชัย ธนสถิต (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่ าวถึ งความสาคัญหรื อประโยชน์ในการสร้ าง
เครื อข่าย คือ 1) ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 2) ช่วยลดการทางานและการใช้ทรัพยากรซ้อน
3) เกิดความเข้าใจมากขึ้น นาไปสู่ การทางานร่ วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย 4) สนองความต้องการ
ของกลุ่ม/องค์กรเครื อข่าย 5) ช่วยชี้ ให้เห็นปั ญหาและการพัฒนาของหมู่บา้ น/ชุ มชน 6) ช่วยเชื่ อมโยง
งานกับภาคต่าง ๆ และ 7) ทาให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือ ซี่ งการสร้างเครื อข่ายทาให้เกิด
การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ รู้กว้าง ประมวลผลข้อมูล ได้ขอ้ มูลที่ไม่ซ้ าซ้อน เกิดการ
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ยอมรับในเครื อข่าย เกิดศรัทธาไว้ใจ มีที่ปรึ กษา เวลาเผชิญปั ญหา จุดประกายความหวังใหม่ ๆ จูงใจ
และการยอมรับ
ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ (2557) กล่าวว่า การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือของสถานศึกษาเป็ น
กลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาคีต่าง ๆ จานวน
มากและมีคุณภาพเพียงพอ มาช่ วยกันผลักดันการศึกษาในส่ วนที่ตนเอง สามารถกระทาได้ เครื อข่าย
ความร่ วมมือเป็ นกลุ่ม หรื อองค์กร หรื อหน่วยงาน หรื อบุคคล ที่ทางาน ในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมี
เป้ าหมายเดียวกัน มีความต้องการร่ วมกัน ดาเนิ นกิจกรรมที่เป็ นประเด็นปั ญหาร่ วม โดยเข้าร่ วมมือกัน
เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างพลังและความแข็งแกร่ ง
ใน การผลักดันให้เกิดผลในการแก้ปัญหาร่ วมกันในอนาคต
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2556 : ออนไลน์) กล่าวถึงประโยชน์ของเครื อข่ายในการ
พัฒนาว่ามีประโยชน์หลายประการ ขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์สมาชิ ก และกิ จกรรมของเครื อข่าย ซึ่ ง
พอจะรวบรวมได้ ดังนี้
1. เครื อข่ายช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู ้ประสบการณ์เครื่ องมือ
และสื่ อ ผ่านการประชุ ม การทดลองปฏิบตั ิการ การประชาสัมพันธ์และการให้ความร่ วมมือกันใน
การดาเนิ นโครงการ การแบ่ง ปั นทัก ษะและประสบการณ์ ใ ห้แก่ ก ันเป็ นการเสริ ม ความสมบูรณ์
ให้กบั สมาชิกเครื อข่ายทั้งมวล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อองค์กร
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานงานในเครื อข่าย ช่วยลดการทางานและ
การใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อน ทาให้การพัฒนาสามารถดาเนินไปได้กา้ วหน้า รวดเร็ ว และส่ งผลต่อสังคม
ในวงกว้างยิง่ ขึ้น
3. เครื อข่ายสามารถเชื่ อมโยงคนที่อยูใ่ นระดับต่างกัน มีวิธีการทางาน การจัดองค์กร และ
มีภูมิหลังต่างกัน ที่ไม่มีโอกาสติดต่อกันเข้าด้วยกันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดความ
เข้าใจกันมากขึ้น นาไปสู่ การทางานร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย
4. เครื อข่ายสามารถทาให้คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ได้ทราบว่ายังมีบุคคล
หรื อหน่วยงานอื่นอีกมากที่สนใจทางานในเรื่ องเดียวกัน และเผชิญปั ญหาเหมือนกัน
5. เครื อข่ายสามารถทาให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ
6. เครื อข่ายช่วยชี้ให้เห็นปั ญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซบั ซ้อนและท่วมท้นในหมู่บา้ น
7. เครื อข่ายช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
8. เครื อข่ายทาให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ได้รับกาลังใจ การจูงใจ
และการยอมรับซึ่งมีความสาคัญต่อหน่วยเล็ก ๆ ที่อยูน่ อกระบบราชการ
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สรุ ปได้ว่า การสร้ างและขยายเครื อข่ายมี ความสาคัญต่อความร่ วมมื อของสถานศึ กษา
เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ช่วยลดการ
ทางานและการใช้ทรัพยากรซ้อน เนื่ องด้วยเครื อข่ายเป็ นการจัดระบบให้กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรที่เป็ น
สมาชิ กดาเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน เป็ นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ นาจุดดีของแต่ละฝ่ ายมาเรี ยนรู ้และ
สนับสนุ นกันและกัน เป็ นการผนึ กกาลังในการทางาน จึงทาให้กิจกรรมที่ดาเนิ นการเป็ นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิ ทธิภาพ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างและขยายเครื อข่าย
ธงชัย ธนสถิต (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีและแนวคิดสร้างเครื อข่ายว่า การ
สร้างเครื อข่ายในการทางานเชิ งพัฒนา มีแนวโน้มที่จะเป็ นการสร้างเครื อข่ายระหว่างองค์กรที่ทางาน
พึ่งพิ งซึ่ งกันและกัน มากกว่าที่ จะแข่ งขัน เป็ นการแลกเปลี่ ยน(exchange theory) แลกเปลี่ ยน
ผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นการรวมพลัง (synergy) รวมพลังทางานที่สร้ างผลลัพธ์และคุ ณค่า
มากกว่าที่แต่ละองค์กรจะทาโดยโดดเดี่ยว
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2554 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างเครื อข่าย ในการ
สัมมนาเครื อข่ายสถาบันเพื่อการป้ องกันประเทศ และความมัน่ คง (Network of Institutes for Defence
and Security: NIDaS) เกี่ ยวกับการดาเนิ นการความร่ วมมื อทางเครื อข่ายที่ แท้จริ งนั้น ควรมี การ
ดาเนินการดังนี้
1. มีการสร้างความไว้วางใจกันและกันของสมาชิ กภายในเครื อข่าย ในการดาเนิ นการทาง
เครื อข่ายสิ่ งแรกที่ตอ้ งมี คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ งกันและกัน (Trust)
2. มีการแลกเปลี่ยนโครงการและการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารร่ วมกัน หรื อการจัดกิจกรรมประชุ ม
หรื อสัมมนาร่ วมกัน ทาให้รู้จกั ซึ่ งกันและกันมากขึ้น รู ้ว่าสมาชิ กแต่ละคนเป็ นอย่างไร มีปัญหาอะไร
แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน สร้ างความใกล้ชิดสนิ ทสนม ทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ควรมีการพบปะกันอย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งของการพบปะกันจะต้องมี
สมาชิกใหม่ ๆ เข้ามาร่ วม กิจกรรมหรื อสัมมนาด้วยเสมอเพื่อเพิ่มสมาชิกในเครื อข่าย
3. มี การใช้ทรั พยากรร่ วมกัน เป็ นการท างานร่ วมกันโดยใช้ทรั พยากรที่ มี อยู่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด ทั้งในด้านมี การจัดสรรหรื อจัดหางบประมาณ อาจใช้วิธี การตั้งโครงการ
ร่ วมกัน แล้วนาไปจัดสรรงบประมาณจากหน่ วยงานตนเอง เป็ นการประสานการใช้งบประมาณอย่าง
ชาญฉลาด เป็ นการใช้งบประมาณร่ วมกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรด้านบุคคลทางานร่ วมกัน อย่างเช่ น
ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อทาโครงการร่ วมกัน เป็ นต้น
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4. มีวิธีการประสานการทางาน เพื่อให้การดาเนิ นงานของระบบเครื อข่ายเป็ นไปด้วยดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่น ประสานการจัดกิจกรรมร่ วมกัน การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ซึ่ งกันและกันและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรค
มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560 : VII) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างเครื อข่ายเพื่อ
ขยายผลการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมว่า เมื่ อพัฒนาจนเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบคุ ณธรรมจริ ยธรรมได้
สาเร็ จ ควรมีการขยายผลไปยังโรงเรี ยนอื่นๆ ด้วยวิธีการ coaching and mentoring โดยโรงเรี ยนต้นแบบ
ควรเป็ นพี่ เลี้ ยงให้โรงเรี ยนอื่ น ๆ เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ ในวงกว้างมากขึ้ น และช่ วยในการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมสู่ สังคมไทยอย่างยัง่ ยืน
สรุ ปแนวคิ ดในการสร้ างและขยายเครื อข่าย ได้ว่า หน่ วยงานและองค์กรส่ วนใหญ่ มี
เป้ าหมายและแนวคิ ดในการสร้ างและขยายเครื อข่ าย เพื่ อความร่ วมมื อในการพัฒนาองค์กร ซึ่ งมี
หลากหลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ และบริ บทขององค์กร เช่ น การสร้างเครื อข่ายในการ
ทางานเชิงพัฒนา การขยายเครื อข่ายเพื่อขยายผลสาเร็ จกิจกรรมหรื องานที่สาเร็ จให้เกิดประโยชน์ในวง
กว้างยิง่ ขึ้น เช่น การขยายเครื อข่ายการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรี ยน เป็ นต้น
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ ได้มีนกั วิชาการและนักวิจยั หลายท่าน ให้คาจากัดความ
หรื อความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
จิราพร หนูลาย (2550 : 59) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกนึ กคิดหรื อเจตนาคติ
ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเป็ นความสุ ขที่เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ งานเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ของตนทาให้เกิดความรู ้สึกดีในสิ่ งนั้น ๆ
พิสมัย แก้วทาสี (2551 : 57) กล่ าวว่าความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึกนึ กคิดหรื อ
เจตคติ ของบุ คคลที่ มี ต่อการท างานหรื อปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมในเชิ งบวกนั้น ความพึ งพอใจในการเรี ยน
หมายถึง ความรู้สึกพอใจชอบใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อความต้องการในการดาเนิ นกิจกรรม
นั้นๆจนบรรลุผลความสาเร็ จ
เซอร์ เมอร์ ฮอร์ น (Schemerhorn. 1984 : 230) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นระดับหรื อ
ขั้นของความรู ้ สึกในด้านบวก หรื อด้านลบของคนที่ มีต่อลักษณะต่างๆ ของงานรวมทั้งงานที่ ได้รับ
มอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
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ศคงคราญ ว่องไวสกุ ลชัย (2551 : 19) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
หมายถึ ง ทัศนคติ ทางบวกและทางลบที่ มีต่อการทางานของตนเอง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการความคาดหวังจากการทางานนั้น ๆ
อรอุมา คมสัน (2551: 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึ ง ผลที่เกิดจาก
การปฏิ บ ตั ิงานแล้วได้รับผลตอบแทนที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานนั้น ซึ่ ง
ความพึ ง พอใจนั้ นจะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานเป็ นไปด้ ว ยความเต็ ม ใจและเต็ ม
ความสามารถของตนเองจะส่ งผลให้หน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด หรื อทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่มี
ต่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ต่ อการท างาน หรื อการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมอะไรต่ าง ๆ ในเชิ งบวก เมื่ อได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตน ทาให้เกิดความรู ้สึกดีในสิ่ งนั้น ๆ ทาให้เกิดความรู ้ชื่นชอบ ประทับใจ
ในสิ่ งที่กระทาหรื อในสิ่ งที่ปฏิบตั ิ
4.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
นักวิชาการได้พ ฒ
ั นาทฤษฎี ที่ อธิ บายองค์ประกอบของความพึ งพอใจในงาน และ
อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับปั จจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี
บลู ม (Bloom.1976: 72-74 อ้างถึ งใน พิ สมัย แก้วทาสี . 2551: 61) ได้กล่ า วไว้ว่ า
ถ้าสามารถจัดให้นกั เรี ยนได้ทากิ จกรรมที่ตนต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่ นอนว่านักเรี ยนทุกคนได้
เตรี ยมใจส าหรั บกิ จกรรมที่ ตนเลื อกนั้นด้วย ความกระตื อรื อร้ นพร้ อมทั้งความมั่นใจเราสามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้ชดั เจน จากการปฏิบตั ิของนักเรี ยนต่องานที่เป็ น
วิชาบังคับกับวิชาเลื อกจากสิ่ งนอกโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนอยากเรี ยน เช่ น การขับรถยนต์ ดนตรี บางชนิ ด
เกมหรื ออะไรบางอย่ า งที่ นัก เรี ย นอาสาสมัค รและตัดสิ นใจได้โดยเสรี ใ นการเรี ย นการมี ความ
กระตือรื อร้น และความสนใจเมื่อเริ่ มเรี ยนจะทาให้นกั เรี ยนเรี ยนได้เร็ วและประสบความสาเร็ จสู ง
อย่างไรก็ตาม บลูม (Bloom) เห็นว่า วิธีน้ ี ค่อนข้างเป็ นอุดมคติที่จดั ได้ลาบาก ความพึง
พอใจของนักเรี ยนในการศึกษาเล่าเรี ยนจะเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ คือหลักสู ตรวิธีสอนและ
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อนที่จะสั่งสอนให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ดังนั้นจึ ง
เป็ นหน้าที่ ของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนที่ จะสร้ างความสุ ขในการเรี ยนให้ ก ับนักเรี ยนเพื่ อให้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจ มีความรักและกระตือรื อร้ นในการเล่าเรี ยน โดยการปรับปรุ งองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของครู มี การยกย่องให้กาลังใจแก่ นักเรี ยนที่ กระทาความดี มี มนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั นักเรี ยน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเจริ ญก้าวหน้า การสร้ างสภาพแวดล้อมเกี่ ยวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสม
น่ าอยู่ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนแสดงความคิ ดเห็ น รวมทั้งรั บฟั งและให้ความช่ วยเหลื อเมื่ อนักเรี ยน
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มีปัญหาทุกข์ร้อน ปั จจัยความพึงพอใจจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่ จะส่ งผลให้นักเรี ยนประสบ
ความสาเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยน
บาร์ นาร์ ด (Barnard. 1972 : 142 อ้างถึงใน วนิดา ไหมพรม. 2557 : 38) ได้กล่าวถึง
สิ่ งจู งใจที่ หน่ วยงาน หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานใช้เป็ นเครื่ องมื อในการกระตุ ้นให้ บุ คคลเกิ ดความ
พึงพอใจในการทางานไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. สิ่ ง จู ง ใจที่ เป็ นวัตถุ ได้แก่ เงิ น สิ่ ง ของที่ ใ ห้ แก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเป็ นการตอบแทน
เป็ นการชดเชย หรื อเป็ นรางวัล
2. งานนั้นต้องสามารถวางแผนและวัดความสาเร็ จได้โดยใช้ระบบการทางานและ
การควบคุมที่มีประสิ ทธิผล
3. เพื่อให้ผลในการสร้างสิ่ งจูงใจในเป้ าหมายของงาน จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้ าหมาย
3.2 มีผลงานกลับมาให้ผทู้ าทราบโดยตรง
3.3 งานนั้นเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา
3.4 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็ จได้
มัมฟอร์ ด (Manford.E. 1972 อ้างถึ งใน รัตน์ชา เลื่ อนแก้ว. 2550 : 162) ได้จาแนก
ความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจยั ออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มนี้
ได้แก่ Maslow,A.H. , Herzberg. F และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของ
บุคคลที่ตอ้ งการความสาเร็ จของงานและความต้องการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่มภาวะผูน้ า ( Leadership School) มองความพึงพอใจงานจากรู ปแบบและการ
ปฏิบตั ิของผูน้ าที่มีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.
3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เป็ นกลุ่มที่มอง
ความพึ งพอใจจากรายได้ เงิ นเดื อน และผลตอบแทนอื่ น ๆ กลุ่ มนี้ ได้แก่ กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จของ
มหาวิทยาลัยแมนเชตเตอร์ (Manchester Business School)
4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ (Managerment Ideology School) มองความพึงพอใจ
จากพฤติกรรมการบริ หารงานขององค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M.
5. กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึง
พอใจงานเกิ ดจากเนื้ อหาของตัวงาน กลุ่ มแนวคิ ดนี้ มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute)
มหาวิทยาลัยลอนดอน
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เสนอ ทองจีน (2549 : 34-35) ได้กล่าวสรุ ปเกี่ ยวกับทฤษฎีสาหรับการสร้างความพึง
พอใจว่ามีหลายทฤษฎี และทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสี ยงมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฎีลาดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ ที่กล่าวว่า มนุ ษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุ ด ความ
ต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่านั้น ที่เป็ นสิ่ งจูงใจแทน และมาสโลว์ได้ลาดับความต้องการของมนุ ษย์จากขั้นต่ าไปหา
สู งตามลาดับความสาคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการระดับสู งก็จะเรี ยกร้องให้ตอบสนอง แบ่งเป็ น 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) ความต้องการพื้นฐานเพื่อความ
อยูร่ อดของชี วิต เช่น ความต้องการอาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค และความต้องการ
ทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Security of safety needs) ความ
ต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยจาดอุบตั ิเหตุ ความมัน่ คงในอาชีพ
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belongingness needs) ได้แก่ ความต้องการ
อยูร่ ่ วมกันและการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และความรู ้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
4. ความต้องการที่เห็นคุณค่าของตนเอง (Esteem or status needs) ความต้องการที่จะมี
ฐานะเด่นเป็ นที่ยอมรับ ยกย่องสรรเสริ ญของบุคคลอื่น
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในชีวิต (Self-actualization or self-realization)
ลาดับขั้นความต้องการที่สูงสุ ดของมนุ ษย์ก็คือ ความต้องการที่จะสาเร็ จในชีวิตตามความนึกคิดหรื อ
ความคาดหวังที่อยากได้รับผลสาเร็ จในสิ่ งอันสู งส่ งในทัศนะของตน
อรอุมา คมสัน (2551 : 15) กล่าวว่า องค์ประกอบหรื อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพอใจ
ในงานนั้นสามารถแยกได้เป็ นปัจจัยสิ่ งแวดล้อมและปั จจัยเกี่ยวกับมนุษย์เอง ดังนี้
1. ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ที่แคบที่สุดหรื อระดับจุลภาคซึ่ งถื อ
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในองค์ กรไปจนถึ งสิ่ งแวดล้อมที่ กว้างที่ สุ ดหรื อระดับมหภาค ซึ่ งได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิ จ สังคมและการเมืองในขณะนั้น ในจานวนปั จจัยทั้ง 2 ประเภทนี้ ปั จจัยที่ได้รับความสนใจ
มากที่สุด ได้แก่ ปั จจัยระดับจุลภาคหรื อปั จจัยสภาพแวดล้อมในองค์กร ซึ่ งถือว่างานกับสภาพแวดล้อม
และองค์กรกับสภาพแวดล้อมเป็ นปั จจัยส าคัญที่ มี อิทธิ พลต่ อระดับของความพอใจมากน้ อยของ
คนทางานโดยตรง
2. ปั จจัยเกี่ยวกับตัวมนุษย์เอง ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา ปั จจัย
ด้านบุคลิ กภาพ ซึ่ งถื อค่านิ ยมความต้องการปฏิ สัมพันธ์ กบั บุ คคลอื่ น และปั จจัยความสามารถ เช่ น
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ความเฉลียวฉลาด ความชานาญ เป็ นต้น อย่างไรก็ดีมีขอ้ สังเกตว่าปั จจัยเหล่านี้ มิได้กาหนดระดับความ
พึงพอใจหรื อไม่น่าพอใจเท่านั้น
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959 อ้างถึงใน นวรัตน์ วิบูลย์ศรี . 2550 :
13-14) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการจูงใจในการทางาน เรี ยกว่า ทฤษฎี 2 ปั จจัย (Two – Factor Theory of
Motivation – Hygiene Theory) ซึ่ งได้เสนอว่าปั จจัยในการทางานเกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจในการ
ทางาน และไม่พึงพอใจในการทางาน โดยค้นพบว่า ปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อการทางานแบ่งออกเป็ น
2 กลุ่ม คือ
1. ปั จจัยอนามัย (Hygiene factor) คือ ปั จจัยที่ตอ้ งทะนุ บารุ งหรื อปั จจัยที่อาจทาให้เกิด
ความไม่พอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์การ วิธีการบังคับบัญชา ความมัน่ คงในการทางาน ความ
สัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในการทางาน และปั จจัยสี่ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ ถือว่าเป็ นสภาพแวดล้อมในการทางาน ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นต้องบารุ งรักษาไว้ให้ดี หากเกิ ด
ความไม่พอใจในเรื่ องเหล่านี้ ก็ควรรี บดาเนินการแก้ไขเพื่อให้หมดความไม่พอใจไป
2. ปั จจัยจูงใจ (Motivation factor) คือ เป็ นปั จจัยที่จูงใจให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่
ความสาเร็ จในการทางาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า การได้รับการยอมรับ และการยกย่อง
เป็ นต้น ดังนั้นฝ่ ายบริ หารควรส่ งเสริ มให้ปัจจัยเหล่านี้ เป็ นตัวกระตุน้ คนงานให้เกิดความพอใจ
กรี น และคราฟ (Greene and Craft. 1979 อ้างถึงใน สุ พิชญา อุรเคนทร์ เนตร. 2553 : 910) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความพึงพอใจ และการทางาน พบว่ามีแนวคิดดังนี้
1. ความพึงพอใจทาให้เกิดการทางาน (Satisfaction Causes Performance) กลุ่มนี้มี
ความเชื่ อว่าผูท้ ี่มี ความสุ ขในการท างานต่าง ๆ ด้วยความพึ งพอใจจะมี ผลผลิ ตจากงานดี แนวคิ ดนี้
ได้แก่ แนวคิดของวรู ม (Vroom. 1964)
2. การทางานทาให้เกิดความพึงพอใจ (Performance Causes Satisfaction) ผลงานที่ดี
มีผลจากงานสร้ างความพึงพอใจให้กบั คนปฏิ บตั ิ แนวคิ ดของกลุ่มนี้ ได้แก่ แนวคิดของพอร์ ตเตอร์
และลอว์เลอร์ (Porter and Lawler. 1968)
3. รางวัลเป็ นปั จจัยของความพึงพอใจในการทางาน (Reward as a Causal Factor)
แนวคิดนี้ มองรางวัล หรื อสิ่ งที่ได้รับผลตอบแทนเป็ นตัวแปรที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
และเกิดผลของงานด้วย กลุ่มนี้เป็ นแนวคิดของเบรฟิ ล และครอกเคท (Brayfield and Crockett. 1955)
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4.3 การวัดการประเมินความพึงพอใจ
เครื่ องมือที่ใช้วดั ความพึงพอใจ
พระถิรวัฒน์ วฑฺ ฒนเมธี (คามุงคุณ)(2556 : 52) ได้กล่าวไว้วา่ เครื่ องมือที่ใช้วดั ความ
พึงพอใจในการทางานเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก และเป็ นสุ ขของบุคคลที่
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานตลอดจนทาให้เกิ ดความพึงพอใจ มีความกระตื อรื อร้ น มี ความมุ่งมัน่ มี ขวัญ
กาลังใจในการทางานความพึงพอใจ เป็ นผลที่ เกิ ดจากทัศนคติ หลายประการ ที่ คนมี ต่องานของเขา
ต่อองค์ประกอบอื่ น ๆ ที่ มีความสัมพันธ์ กบั งานต่อชี วิตของเขาเองโดยทัว่ ไป เครื่ องมื อวัดความพึง
พอใจตามลักษณะที่ควรจะถามแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แบบสารวจปรนัย (Objective Survey) เป็ นแบบวัดที่มีคาถามและคาตอบให้เลือก
โดยที่ผตู้ อบ ตอบตามความที่ตนเองมีความคิดเห็นและความรู้สึกเป็ นข้อมูลที่ได้รับที่สามารถวิเคราะห์
ได้เชิงปริ มาณ
2. แบบสารวจเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ผตู้ อบด้วยคาพูดและ
ข้อเขียนตนเองเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดให้ตอบโดยอิสระเป็ นข้อมูลที่ได้เชิงคุณภาพ
การแบ่งแบบวัดความพึงพอใจตามลักษณะของงานแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
1. แบบวัดความพึงพอใจงานทัว่ ไปเป็ นแบบวัดความพึงพอใจของบุคคลที่มีความสุ ข
กับงานโดยมีส่วนร่ วม
2. แบบวัดความพึงพอใจเฉพาะเกี่ ยวกับงานลักษณะของแบบวัดความพึงพอใจของ
งานในแต่ละด้านความพึงพอใจในการเรี ยน จะมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั กิ จกรรมที่
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิเครื่ องมือวัดความพึงพอใจแบ่งตามลักษณะดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้ อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความ
คิดเห็นซึ่ งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรื อคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจถาม
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริ หารและการควบคุมงานและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ ง ซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ คและ
วิธีการที่ดีจึงจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งได้
3. การสังเกต เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิ ริยาท่าทาง วิธีน้ ี จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริ งจังและการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
เครื่ องมื อ ใช้ ว ัด ความพึ ง พอใจขึ้ นอยู่ ก ั บ ลั ก ษณะของข้ อ ค าถามและลั ก ษณะ
ของงาน ลักษณะของคาถามประกอบด้วยแบบวัดที่มีคาถามและมีคาตอบให้เลือกและให้เลือกตอบ
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โดยอิสระ เครื่ องมือที่ใช้วดั ความพึงพอใจตามลักษณะงานเป็ นการวัดความพึงพอใจงานทัว่ ไปและ
ความพึงพอใจเฉพาะเกี่ยวกับงานและวัตถุประสงค์ในการจัด
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
มนตา ตุ ลย์เมธาการ และคณะ (2560 : 54-55) ได้ศึ กษาการสังเคราะห์ องค์ความรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมในส่ วนภูมิภาคและประเมินผลการพัฒนาโรงเรี ยน
คุ ณธรรมจริ ยธรรม ส านักงานผูต้ รวจการแผ่นดิ น ซึ่ งได้รายงานข้อมู ลที่ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของ
โครงการในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม 1) ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ร่มรื่ นเหมาะสมเป็ นที่เรี ยน
มากขึ้น 2) ด้านนักเรี ยน พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่โรงเรี ยนกาหนดไว้
เป็ นส่ วนใหญ่ 3) นักเรี ยนพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น 4) โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีภาคีเครื อข่าย
เข้ามามี ส่วนร่ วมสนับสนุ นเพิ่มมากขึ้ น 5) โรงเรี ยนมี นวัตกรรม/ องค์ความรู ้ ของการสร้ างเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่งได้จากการดาเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรี ยน 6) โรงเรี ยนได้รับการยอมรับ
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนใกล้เคียง ชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนใน
ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรี ยนให้ดีข้ ึน ทาให้โรงเรี ยนใกล้เคียงมาศึกษาดูงานด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และพบว่าผลพลอยได้จากการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม ทาให้ 1) โรงเรี ยนมีผลทดสอบทาง
การศึกษา ในระดับชาติ (O-NET)ในระดับสู งขึ้ น 2)โรงเรี ยนคุ ณธรรมมีนักเรี ยนที่เข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น 3) อัตราออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยนคุณธรรมลดลง ในทาง
ตรงกันข้ามพบว่า ส่ วนใหญ่มีนกั เรี ยนเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 4) โรงเรี ยนและนักเรี ยนได้รับรางวัลเชิ ด
ชูเกียรติจากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ การแข่งขันทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา การประกวดสิ่ งประดิษฐ์
หรื องานสร้ างสรรค์ดา้ นศิลปะ การแข่งขันร้ องเพลงและเล่นดนตรี ฯลฯ และ 5) ชุ มชนมีการตื่นตัวใน
ระดับสู งในการรั บรู ้ เกี่ ยวกับการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม พบว่าชุ มชนจะให้ความร่ วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเพิ่มมากขึ้น ชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นฐานจัดการเรี ยนรู ้ และสนับสนุ น
ในด้านงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ และร่ วมเป็ นวิทยากรเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
จฤณญา จิ นาศรี พูล (2558) ได้ศึ กษาการเสริ มสร้ างความซื่ อสั ตย์โดยการเรี ยนรู้
ผ่านกรณี ศึกษาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั กึ่งทดลองมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึ ก ษาผลการเสริ ม สร้ า งความซื่ อสั ตย์โดยการเรี ยนรู ้ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาของนัก เรี ยนระดับ ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 กลุ่ ม ตัวอย่ า งคื อ นักเรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นเฉลิ มพระเกี ย รติ
60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ จังหวัดนนทบุรี ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา
2558 จานวน 80 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผ่านกรณี ศึกษา
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สาหรับการเสริ มสร้างความซื่ อสัตย์ จานวน 40 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผ่านกรณี ศึกษาสาหรับการเสริ มสร้ างความซื่ อสัตย์ จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบ
วัดความซื่ อสัตย์ และแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นกรณี ศึกษาสาหรับการเสริ มสร้างความซื่ อสัตย์
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า ผลการวิจยั พบว่า
1) หลังการทดลองและระยะติดตามผลนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ผ่านกรณี ศึกษาสาหรับการเสริ มสร้างความซื่ อสัตย์มีค่าเฉลี่ ยคะแนนความซื่ อสัตย์
สู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 2) หลังการทดลองและระยะติดตามผล
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 กลุ่ มทดลองที่ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผ่านกรณี ศึ กษา
ส าหรั บการเสริ มสร้ างความซื่ อสั ตย์มี ค่ าเฉลี่ ยคะแนนความซื่ อสั ตย์สู งกว่ากลุ่ มควบคุ มที่ เข้าร่ วม
กิจกรรมตามหลักสู ตรของโรงเรี ยนตามปรกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ ริยา เผด็จศึก และนิภา ศรี ไพโรจน์(2558 : ออนไลน์)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาทของ
สถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุ ณลักษณะสุ จริ ตของนักเรี ยนตามโครงการ โรงเรี ยนสุ จริ ต สถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 4 พบว่า ด้านบทบาทของสถานศึกษา
ในการส่ งเสริ มคุณลักษณะสุ จริ ตของนักเรี ยนตามโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 3 และเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านมีจิตสาธารณะ ด้าน
ทักษะการคิ ด ด้านอยู่อย่างพอเพี ยง ด้านซื่ อสัตย์สุ จริ ต และด้านมี วินัย เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยด
ปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านทักษะการคิ ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับ มากทุกข้อ โดย เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
สามารถยกตัวอย่างบุ คคลที่ เป็ นแบบอย่างที่ ดีของความสุ จริ ตในโรงเรี ยน ชุ มชนและสั งคมพร้ อม
อธิ บายความดี ที่ปรากฏ จัดกิ จกรรมให้นักเรี ยน สามารถสร้ างสรรค์ผลงานต่ อต้านการทุ จริ ต และ
จัดกิ จกรรมให้นักเรี ยนสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาการทุ จริ ต ส่ วนลาดับสุ ดท้าย ได้แก่
สนับสนุนให้นกั เรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบแง่มุมต่าง ๆ ของการทุจริ ต/ไม่ทุจริ ต
1.2 ด้านมีวินยั โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ น ระดับ
มากทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนสามารถ
นาตัวอย่างพฤติ กรรมสุ จริ ตไปประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในชี วิตประจาวัน ปลูกฝั งให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยนและ
ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็ จทันเวลาด้วยตนเอง และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถรู ้ และเคารพ
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สิ ทธิ ของเพื่อน ครู ผูป้ กครอง และผูอ้ ื่ นในสังคม ส่ วนล าดับสุ ดท้าย ได้แก่ ปลู กฝั งให้นักเรี ยนเมื่ อ
ได้รับคาแนะนาตักเตือนในการปฏิบตั ิตนไม่ถูกระเบียบของโรงเรี ยน ยินดีแก้ไข และปรับปรุ งตนเอง
1.3 ด้านซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกดังนี้ สนับสนุ นให้นักเรี ยน
สามารถพูดแต่สิ่งที่เป็ นจริ งไม่กลับกลอกไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่คดโกง ไม่หาผลประโยชน์และเอารัดเอา
เปรี ยบในทางมิชอบ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ หน้าที่ตามกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับ และส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีการมีความละอายเกรงกลัวต่อการทาผิด ส่ วนลาดับสุ ดท้าย ได้แก่
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความตรงต่อเวลา
1.4 ด้านอยู่อย่างพอเพี ยง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกดังนี้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัดและมี การเก็บออมเงิ น ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถใช้ทรั พยากรของ
ส่ วนรวมอย่างประหยัดและรู ้ คุณค่า และส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี การวางแผนในการใช้จ่ายโดยการทา
บัญชีรายรับรายจ่าย ส่ วนลาดับสุ ดท้ายได้แก่ ปลูกฝังให้นกั เรี ยนพร้อมให้อภัยเมื่อผูอ้ ื่นกระทาผิดพลาด
1.5 ด้านมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดย เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกดังนี้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ดู แลรั กษาทรั พย์สมบัติ และสิ่ งแวดล้อมของห้ องเรี ยนโรงเรี ยน ชุ มชน จัดกิ จกรรมให้นักเรี ยนมี
ส่ วนร่ วมสร้างสิ่ งที่ดีงามของส่ วนรวมด้วยความกระตือรื อร้น และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนชักชวนให้ผอู ้ ื่น
ประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพลเมืองดีของโรงเรี ยน ชุ มชน และสังคม ส่ วนลาดับสุ ดท้ายได้แก่ ส่ งเสริ มให้
นัก เรี ย นมี จิ ตอาสาช่ ว ยท างานให้ ผู ้อื่ นด้วยก าลัง กาย ก าลัง ใจ และก าลัง สติ ปั ญ ญาโดยไม่ หวัง
ผลตอบแทน
โรงเรี ยนนวมินทราชู ทิศกรุ งเทพมหานคร (2557 : 47-74) ได้ศึกษาเรื่ องการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมการปลู กจิ ตสานึ กสุ จริ ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชู ทิศกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการปลูกจิตสานึ กสุ จริ ตของนักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ
กรุ งเทพมหานครส่ งผลให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมจิตสานึ กความสุ จริ ตด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง มีพฤติกรรม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการปลูกจิตสานึกสุ จริ ตของนักเรี ยน
โรงเรี ยนนวมิ นทราชู ทิ ศกรุ งเทพมหานครส่ งผลให้นักเรี ยนมี พฤติ กรรม จิ ตสานึ กความสุ จริ ตด้าน
จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สุ รียร์ ัตน์ พัฒนเธี ยร (2556 : บทสรุ ป) ได้รายงานการประเมินโครงการสร้ างเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน โรงเรี ยนพิชยั รัตนาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินโครงการตามรู ปแบบการประเมิ นแบบซิ ปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบีมและคณะ
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(Stufflebeam, et al. 1971) ได้แก่ บริ บทสภาพแวดล้อม ปั จจัยนาเข้า กระบวนการดาเนิ นโครงการ
ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต พฤติกรรมคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน ระยะหลังสิ้ นสุ ดดาเนิ นโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวชี้ วดั พบว่า ทุกตัวชี้ วดั มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความมี วินัย
และเอื้ออาทรผูอ้ ื่น และความกตัญญูกตเวทีมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากัน รองลงมาคือ ใฝ่ เรี ยนรู ้ และยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่ วนตัวชี้ วดั ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ผุสดี แสงหล่อ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กปกครองต่อการบริ หารงานของ
โรงเรี ยนสวนป่ า อุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2. พบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นที่ พึงปรารถนาของบุ คคลทุ กคนเพราะช่ วยให้การท างานเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การสร้ า งความพึ ง พอใจนั้น ผู ้บ ริ หารจ าเป็ นต้อ งรู ้ เ กี่ ย วกับ
กระบวนการเทคนิคและวิธีการด้วยการอาศัยการจูงใจเป็ นเครื่ องมือสาคัญการจูงใจบุคลากรให้ได้ผล
นั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้สิ่งจูงใจที่ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุ คคลและมี ความรู ้ พ้ืนฐานที่ จะ
นาไปใช้ในการเสริ มสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
สมปอง ใจดีเฉย และคณะ (2554) ได้สังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการสร้างโรงเรี ยน
ต้นแบบด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โดยศึกษาข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิ งบรรยาย
การศึกษาเชิ งคุ ณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร คณะครู และบุคลากร โรงเรี ยนบางมูลนาก
ภูมิวิทยาคม จานวน 110 คน นักเรี ยน จานวน 1,080 คน และผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
กานันผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุ มชน และประชาชนทัว่ ไปในเขตบริ การของโรงเรี ยน จานวน 479 คน ผลการ
สังเคราะห์พบว่า กระบวนการขับเคลื่ อนสู่ ความเป็ นบางมูลนากโมเดล ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ การพัฒนานักเรี ยน และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
โดยใช้ กิ จกรรมโครงงานคุ ณธรรม เป็ นเครื่ องมือหลักในการขับเคลื่ อนโครงการ ร่ วมกับงานวินัย
นักเรี ยน และกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาจิตสานึกสาธารณะของนักเรี ยน ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่ วนของกิ จกรรม
ชุ มนุ มและกิ จกรรมเพื่อสาธารณะ ซึ่ งคณะครู ได้ร่วมกันระดมความคิดและกาหนดให้มีแนวปฏิ บตั ิ
ร่ วมกัน อนึ่ ง การใช้โครงงานคุ ณธรรมเป็ นเครื่ องมื อหลักนั้น มิ ได้เป็ นกลจักรที่ ท าให้นักเรี ยนมี
คุณธรรมโดยตรง แต่เป็ นกลจักรที่ช่วยพัฒนาความคิดให้กบั นักเรี ยน ซึ่ งเมื่อนักเรี ยนคิดดี และคิดเป็ น
คิดวิเคราะห์เชิ งระบบจะก่ อเกิ ดอาวุธทางปั ญญาและเกิ ดคุ ณธรรมขึ้นภายในตัวเองในที่สุด โดยการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมจะมีครู เป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
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ณัฐพงศ์ ดี ไพร (2553 : บทคัดย่อ) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการมี จิตสาธารณะของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่า ปั จจัยลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมี
จิตสาธารณะมี ความสัมพันธ์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และปั จจัยทางสังคมกับการมี จิต
สาธารณะของนักศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ
วลัยรักษ์ บุญภา (2553) ได้ศึกษาวิจยั กระบวนการสร้างจิตอาสาคณะกรรมการชุมชน
ในเขต เทศบาลตาบลโพธิ์ ไทร อาเภอโพธิ์ ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กระบวนการสร้ างจิตอาสา
เป็ นการท าความเข้าใจโดยการสื่ อสาร บอกเล่ า ประชาสั มพันธ์ การปลู กจิ ตส านึ กให้ตระหนักถึ ง
ความสาคัญของจิต อาสา และการเข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชนอย่างสม่าเสมอ ส่ วนแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างจิต อาสา ประกอบด้วยการสร้างจิตสานึ กเรื่ องการทางานเพื่อส่ วนรวมให้ตระหนัก
ถึ งปั ญหาและผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับสั งคมโดยให้ ยึดหลักธรรมในการดาเนิ นชี วิต การให้รางวัล
ยกย่อง เชิ ดชูเกียรติให้เป็ นแบบอย่าง ของสังคม และให้โอกาสบุคคลที่มีจิตอาสาทาคุณประโยชน์เพื่อ
ส่ วนรวม ตลอดจนสร้ างระบบกลไกที่เน้น เรื่ องการทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวมโดยท้องถิ่ น/เทศบาล
เป็ นแบบอย่างไม่ใช้เงินเป็ นตัวนาในการดาเนิ นโครงการ/กิจกรรม
อนิ ษฎา แจ้งเอี่ ยม (2553) ได้ทาวิจยั เกี่ ยวกับ เครื อข่ ายการสื่ อสารและการเข้าร่ วม
เป็ น อาสาสมัครเครื อข่ายจิตอาสา ผลการศึกษา พบว่า เครื อข่ายจิตอาสาเป็ นเครื อข่ายที่ไม่เป็ นทางการ
โดยมี ศู นย์ก ลางในการรวบรวมข้อมู ล ต่ า ง ๆ คื อ ศู นย์ป ระสานงานเครื อข่ า ยจิ ตอาสา รู ป แบบ
การติ ดต่อสื่ อสาร ของเครื อข่ายจิ ตอาสาที่ พบ มี 3 ลักษณะ คื อ การสื่ อสารสองทางไม่เป็ นทางการ
การสื่ อสารสองทางกึ่ง ทางการ และการสื่ อสารทางเดียว มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายการสื่ อสารแบบลูกโซ่
และเครื อข่ายการสื่ อสาร แบบทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยงั ยังพบว่า การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
อาสาสมัคร มี ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับการเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัคร อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.001
อภิเชษฐ จันทนา (2553 : 44) ศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนบ้านโป่ งขุนเพชรพัฒนา สานักงานพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนจิตสาธารณะก่อนทดลองแสดงให้เห็ นว่าการจัดกิจกรรม
กลุ่ มสามารถช่ วยให้นักเรี ยนมี จิตสาธารณะเพิ่มขึ้ นเพราะกิ จกรรมกลุ่ มทาให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ จากกิ จกรรม นักเรี ยนในกลุ่มได้แสดงออกและแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มในแต่ละครั้ง นักเรี ยนได้ฝึกการเป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะในด้านการใช้และ
การดูแล รักษาสาธารณะสมบัติดา้ นการถือเป็ นหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิเป็ นประจาและด้านการเคารพสิ ทธิ
ของตนเองและผูอ้ ื่น
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อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553 : 105-109) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปั ตตานี พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสั งคมที่ ส่ งผลต่ อ
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ที่ เป็ นตัวพยากรณ์ ได้ดี
คือ ด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่น ร้อยละ 26.40 และสามารถร่ วมเป็ นตัวพยากรณ์
ร่ วมกับการสนับสนุนจากครอบครัวได้ร้อยละ 30.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เรี ยม นมรักษ์ (2552 : 103) ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตสาธารณะของ
นักศึ กษาในองค์ก รนักศึ ก ษามหาวิ ทยาลัย รามค าแหง พบว่า องค์ ประกอบของจิ ตสาธารณะทั้ง
9 องค์ประกอบ ซึ่ งจัดลาดับจิตสาธารณะที่นักศึกษาในองค์กรนักศึกษาให้ความสาคัญมากที่สุด คือ
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ความรั ก ความเอื้ออาทร และความสามัคคี การมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมสังคม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ยกย่องและให้เกียรติผอู ้ ื่น มีมาตรฐานในการ
ปฏิ บ ัติ งาน มี การติ ดต่ อสื่ อสารอย่างต่ อเนื่ องและเชื่ อมโยงเครื อข่ ายความร่ วมมื อ มี ปฏิ สั มพันธ์
ทางสังคม มีองค์ความรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ตามลาดับ
ทรงศักดิ์ ศรี บุญจิตต์ และคณะ (2551) ได้ทาโครงการประเมินผลเปรี ยบเทียบในมิ ติ
ต่างๆ ของประชาชนในการนาปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้จากการวัดระดับความรู ้ และ
ความเข้าใจปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า ประชาชนในทุ กอาชี พยังไม่ค่อยมี ความเข้าใจในหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ประชาชนทัว่ ไปส่ วนใหญ่ มี ความเข้าใจปรั ชญาเศรษฐกิ จในระดับมาก
ในด้านหลักการมีภูมิคุม้ กัน ประชาชนในภาคเกษตรมีความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้าน
หลักการมีภูมิคุม้ กันและเงื่ อนไขการมีความรู ้ และคุ ณธรรม ประชาชนในภาคบริ การมีความเข้าใจใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุม้ กัน เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านหลักการมีภูมิคุม้ กัน และลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในระดับมาก
โดยเฉพาะหลักการมีภูมิคุม้ กัน ส่ วนประชาชนในภาคราชการมีความเข้าใจในระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้านหลักการมี ภูมิคุม้ กัน เมื่ อศึ กษาการนาปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุ กมิ ติ พบว่า
ประชาชนทัว่ ไปนามาประยุกต์ใช้ในระดับมาก ประชาชนในภาคเกษตรนามาประยุกต์ใช้ในระดับ
ปานกลาง และประชาชนในภาคบริ การ นามาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลางโดยนามาใช้มากในมิติ
ด้านสั งคมเช่ นเดี ยวกัน ส าหรั บเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารภาคอุ ตสาหกรรมนามาประยุกต์ใช้ในระดับ
ปานกลาง และประชาชนภาคราชการ นามาประยุกต์ใช้ในระดับมากโดยนามาใช้มากในมิติสังคม
เช่ นเดี ยวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าการนาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้น้ นั มีความสัมพันธ์
กับระดับความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยผูท้ ี่ มีความเข้าใจมากจะนามา
ประยุกต์ใช้มาก ส่ วนผูท้ ี่เข้าใจน้อยก็จะนามาใช้นอ้ ย
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นันท์นภัส บุ ญแย้ม (2551) ได้ทาการศึ กษาทัศนะของประชาชนต่อการนาแนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพี ยงประยุกต์ในชี วิตประจาวัน กรณี ศึ กษาประชาชนในตาบลคลองประเวศ อาเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในส่ วนของปั จจัยแวดล้อม ประชาชนในตาบลติดตามข่าวสาร และ
รับข่าวสารเกี่ ยวกับแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงผ่านสื่ อโทรทัศน์เป็ นประจาทุ กวัน เคยรั บรู ้ และได้รับ
ความเข้าใจเรื่ องแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงจากสื่ อโทรทัศน์อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการ
หรื อกิ จกรรมเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพี ยง ในเรื่ องทัศนะของประชาชนต่ อการนาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียงประยุกต์ในชี วิตประจาวันอยูใ่ นระดับมาก และพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อทัศนะใน การนาแนวคิด
เศรษฐกิ จพอเพียงประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันของประชาชนในตาบลคลองประเวศอาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิ งเทรา ได้แก่ อายุ อาชี พ ความถี่ ในการรับสื่ อ และระดับประสิ ทธิ ผลของสื่ อในการให้
ความรู้
ทิศนา แขมมณี (2550 : 50) กล่าวว่านักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิ ยมมองธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ในลักษณะเป็ นกลาง คือ ไม่ดี ไม่เลว (Neutral-Passive) การกระทาต่าง ๆ เกิ ดจากอิทธิ พล
ของสิ่ งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิ ดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ า (Stimulus-Response)
การเรี ย นรู ้ เกิ ดจากการเชื่ อมโยงระหว่ า งสิ่ ง เร้ า และการตอบสนองของกลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย มให้
ความสาคัญกับ “พฤติกรรม” มากเพราะพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่สังเกตเห็นได้สามารถวัดและทดสอบได้
ศักดิ์ ชัย ค้าชู (2550) ได้ท าการศึ กษาการประยุกต์ใช้แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยงใน
องค์กร: ศึ กษากรณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึ ง พบว่า เจ้าหน้าที่ และเยาวชนในศูนย์
ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า เป็ นแนวทางการดาเนิ นชี วิตโดยคานึ งถึงความพอประมาณ พอมี พอกินพอใช้ เป็ นแนวคิด
พึ่งตนเอง ไม่ประมาท รู ้ จกั เก็บออม ไม่ฟุ่มเฟื อย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์ มีการวางแผน
ใช้ความรู ้คู่คุณธรรม ซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งตรงกันกับลักษณะการดาเนิ นชี วิตแบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประเมินผลสาเร็ จตามกรอบแนวคิดที่วางไว้ และได้ขอ้ ค้นพบว่าในการ
ดาเนิ นโครงการต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึ งที่ เป็ นการนาแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้น้ นั ทาให้เจ้าหน้าที่และเยาวชนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียงมากขึ้น นอกเหนื อจากการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อต่างๆ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นโครงการดังกล่ าวได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ ายเกี่ ยวข้องในศูนย์ฝึก ด้วยต่างก็เห็ น
ว่ า เป็ นประโยชน์ ต่ อศู นย์ฝึ กและอบรมเด็ ก และเยาวชนบ้า นบึ ง ในแง่ ก ารบริ หาร การประหยัด
งบประมาณ ภาพลักษณ์ ขององค์กร และเป็ นประโยชน์กบั ตัวเจ้าหน้าที่ให้เรี ยนรู ้ ถึงความพอเพียงใน
การดาเนิ นชี วิต รู ้จกั ประหยัดอดออม เห็นคุณค่าและรู ้จกั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิ ดประโยชน์
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สู งสุ ด ตลอดจนเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนรู ้ จกั พอประมาณ มีจิตสานึ กของความรับผิดชอบร่ วมกัน
และสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนได้
พัฒนะเทพ จันทรสาขา(2549 : บทคัดย่อ) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุ ข นักเรี ยนโรงเรี ยนอุดมวิทย์ ผลการประเมินโครงการสรุ ปได้
ดังนี้ 1) ด้านสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า อยูใ่ น
ระดับ “มากที่สุด” คื อวัตถุ ประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายการเป็ นคนดี เก่ง และมี ความสุ ข
วัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนานักเรี ยนและโรงเรี ยนมี นโยบายในการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะเป็ นคนดี ในโรงเรี ยนได้อย่างมีความสุ ข บุคลากรให้ความร่ วมมือใน
การจัดกิ จกรรมตามโครงการอยู่ระดับ “มากที่สุด” และมี ความพึงพอใจต่อการพัฒนานักเรี ยนให้มี
คุ ณลักษณะมีความสุ ขเพราะเป็ นโครงการที่ ดี 2) ด้านปั จจัยนาเข้าตามความคิ ดเห็ นของครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินพบว่า อยูใ่ นระดับ “มากที่สุด” คือ ผูบ้ ริ หารให้
การสนับสนุ นโครงการโดยตั้งกรรมการดาเนินโครงการและความเหมาะสมของระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการพร้ อมสู งมากในการให้ ความร่ วมมื อในการแก้ปั ญหาพฤติ กรรมนักเรี ยนมี ความพร้ อม
ความสามารถด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานมีความเหมาะสมงบประมาณจัดสรรเพียงพอ
3) ด้านกระบวนการตามความคิ ดของครู และกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานผลอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” คือโรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาและมีความสุ ข โรงเรี ยนสรุ ปรายงาน
ผลและรวบรวมปั ญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป การดาเนิ นงานเป็ นไปตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ทุ ก อย่ า ง โครงการปฏิ บ ัติ ไ ด้จริ งทุ ก กิ จกรรม สามารถปฏิ บ ัติ ตามแผนที่ จ ัดไว้ท้ ัง
21 กิจกรรม 4) ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรี ยนผูป้ กครองครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินคุ ณลักษณะด้านดีโดยภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับ “มาก” คือ ซื่ อสัตย์ และเคารพกติกา
ของสังคมคุณลักษณะด้านเก่ง โดยภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับ “มาก” มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
สามารถใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจและสามารถประยุกต์ความรู้คุณลักษณะด้านมีความสุ ขโดยภาพรวม
พบว่าอยู่ระดับ “มาก” คื อ ละเว้นสิ่ งทาความสะอาดร่ างกายเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ มและที่ อยู่อาศัยรู ้ จกั
ป้ องกันอันตรายจากอุบตั ิเหตุเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุ ขของนักเรี ยน
ก่อนการดาเนิ นโครงการโดยภาพรวมคุ ณลักษณะด้านดี หลังดาเนิ นการสู งกว่าก่ อนดาเนิ นโครงการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 นั้นคือกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการทาให้นกั เรี ยนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ ึนพอที่จะยอมรับได้อย่างมัน่ ใจใน 99% และข้อเสนอแนะมาก คือ ความรับผิดชอบ ขยัน
และมีเหตุผล คุ ณลักษณะด้านเก่งหลังดาเนิ นโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ พฤติกรรมของนักเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนพอที่จะยอมรับได้ มี
การพัฒนาขึ้นมาก คือ รู ้ แหล่งข้อมูลและวิธีการแสวงหาความรู ้ที่หลากหลาย ข้อมูลคุณลักษณะด้านมี
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ความสุ ขหลังการดาเนิ นการโครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือ กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการทา
ให้พฤติกรรมนักเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยอมรับได้อย่างมัน่ ใจ 99 % และข้อที่มีการพัฒนาขึ้น
มากคื อ รู ้ จกั รักษาความสะอาดของเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ ม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
โดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินลดลงเกิ นร้ อยละ 75 การให้ความ
ร่ วมมือในกิ จกรรมของนักเรี ยนและครู ท้ งั 21 กิ จกรรมโดยภาพรวม “มากที่สุด” ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ของ
กิจกรรมทั้ง 21 กิจกรรมตามโครงการโดยภาพรวมพบว่า “มากที่สุด”
5.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
ธันยา ไมล์ (Tanya Miles. 2016) ได้ศึกษาเรื่ องบทบาทของผูป้ กครองในกระบวนการ
ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้สารวจเขตการศึกษาในชนบทของอลาบามา พบว่าผูป้ กครองมีอิทธิ พลต่อผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน ในการเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมให้กบั นักเรี ยนโดยพิจารณาผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนที่มี
ความสั มพันธ์ ที่ ดีก ับผูป้ กครองและชุ มชน เพื่ อที่ จะสามารถช่ วยพัฒนาและปรั บปรุ งให้นักเรี ยน
ประสบความสาเร็ จทางด้านวิชาการ
อคาร์ เวอรัล และคณะ (Akar Vural. et al. 2013 : 225) ได้ทาการพัฒนาโมเดลการวัด
ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนในจังหวัดไอดิน จานวน
781 คน ผลการวิจยั พบว่า ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยนมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
โดยความเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน จานวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การเคารพกฎระเบียบของ
โรงเรี ยน และความพึงพอใจในโรงเรี ยน ซึ่ งการพัฒนาความเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยนนั้น ควรพัฒนา
ให้ผเู้ รี ยนมีความเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน โดยการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็ นในชั้น
เรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจและยอมรับซึ่ งกันและ
กัน มีน้ าใจช่ วยเหลื อกันในยามที่มีปัญหา ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรักและความผูกพันต่อโรงเรี ยน ทาให้
ผูเ้ รี ยนมี การเคารพกฎเกณฑ์ในโรงเรี ยน มี ความพึ งพอใจในโรงเรี ยน ท าให้ผูเ้ รี ยนอยู่ร่วมกันใน
โรงเรี ยนได้อย่างมีความสุ ข
คาร์ ทอน (Carthon. 2007 : 256 อ้างถึงใน ชูศิลป์ นาราหนองแวง. 2554 : 65) ศึกษา
วัฒนธรรมของชาวบ้า น และจิ ตส านึ ก ของสั ง คมของชาวพื้ น เมื อ งเชื้ อสายแอฟริ กาโดยศึ ก ษา
ผ่านวรรณกรรม การแสดงบทกวี นวนิยายที่กล่าวถึงการประท้วงผ่านมาเป็ นระยะยาวนานจนกลายเป็ น
วัฒ นธรรมของคนในชุ ม ชนการประท้ ว งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเรื่ องราวที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรี ยกร้ อ ง
ความยุติธรรมในสังคมเพื่อกระตุน้ จิตสานึกทางสังคมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูค้ น
ชิ นิชี (Shinichi. 2007 : 3217-A อ้างถึ งใน พรทิพย์ มนตรี วงศ์. 2554 : 37) ศึกษา
จิ ตสาธารณะและการน าความรู ้ ไปใช้ ในชุ มชน กรณี ศึ ก ษาการใช้พ้ื นที่ สาธารณะในชนบทไทย
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ผลการวิจยั พบว่า การขาดจิตสานึกสาธารณะเป็ นสาเหตุหนึ่งของปั ญหาชีวิตประจาวันของคนในสังคม
ชนบทไทยพฤติกรรมความร่ วมมือและปฏิ สัมพันธ์ประจาวันของคนในสังคมจะเกิ ดขึ้นเมื่อความรู ้ ที่
นาไปใช้ในชุมชนมีเหตุผลสอดคล้องกับวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และความต้องการปั จจุบนั ของเขา
แชมเปญ (Champagne. 2007 : 78 อ้างถึงใน ขณิ ดา นันทะวัน. 2554 : 82) ศึกษาสารวจ
รู ปแบบต่าง ๆ ของจิตสานึ กทางสังคมเกี่ยวกับความสามารถของครู พละศึกษาที่มีต่อเยาวชนพื้นเมือง
ในการศึ กษาได้พฒั นากรอบทฤษฎี ให้เป็ นวิธีการเพื่อให้เกิ ดการเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของคนใน
ชุ มชน โดยใช้การวิจยั คุ ณภาพสัมภาษณ์ครู พละศึกษาจานวน 8 คน ผลการวิจยั พบว่า จิตสานึ กทาง
สังคมของครู พละศึกษาต่อเยาวชนพื้นเมืองอย่างเห็นได้ชดั
แบรดชอว์(Bradshaw. 2007) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพของท้องถิ่ น
โดยการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการประมวลผลนาเอาคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าไปในบทเรี ยนที่ทา
การสอน ซึ่ งเน้นตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นของนักเรี ยน ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนได้รับการพัฒนา
ให้มีศกั ยภาพมีความเจริ ญทางคุณธรรมจริ ยธรรมมากยิง่ ขึ้น
แครนเลย์ (Cranley. 2003 : 1531-A) ศึกษาการปฏิบตั ิดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึ กษา ในเขตชุ มชนเมื องของประเทศไทย การประพฤติ ปฏิ บ ัติ ด้าน
จริ ยธรรมของนักเรี ยน ประกอบด้วย มาตรการที่โรงเรี ยนใช้อบรมคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน
โดยการนาเอาจริ ยธรรมบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่น และมาตรการเหล่านี้ จะเกิดผลอย่างไรโดยกาหนด
กรอบความคิดไว้ 6 ด้าน คือ การสอนจริ ยธรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตร การสอนจริ ยธรรมโดยใช้
กิ จกรรมการสอนที่ ต่ อเนื่ อง การสอนจริ ยธรรมโดยก าหนดระเบี ยบกฎของห้ องเรี ยน การสอน
จริ ยธรรมโดยดาเนินนโยบายและระเบียบของทางราชการ การวิจยั ใช้เวลา 6 เดือน ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จึงพบว่า การจัดการศึกษาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมโดยผูบ้ ริ หารและครู เน้นความดีงามที่ยึดตาม
หลักของพระพุทธศาสนาโดยเน้นการควบคุ มดูแลนักเรี ยน การปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คน
อื่ นโดยวิธีการให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยการปฏิ บ ตั ิ แม้ว่าจะไม่ ได้กาหนดไว้ในหลักสู ตร สิ่ งที่ ตอ้ ง
ปฏิ บตั ิต่อกัน การให้เกี ยรติผอู ้ ื่ นเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งให้ความสาคัญ และได้คน้ พบว่าการจัดการเรี ยนการ
สอนจริ ยศึกษาควรบูรณาการคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และ
ปฏิ บตั ิ ได้ ผูบ้ ริ หารและครู นอกจากจะอบรมสั่งสอนควรเป็ นแบบอย่างที่ดี การฝึ กอบรมควรกระทา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
ดิฟอานิ (Dzivhani. 2002 : 842-A) ได้ศึกษาบทบาทของระเบียบวินยั ที่มีต่อการจัดการ
ในโรงเรี ยนและห้องเรี ยน โดยการศึ กษาจากโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาแห่ งหนึ่ งที่ กฎระเบี ยบวินัยดี มาก
แสดงให้เห็ นจากการสอบเรี ยนต่ อในระดับอุ ดมศึ กษาได้เป็ นจานวนมาก พบว่า เกิ ดจากระบบการ
จัดการของโรงเรี ยนที่ดี เช่น นโยบาย สภาพห้องเรี ยน บทบาทครู ผสู้ อน คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
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ตัวแทนของนักเรี ยน และกฎระเบี ยบวินยั ที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั วินยั ที่เหมาะสม มีการอุทิศตน
ให้ก ับการก ากับดู แลวินัย ควรมี แรงจู งใจในการปฏิ บ ตั ิ การมี วินัย และการเป็ นแบบอย่างที่ ดีของ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ล้วนเป็ นองค์ประกอบต่อการรักษาระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน ประการ
สาคัญคือได้รับความร่ วมมือจากนักเรี ยนและผูป้ กครองจึงประสบความสาเร็ จได้
แกรนด์มอนท์ (Grandmont, 2002 : 278-A) ศึ กษาการส่ งเสริ มวินัยและการใช้
ประโยชน์ของการบริ หารชั้นเรี ยน ซึ่ งใช้วิธี การจัดระเบียบวินัยตามหลักประชาธิ ปไตยเพื่อทาการ
ชี้ แนะแนว ทางในการส่ งเสริ มที่ประสบผลสาเร็ จ และเพื่อทดสอบผลกระทบของนักเรี ยนที่อยูใ่ นชั้น
เรี ยน ซึ่ งใช้วิธีการจัดระเบียบวินยั ตามหลักประชาธิ ปไตยที่มีต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักเรี ยน
เมื่ออยูใ่ นชั้นเรี ยนโดยการสังเกต สัมภาษณ์และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ พบว่า การส่ งเสริ มการ
จัดระเบียบวินยั ตามหลักประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน ส่ งผลในการช่ วยปรับปรุ งด้านความประพฤติของ
นักเรี ยน สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสามารถดูแลตนเอง และมีความเป็ นอิสระมากขึ้น ช่วยเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั ครู รวมทั้งผูบ้ ริ หารในการแก้ปัญหาด้านระเบียบวินยั ของนักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้ช่วยลดความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของครู และผูบ้ ริ หารอีกด้วย ในส่ วนของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ พบว่า มีนกั เรี ยนจานวนมากรู ้สึกว่าตนเองรู ้จกั การให้ความเคารพใน
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นและรู ้ จกั การรั บผิดชอบในหน้าที่ ของตนเองเมื่ ออยู่ในชั้นเรี ยนตลอดช่ วงระยะเวลาที่
โรงเรี ยน ทาให้การส่ งเสริ มวิธีการจัดระเบียบโดยใช้หลักประชาธิ ปไตยเป็ นวิธีการบริ หารชั้นเรี ยนที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ฮิสเทอร์ (Hether. 2001 : 209) ได้ศึ กษาเหตุผลทางจริ ยธรรมของนัก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากพื้นฐานการศึกษาที่หลากหลาย การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน Waldorf ส่ งผลต่อการพัฒนาทางจริ ยธรรมของนักเรี ยนอย่างไร ระหว่างทาการ
วิจยั พบว่าข้อมูลด้านจริ ยธรรมของนักเรี ยนกาลังตกต่ า การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้วิธีการสารวจพัฒนาการ
ด้านเหตุผลทางจริ ยธรรมของนักเรี ยน โดยใช้แบบทดลองปั ญหาทางจริ ยธรรม ผลการวิจยั พบว่า ความ
กตัญญู เป็ นแกนของคุ ณธรรม ความกตัญญู จะเกิ ดขึ้ นไม่ ได้ถ้าขาดจิ ตส านึ กในเรื่ องความกตัญญู
จิตสานึกในการตอบแทนผูอ้ ื่น ทั้งคู่ที่สร้างประโยชน์และนาความเดือดร้อนมาให้
เซนเทอร์ ล(Satterlee. 2000). ได้ศึกษาเรื่ องความไม่ซื่อสัตย์สุจริ ตวิชาการของนักเรี ยน
เนื่ องจากพบว่า ขณะนี้ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กามีงานวิจยั หลายชิ้ นที่ แสดงให้เห็ นว่า เด็กนักเรี ยนมี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ตและไม่ซื่อสัตย์ในห้องเรี ยนมากขึ้นทุกวัน เช่น ลอกการบ้านเพื่อน ลอก
ข้อสอบของเพื่อนในระหว่างสอบ รวมถึงนาข้อสอบไปบอกเพื่อนที่จะสอบในรายวิชาเดียวกัน นักวิจยั
ได้พยายามค้นหาสาเหตุวา่ เหตุใดนักเรี ยนจึงมีแนวโน้มที่ไม่ซื่อสัตย์ ผลการวิจยั พบว่า มีหลายสาเหตุที่
จูงใจให้เด็กมีพฤติกรรมผิด เช่น กลัวความล้มเหลว ต้องการได้เกรดดีๆ ได้รับความกดดันจากบุคคล
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รอบข้างให้ได้คะแนนดี ขาดความกระตือรื อร้ นในการแข่งขัน และประเมิ นค่าตนเองต่ า นอกจากนี้
งานวิจยั พบว่า ครู เป็ นบุคคลที่สาคัญยิ่งที่จะริ เริ่ มให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กให้มีพฤติกรรมความ
ไม่ ซื่อสั ตย์ลดลง มี ข ้อเสนอจากงานวิจยั ว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ควรใช้ยุทธศาสตร์ เหล่ านี้ ลด
พฤติ กรรมที่ ไม่ พึงประสงค์ของนักเรี ยน ได้แก่ การมอบรางวัลให้แก่ นักเรี ยนที่ มีพฤติ กรรมดี การ
พิจารณามอบหมายงานหรื อการบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน พยายามอย่าเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้มีความทุจริ ต รวมทั้งการพิจารณาใช้มาตรการอย่างรอบคอบในการลงโทษเด็ก
นักเรี ยนที่ทุจริ ตด้านวิชาการ
จากการศึกษางานวิจยั ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สรุ ปได้วา่ การพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี หรื อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความ
จ าเป็ นต้องได้รั บการปลู กฝั ง หรื อส่ งเสริ มตั้งแต่ เยาว์ว ยั และต่ อเนื่ องอย่า งสม่ าเสมอ โดยอาศัย
การร่ วมมือจากหลายฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง เป็ นต้น โดยมีรูปแบบ/กลยุทธ์/
หรื อกิ จกรรมสร้ า งสรรค์ ที่ น ามาใช้ ใ นการพัฒนาที่ แตกต่ า งกัน รวมทั้ง การบู รณาการและการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ การเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูบ้ ริ หาร ครู
ตลอดจนผูป้ กครอง มีส่วนสาคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อความเป็ นคนดีให้เกิ ด
กับนักเรี ยน และหลักธรรมที่นามาพัฒนานั้นต้องเป็ นที่ยอมรับของคนในสังคม และไม่ขดั ต่อหลักคา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ เมื่อผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะความเป็ นคนดี หรื อมีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้ว ทาให้มีความเก่งตามมาด้วย ส่ งผลให้คุณภาพของผูเ้ รี ยน หรื อคุณภาพ
การศึกษาทัว่ ไปดีข้ ึนตามลาดับ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
การกาหนดขั้นตอนการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขั้นตอนการวิจยั เป็ น 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ปรากฏรายละเอียดดังแผนภาพ 4

ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1
การวิเคราะห์ ปั ญหาความ
ต้องการและความจําเป็ นใน
การพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปั ญหาความต้องการและ
ความจําเป็ นในพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดปั ญหาในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกรอบกิจกรรมในการวิจยั การพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน

ระยะที่ 2
การดําเนินการวิจยั การพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน

ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการวิจยั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ จิตอาสา ความพอเพียง ความ
รับผิดชอบ และ มีวนิ ยั ตามกรอบกิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ ได้แก่
1) สื่ อสาร สร้างความเข้าใจ
2) สร้างการมีส่วนร่ วม
3) สอบถามติดตาม
4) เสริ มแรงเชิงบวก สร้างขวัญกําลังใจ
5) สร้างและขยายเครื อข่ายการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี

ระยะที่ 3
การประเมินผลการวิจยั การ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการวิจยั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมิน
ขั้นตอนที่ 7 การสรุ ปรายงานผลและเผยแพร่ ผลงาน

ขัแผนภาพ
้นตอนและวิ
นการ จยั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรม
4 ธขัีด้ นาเนิ
ตอนการวิ
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
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ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ ปัญหา ความต้ องการและความจาเป็ นในการพัฒนา(ขั้นตอนที่ 1-3)
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้ องการและความจาเป็ นในการพัฒนา
การวิเคราะห์สภาพปั ญหา ความต้องการและความจําเป็ นในการพัฒนา ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ
ดังนี้
1.1 ศึกษาภูมิหลังและสารวจสภาพจริง
1.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม (Takriewittayakom) ตั้งอยูเ่ ลขที่
260 หมู่ที่ 5 ตําบลตะเครี ยะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90140 โทรศัพท์ 0-74318477 โทรสาร 0-7431-8477 เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) มีเขตพื้นที่บริ การ 2 ตําบล 11 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1-5 ตําบล
ตะเครี ยะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และ หมู่ที่ 1-6 ตําบลบ้านขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1.1.2 ประวัติโรงเรี ยนโดยย่อ
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม (Takriewittayakom) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 260 หมู่ที่ 5 ตําบล
ตะเครี ยะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเนื้ อที่ 51 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 16 (สงขลา-สตู ล ) สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ เปิ ดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และเปิ ดสอนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เมื่ อปี การศึ ก ษา 2540 ในแผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรี ยน และเปิ ดแผนการเรี ยนภาษาไทย – สังคมศึกษา ในปี
การศึกษา 2556 จํานวน 1ห้องเรี ยน และสําหรับปี การศึกษา 2559 มีนกั เรี ยนจํา นวน 149 คน โดย
แยกเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 86 คน นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 63 คน
มีขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 20 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 1 คน ข้าราชการครู
14 คน และครู อตั ราจ้าง จํา นวน 3 คน และลู กจ้า งประจําตํา แหน่ งช่ างไม้ระดับ 4 จํา นวน 1 คน
ลู ก จ้า งตํา แหน่ ง นักการภารโรง จํา นวน 1 คน(โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม. 2558 : 8) สํา หรั บ ปี
การศึกษา 2560 มีนกั เรี ยนจํานวน 153 คน โดยแยกเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 94 คน
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 59 คนมีขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน
ประกอบด้ว ย ผู้บ ริ ห าร 1 คน ข้า ราชการครู 13 คน และครู อ ัต ราจ้า ง จํา นวน 2 คน และ
ลูกจ้างประจําตําแหน่งช่างไม้ระดับ 4 จํานวน 1 คน(โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม. 2559 : 8)
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1.1.3 สภาพทัว่ ไปของชุมชน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม อยูห่ ่างจากอําเภอระโนด ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่าง
จากจัง หวัดสงขลา ประมาณ 90 กิ โลเมตร ตั้งอยู่ใ นที่ ลุ่ม ซึ่ งอดี ตเป็ นที่ นา สภาพของดิ นเป็ นดิ น
เหนียว การคมนาคมตอนเปิ ดโรงเรี ยนใหม่ๆ ยังไม่สะดวก เพราะถนนเป็ นถนนดิน ในฤดูฝนใช้งาน
ไม่ได้ตอ้ งใช้การคมนาคมทางนํ้าตามลําคลองตะเครี ยะ แต่ในปั จจุ บนั การคมนาคมสะดวกขึ้น มี
ถนนลาดยางผ่านหน้าโรงเรี ยน เป็ นถนน ร.พ.ช. มี การใช้รถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์
การเดินทางและการขนส่ งจึงสะดวกมากขึ้น ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุธ ประกอบอาชี พ
หลักคือเกษตรกรรม ได้แก่การทํานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทัว่ ไป คนในชุ มชนมีวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย
1.1.4 สภาพปัจจุบนั โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปัจจุบนั (ปี การศึกษา 2560) มีนกั เรี ยนจํานวน 153 คน โดย
แยกเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 94 คน นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 59 คนมี
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 1 คน ข้าราชการครู 13 คน
และครู อตั ราจ้าง จํานวน 2 คน และลูกจ้างประจําตําแหน่ งช่ างไม้ระดับ 4 จํานวน 1 คน(โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม. 2559 : 8) โดยผูว้ ิ จยั ได้รับมอบหมายตามคําสั่ งสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา-สตูล) ให้ไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนตะเครี ย ะ
วิทยาคม ตั้งแต่วนั ที่ 1ธันวาคม 2557 ในช่ วงระยะเวลาดังกล่าวได้เริ่ มขับเคลื่อนโรงเรี ยนคุณธรรม
เพื่อสร้ างความเป็ นคนดี ให้นกั เรี ยนอย่างจริ งจัง โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย เริ่ มจากการศึกษาภูมิ
หลังและสํารวจสภาพจริ ง พบว่านักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
อีกหลายด้านที่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้ จากสภาพจริ งและผลจากการสรุ ปรายงานของ
งานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมาจากสภาพพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน
พ่อแม่หย่าร้างหรื อต้องทํางานรับจ้างที่อื่น จึงต้องพักอาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่าตายายที่มีอายุมาก การดูแลเอา
ใจใส่ ดา้ นพฤติกรรมและการเรี ยนจึงไม่ดีเท่าที่ควร ทําให้เกิดปั ญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เช่น การมาสาย ขาดเรี ยนหนี เรี ยน ปั ญหาด้านการใส่ ใจการเรี ยน ขาดความรับผิดชอบ ผลการเรี ยน
ค่ อ นข้า งตํ่า ปั ญหาการมั่ว สุ ม ข้อ งเกี่ ย วกับ สารเสพติ ด เป็ นต้น จากการรายงานข้อมู ล นัก เรี ย น
รายบุ คคล งานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึ กษา 2558 ซึ่ งมี
นักเรี ยนทั้งหมด 158 คน พบว่า มีนกั เรี ยนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ งเป็ นพฤติกรรม
ที่ไม่รุนแรง ได้แก่ มาโรงเรี ยนสายโดยภาพรวมเฉลี่ย 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 โดดเรี ยน/หนีเรี ยน/
ไม่เข้าห้องเรี ยนหรื อไม่เข้าร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดเพื่อแก้ปัญหาและส่ งเสริ มสิ่ งที่ดีงาม หรื อเข้า
ร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ มชน และสังคม รวมเฉลี่ย 21 คน คิดเป็ นร้อยละ13.29

150
หลบหลีกไม่เข้าแถวตอนเช้า เฉลี่ย 9 คน คิด เป็ นร้อยละ 5.67 ไม่เข้าแถวนัง่ สมาธิ ตอนเที่ยง เฉลี่ย 13
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.23 แต่งกายไม่เรี ยบร้อย/ผิดระเบียบของโรงเรี ยน เฉลี่ย 32 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.25 ผมยาว/ทรงผมผิดระเบียบและข้อตกลงของโรงเรี ยน เฉลี่ย 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.82
แต่งหน้าทาปาก/ใช้เครื่ องสําอาง เฉลี่ ย 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.43 และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/
ก้าวร้าว เฉลี่ย 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.16 และยังมีพฤติกรรมที่พบบ่อย ๆ แต่ไม่มากนักและไม่ได้ซ้ าํ
คนเดิม ๆ เช่น การปฏิบตั ิตนโดยไม่ได้คาํ นึ งถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด
การเอาสิ่ งของหรื อชิ้ นงานของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง ใช้ชีวิตอย่างประมาทสุ รุ่ยสุ ร่ายไม่อดออม
เท่าที่ควร กล่าวโดยรวมๆนักเรี ยนกลุ่มนี้ ไม่สามารถเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่ งที่
ไม่ถูกต้องได้ และมักไม่ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คํามัน่ สัญญาหรื อข้อตกลง
ของโรงเรี ย น ครอบครั ว และสัง คม และจะหลี ก เลี่ ย งการให้ขอ้ มูล ที่ ถู ก ต้องและเป็ นความจริ ง
นอกจากนี้ ยงั มีนกั เรี ยนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ค่อนข้างรุ นแรงและส่ งผลกระทบต่อตนเอง
เพื่อน โรงเรี ยน และชุมชนได้แก่ ยุง่ เกี่ยวกับสารเสพติด (ยาบ้า/นํ้ากระท่อม) เฉลี่ย 7 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.43 สู บบุหรี่ ในโรงเรี ยน เฉลี่ย 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.59 ทะเลาะวิวาท (ภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา) เฉลี่ย 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.06 ทําลายทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน เฉลี่ย 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.53 ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค เฉลี่ย 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.19
(โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม. 2558 : 21)
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ซึ่ งถื อเป็ น
เยาวชนของชาติยงั มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เห็ นคุณค่าของตนเองและขาดจิตสํานึ กในการ
เป็ นคนดี มีคุณธรรมไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2552
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม จึ ง จํา เป็ นที่ ย งั ต้อ งได้รั บ การดู แ ล ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ เชิ ง บวก หรื อ พฤติ ก รรมความเป็ นคนดี เพื่ อ การมี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม ตามนัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรมจริ ยธรรมในการดํารงชี วิต
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
1.2 ส่ งเสริมผู้มีส่วนเกีย่ วข้ องสะท้ อนปัญหาความต้ องการจาเป็ น
ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตระหนักถึงสําคัญในการส่ งเสริ ม
และพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งชี้ เชิ งบวก หรื อพฤติกรรมความเป็ นคนดี เพื่อการมี
ความรู้คู่คุณธรรม จึงได้ดาํ เนินการจัดประชุ มระดมความคิดร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าํ ชุ มชน ผูป้ กครอง เครื อข่ายชุ มชน รวมทั้งคณะครู และตัวแทนนักเรี ยน
เพื่อสะท้อนสภาพปั ญหานักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม และแนวทางแก้ไข ผูร้ ่ วมประชุ มมี
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ความเห็ นตรงกันว่าโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ยังมีนักเรี ยนจํานวนหนึ่ ง มี นักเรี ยนบางกลุ่ มที่ มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ งมีท้ งั พฤติกรรมที่ไม่รุนแรง และพฤติ กรรมที่ ค่อนข้างรุ นแรง เช่ น
มาโรงเรี ยนสาย โดดเรี ยน/หนี เรี ยน/ไม่เข้าห้องเรี ยนเฉลี่ยหรื อไม่เข้าร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดเพื่อ
แก้ปัญหาและส่ ง เสริ มสิ่ งที่ ดีงาม หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุ ม ชน และ
สังคม หลบหลี กไม่เข้าแถวตอนเช้า ไม่เข้าแถวไม่นั่งสมาธิ ตอนเที่ยง แต่งกายไม่เรี ยบร้ อย/ผิด
ระเบี ยบของโรงเรี ยน ผมยาว/ทรงผมผิดระเบี ยบและข้อตกลงของโรงเรี ยน แต่งหน้าทาปาก/ใช้
เครื่ องสําอาง และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/ก้าวร้าว ยุง่ เกี่ยวกับสารเสพติด (ยาบ้า/นํ้ากระท่อม) สู บ
บุหรี่ ในโรงเรี ยน ทะเลาะวิวาท ทําลายทรัพย์สินของโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั มีพฤติกรรมที่พบบ่อย ๆ
แต่ไม่มากนักและไม่ได้ซ้ าํ คนเดิม ๆ เช่น การปฏิบตั ิตนโดยไม่ได้คาํ นึงถึงความถูกต้องละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระทําผิด การเอาสิ่ งของหรื อชิ้ นงานของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง ใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท สุ รุ่ยสุ ร่าย ไม่อดออมเท่าที่ควร และมักไม่ปฏิบตั ิตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
คํา มัน่ สัญญาหรื อข้อตกลงของโรงเรี ย น ครอบครั ว และสังคม และจะหลี ก เลี่ ยงการให้ข้อมูล ที่
ถูกต้องและเป็ นความจริ ง เป็ นต้น ซึ่ งโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมควรจะหาวิธีการหรื อแนวทางเพื่อ
ปลูกจิตสํานึก และพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม หรื อคุณลักษณะความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
เพื่อได้เป็ นกําลังที่สาํ คัญของชุมชนและประเทศชาติต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดปัญหาในการวิจัย
ผูว้ ิจยั จึงได้วางแผนการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น โดยศึ ก ษา
ค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและเสริ มสร้างลักษณะ
ความเป็ นคนดี ได้ แ ก่ รู ป แบบการส่ ง เสริ มเด็ ก วัย เรี ยนให้ เ ป็ นคนดี เ ก่ ง และสุ ขที่ พ ัฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความเข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกําหนด
แผนปฏิบตั ิการลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (4)การประเมินผลและในกระบวนการ
กําหนดแผนปฏิบตั ิการลงมือปฏิ บตั ิและการสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ(ศิริวรรณ พิริยคุณธร และคณะ.
2559 : 166) แนวทางการสร้างคนดีให้บา้ นเมืองของศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวสถิรคุณ ซึ่ งได้
กล่ าวถึ งหลักการสําคัญของการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรมไว้ 4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรี ยนประสบ
ความสําเร็ จและเกิ ดความยัง่ ยืนในการพัฒนาคุ ณธรรมในโรงเรี ยน นักเรี ยนจะเติ บโตไปพร้ อมกับมี
อุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิ ตรที่ ว่ า “ช่ วยกัน สร้ า งคนดี ใ ห้ บ ้า นเมื อง” โดยมี หลัก การสํ า คัญ ดัง นี้ 1) เป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งทําทั้งโรงเรี ยน(ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย) 2) ให้ความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นหลัก 3) โรงเรี ยนต้องทําอย่างมีส่วนร่ วม และ 4) โรงเรี ยนต้อง
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ทํากิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และผนวกไว้ในการเรี ยนรู้ทุกประเภทของโรงเรี ยน
(มูลนิ ธิยุวสถิ รคุ ณ. 2560) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ต่าง ๆ เหล่านี้ มา
บูรณาการและประยุกต์ให้สอดคลอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนโดยเลือกใช้กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้
ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย หรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้ร่วมดําเนิ นกิ จกรรมควบคู่ ก ับ
นักเรี ยน และได้กาํ หนดรู ปแบบการพัฒนา เป็ นแนวทางการพัฒนาลักษณะคุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกรอบกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” ดังแผนภาพ 5

สื่อสารสร้ าง
ความเข้ าใจ
สร้ างและ
ขยาย
เครือข่ าย

มีวนิ ยั

รับผิดชอบ

เสริมแรง
เชิงบวก

ซื่อสัตย์

คุณลักษณะ
ความเป็ น
คนดี
พอเพียง

สร้ างการมี
ส่ วนร่ วม
จิตอาสา

สอบถาม
ติดตาม

แผนภาพ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
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ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน ซึ่ งได้กาํ หนดรายละเอียดของกิจกรรมในการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้
“กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” เป็ นกรอบในการขับเคลื่ อน แยกเป็ น 2 ปี การศึกษา ปรากฏ
รายละเอียดดังแผนภาพ 6-15
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา2559
การสื่ อสาร สร้ างความเข้ าใจ

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความตระหนัก และการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน เพื่อช่วยกัน
สร้างคนดีให้บา้ นเมือง
2. เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมาย
และ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
หรื อคุณลักษณะความเป็ น
คนดีให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม

กิจกรรม
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจและความตระหนัก ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุมชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน และการมีส่วนร่ วมในการช่วย
สร้างคนดีให้กบั บ้านเมือง
2. จัดประชุม ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในการร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายเดียวกันคือ นักเรี ยนมีคุณลักษณะความ
เป็ นคนดี ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
พร้อมร่ วมกันกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกหรื อคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีให้นกั เรี ยนเพื่อนําสู่ การปฏิบตั ิ

ชุมชน

แผนภาพ 6 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559

สร้ างการมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกคนทุก
กลุ่มร่ วมคิดร่ วมทํา ร่ วม
แก้ปัญหาและชื่นชม
ความสําเร็ จคือนักเรี ยนมี
ลักษณะความเป็ นคนดี
ตามที่ร่วมกันกําหนด
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วินยั
2. เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่ วมในการ “ช่วยกันสร้าง
คนดีให้บา้ นเมือง”
3. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และ
มีวนิ ยั

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

กิจกรรม
1. การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ของ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุมชน ในการ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
2. การสร้างความเข้าใจและการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของ
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนส่ งเสริ ม การจัดการเรี ยนรู ้ และ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นิเทศติดตาม การสร้างขวัญกําลังใจ และ
การสร้างเครื อข่ายอื่นๆ ตลอดจนการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการในการ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
3. การสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม และ
โครงงานคุณธรรมที่โรงเรี ยนดําเนินการเพื่อเป็ นสื่ อในการส่ งเสริ ม
และพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิต
อาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั

แผนภาพ 7 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา2559
สอบถามติดตาม (นิเทศ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิ เทศ กํากับ ติดตาม
และสนับสนุนปั จจัยเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
2. เพื่อกระตุน้ แนะนํา
เสริ มแรง สร้างขวัญ
กําลังใจอย่างกัลยาณมิตร
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ทั้งโรงเรี ยน
3. เพื่อนิ เทศ กํากับติดตาม
เสริ มแรง ให้นกั เรี ยนเห็น
คุณค่าของตนเองและมี
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ได้แก่ ซื่อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และ
มีวนิ ยั

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนเพื่อกําหนดรู ปแบบการนิเทศ สอบถามติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนิ นกิจกรรม เพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน “อย่างกัลยาณมิตร” ให้ทุกคนรู ้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว และมี
ความสุ ขกับกิจกรรมที่ทาํ
2. กําหนดปฏิทินและรู ปแบบการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า
ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
3 .ติดตามแลกเปลี่ยนรายงานความก้าวหน้าพร้อมกันทั้งโรงเรี ยน
เดือนละ 1 ครั้ง โดยปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็ นกันเอง ให้
อิสระรู ปแบบการรายงานของนักเรี ยนตามความถนัด เพื่อติดตามการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซื่อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
4. จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี” เพื่อร่ วมประเมินความก้าวหน้าและชื่นชม
ความสําเร็ จ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดย นักเรี ยน ครู แกนนํา คณะครู ฝ่ าย
บริ หาร เครื อข่ายชุมชน พร้อมชื่นชมให้กาํ ลังใจ และแนะนําเพื่อการ
พัฒนาต่อไป

แผนภาพ 8 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย นโดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการสอบถาม
ติดตาม(นิแทศ)
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559
เสริมแรงเชิงบวก สร้ างขวัญกาลังใจ
ขวัักาํ ลังใจส่ วนร่ วม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่ งเสริ มให้
กระบวนการพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
เป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ น
กันเอง
2. เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ
ในการร่ วมกันพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนให้
ประสบความสําเร็ จและ
ให้ทุกคนภูมิใจกับการ
“ช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง”
3. เพื่อเสริ มแรงเชิงบวก
และสร้างขวัญกําลังใจ ให้
นักเรี ยนเกิดการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และ
มีวนิ ยั อย่างต่อเนื่ อง

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

กิจกรรม
1. การประชุมร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง สร้างขวัญ
กําลังใจ ในโอกาสและลักษณะต่างๆ เช่น ชื่นชม กลุ่มที่ดาํ เนิน
โครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีได้ดี หรื อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในโอกาสที่นาํ เสนอความก้าวหน้า คาบ
โครงงาน รายงานประจําเดือน และชื่นชมให้กาํ ลังใจโครงงานอื่นๆ
การติดดาว ให้แต่ละโครงงานในการนําเสนอโครงงานในลักษณะ
ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม ซึ่ ง ครู และนักเรี ยนทุกคน ร่ วมประเมิน
และติดดาว
2. ชมเชยยกย่องให้เกียรติและให้โอกาส ครู และนักเรี ยนได้ร่วมงาน
ร่ วมกิจกรรมในการนําเสนอผลงานร่ วมกับโรงเรี ยนอื่นๆ หรื อ ระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภาค ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญอีกประการหนึ่งที่
ส่ งเสริ มให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคน
ดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่นเป็ นกันเองและเพิ่มแรงบันดาลใจใน
การปฏิบตั ิงานได้
3. การส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยน ได้นาํ เสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์การดําเนินงานพัฒนาความเป็ นคนดี แก่เพื่อนครู ต่าง
โรงเรี ยนที่สนใจมาศึกษาดูงาน
4. การส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนมีโอกาสได้นาํ เสนอผลงานและ
ได้รับเกียรติบตั รในระดับต่างๆ

แผนภาพ 9 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการเสริ มแรง
เชิงบวก (การสร้างขวัญกําลังใจ)
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559
การสร้างและขยายเครื อข่าย
การมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม โดยการเผยแพร่ และ
ขยายผลกระบวนการพัฒนา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวินยั
สู่โรงเรี ยนอื่นๆ
2. เพื่อขยายเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม โดยนํานักเรี ยนแกน
นําครู แกนนําอบรม
กระบวนการพัฒนาความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนสู่โรงเรี ยน
อื่นๆ
3. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กระบวนการพัฒนา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนกับ
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม
4. เพื่อส่ งเสริ มให้เครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม สามารถ
พัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนตามที่กาํ หนด

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

ชุมชน
กิจกรรม
1. จัดให้มีการประชุมวางแผนสร้างและขยายเครื อข่าย การพัฒนา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
2. สร้างเครื อข่ายในรู ปแบบต่างๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ได้แก่
2.1 การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนที่สนใจ
2.2 การนําเสนอผลการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนในเวที
เสวนาในโอกาสต่างๆ ทั้งในและต่างเขตพื้นที่
2.3 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายเครื อข่ายผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เฟสบุก๊ คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ เอกสารบทความและ
เอกสารรู ปเล่ม ฯลฯ
2.4 การรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี ยนต่างๆที่สนใจ
3. ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม โดยเริ่ มจากเป้ าหมาย 2 โรงเรี ยน
และสร้างขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้นตามความสนใจโดยการจัดอบรม
นักเรี ยนแกนนําและครู แกนนําให้กบั โรงเรี ยนที่สนใจ
4. การเยีย่ มติดตามความก้าวหน้าเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม ทั้ง 2
โรงเรี ยน ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แนะนํา และส่ งเสริ มให้โรงเรี ยน
เครื อข่ายได้พฒั นาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนบรรลุป้าหมายตามที่
โรงเรี ยนกําหนด
5. การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม ได้มีโอกาสร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และขยายผลกระบวนการพัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนสู่ โรงเรี ยนอื่นๆ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ

แผนภาพ 10 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการสร้างและ
ขยายเครื อข่าย
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
การสื่ อสาร สร้ างความเข้ าใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนการสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนัก
กระบวนการพัฒนาความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน และการมี
ส่ วนร่ วมในการช่วยกัน
สร้างคนดีให้บา้ นเมือง
อย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อร่ วมทบทวน
เป้ าหมาย และ พฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวกหรื อ
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยนได้แก่ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
ให้เกิดขึ้นเด่นชัดและ
อย่างยัง่ ยืน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความตระหนักและ
กระบวนการ พัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนให้กบั
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

ชุมชน
กิจกรรม
1. จัดประชุมทบทวนการสร้างความเข้าใจและความตระหนัก ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่าย
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในกระบวนการ พัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน และการมีส่วนร่ วมในการช่วยสร้างคน
ดีให้กบั บ้านเมือง ให้เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
2. จัดประชุมทบทวน ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักในการร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายเดียวกันคือ นักเรี ยนมีคุณลักษณะความ
เป็ นคนดี ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั พร้อมร่ วม
กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกหรื อคุณลักษณะความเป็ นคนดีให้นกั เรี ยน
เพื่อนําสู การปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน
3. จัดประชุมสร้างความเข้าใจและความตระหนัก เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม
จํานวน 2 โรงเรี ยน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และกระบวนการ
ให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามเป้ าหมาย
ของเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม

แผนภาพ 11 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 25560
สร้ างการมีส่วนร่ วม

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. การร่ วมทบทวน บทบาทหน้าที่ของ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน และโรงเรี ยน
เครื อข่ายคุณธรรม ในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะความเป็ นคนดี
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั อย่างยัง่ ยืน
2. การทบทวนความเข้าใจและการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับบทบาท
ของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน ตลอดจนเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมในการส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นิเทศติดตาม
การสร้างขวัญกําลังใจ และการสร้างและขยายเครื อข่าย รวมทั้งการ
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะความ
เป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั อย่าง
ยัง่ ยืน
3. การทบทวนเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม และโครงงานคุณธรรม ที่
โรงเรี ยนดําเนิ นการเพื่อเป็ นสื่ อในการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้
มีคุณลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั อย่างยัง่ ยืน
4. ทบทวนและออกแบบกิจกรรมเพิม่ เติม ที่ส่งเสริ มให้ผบู้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน และ
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมได้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ
และมีวนิ ยั อย่างยัง่ ยืน เช่น กิจกรรม “เปิ ดบ้านคุณธรรม”

1. เพื่อทบทวนส่ งเสริ มและ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคนทุก
กลุ่มร่ วมคิดร่ วมทํา ร่ วม
แก้ปัญหาและชื่นชม
ความสําเร็ จของนักเรี ยนคือ
ลักษณะความเป็ นคนดี
ตามที่ร่วมกันกําหนด ได้แก่
ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวินยั
2. เพื่อทบทวนให้ทุกคนได้
มีส่วนร่ วมในการ “ช่วยกัน
สร้างคนดีให้บา้ นเมือง”
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
3. เพื่อทบทวนและร่ วม
พัฒนานักเรี ยนให้มี
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วินยั ให้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
4. เพื่อร่ วมกําหนดกิจกรรม
ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนอย่าง
ยัง่ ยืน 12 กรอบกิจกรรมการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5
แผนภาพ

ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
สอบถามติดตาม(นิเทศ)

ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนการนิเทศ
กํากับ ติดตาม และ
สนับสนุนปั จจัยเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
2. เพื่อทบทวน กระตุน้
แนะนํา เสริ มแรง สร้าง
ขวัญกําลังใจอย่าง
กัลยาณมิตร ให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน
อย่างต่อเนื่ อง
3. เพื่อทบทวนการนิเทศ
กํากับติดตาม เสริ มแรง
ให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และมีคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี ได้แก่
ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั อย่าง
ยัง่ ยืน
4. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม

กิจกรรม
1. ประชุมทบทวนรู ปแบบการนิเทศ สอบถามติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนิ นกิจกรรม เพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
“อย่างกัลยาณมิตร” ให้ทุกคนรู ้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว และมีความสุ ขกับ
กิจกรรมที่ทาํ
2. ทบทวนปฏิทินและรู ปแบบการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนให้เกิดอย่างยัง่ ยืน
3 .ทบทวนการติดตามแลกเปลี่ยนรายงานความก้าวหน้าพร้อมกันทั้ง
โรงเรี ยน ซึ่ งกําหนดเดือนละ 1 ครั้ง โดยปรับกระบวนการติดตามให้ง่าย
เป็ นกันเอง ให้อิสระรู ปแบบการรายงานของนักเรี ยนตามความถนัด และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กาํ หนดร่ วมกัน เพื่อติดตาม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซื่อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั สรุ ปผลและรายงานผลการพัฒนาใน
ภาพรวมทั้งโรงเรี ยน ตามลําดับ

4. ทบทวนการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี” บูรณาการกิจกรรม
“เปิ ดบ้านคุณธรรม” เพื่อให้ทุกคน ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน และเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมได้ร่วมประเมิน ชื่นชม ให้กาํ ลังใจ ประชาสัมพันธ์ และแนะนํา
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
5. ร่ วมวางแผนนิ เทศ กํากับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม เพื่อร่ วมกันพัฒนา คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน

แผนภาพ 13 กรอบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์
5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศ)
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
เสริ มแรงเชิงบวก สร้างขวัญกําลังใจ
ขวัักาํ ลังใจส่ วนร่ วม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนส่ งเสริ มให้
กระบวนการพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
เป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ น
กันเองและยัง่ ยืน
2. เพื่อทบทวนกระตุน้ เพิ่ม
แรงบันดาลใจในการ
ร่ วมกันพัฒนาความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนให้
ประสบความสําเร็ จและ
ให้ทุกคนร่ วมภูมิใจในการ
“ช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง”
3. เพื่อทบทวนกระตุน้ การ
เสริ มแรงเชิงบวกและ
สร้างขวัญกําลังใจ ให้
นักเรี ยนเกิดการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และ
มีวนิ ยั อย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน

ผูบ้ ริ หาร ครู นกั เรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน
กิจกรรม
1. ทบทวนและร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง สร้างขวัญกําลังใจ ในโอกาส
และลักษณะต่างๆ เช่น ชื่นชม กลุ่มที่ดาํ เนินโครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนาความ
เป็ นคนดีได้ดี หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในโอกาสที่นาํ เสนอ
ความก้าวหน้า คาบโครงงาน รายงานประจําเดือน และชื่นชมให้กาํ ลังใจ
โครงงานอื่นๆ การติดดาว ให้แต่ละโครงงานในการนําเสนอโครงงานใน
ลักษณะตลาดนัดโครงงานคุณธรรม หรื อเปิ ดบ้านคุณธรรม ซึ่ง ครู และนักเรี ยน
ทุกคน ร่ วมประเมินและติดดาว
2. ทบทวนการชมเชยยกย่องให้เกียรติ และให้โอกาส ครู และนักเรี ยนได้ร่วมงาน
กิจกรรมในการนําเสนอผลงานร่ วมกับโรงเรี ยนอื่นๆ หรื อ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ
ภาค ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริ มให้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่น
เป็ นกันเองและเพิ่มแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่อง
3.ทบทวนการส่งเสริ มให้ครู ทุกคน และเพิ่มจํานวนนักเรี ยน ให้ มีโอกาสได้
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การดําเนินงานพัฒนาความเป็ นคนดี แก่
เพื่อนครู และนักเรี ยน ต่างโรงเรี ยนที่สนใจมาศึกษาดูงาน
4.ทบทวนการส่งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนมีโอกาสได้นาํ เสนอผลงานและ ได้รับ
เกียรติบตั รในระดับต่างๆเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
4.1 ส่งเสริ มให้ครู นักเรี ยนมีโอกาสได้นาํ เสนอผลงานและได้รับเกียรติบตั ร
ในระดับเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ และระดับประเทศ เพิ่มมากขึ้น
4.2 ส่งเสริ มให้โอกาสให้ครู และนักเรี ยนได้เป็ นผูน้ าํ ในการทํากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็ นคนดี
5. มอบเกียรติบตั ร “กิจกรรมเด็กดีศรี ต.ว.” เพื่อประกาศยกย่องนักเรี ยนที่มี
คุณลักษณะความเป็ นคนดีได้แก่ ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วินยั อย่างยัง่ ยืน เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อนและครู ยอมรับ

แผนภาพ 14 กรอบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการเสริ มแรง
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เชิงบวก (การสร้างขวัญกําลังใจ)
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560
การสร้างและขยายเครื อข่าย
การมีส่วนร่ วม

ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ครู ผปู ้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. ประชุมทบทวนเพื่อวางแผนในการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรมให้เข้มแข็งและเป็ นต้นแบบ และสามารถเผยแพร่ และขยายผล
การพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน สู่โรงเรี ยนอื่นๆมากยิง่ ขึ้น
2. ทบทวนการสร้างเครื อข่ายในรู ปแบบต่างๆ ตามเหมาะสม ได้แก่
2.1 การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนที่สนใจ
2.2 การนําเสนอผลการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนในเวทีเสวนาใน
โอกาสต่างๆทั้งในและต่างเขต
2.3ทบทวนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายเครื อข่ายผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เฟซบุ๊กคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ เอกสารบทความ และเอกสารรู ปเล่ม ฯลฯ
2.4 การรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี ยนต่างๆที่สนใจทั้งในและต่างเขต
พื้นที่การศึกษาและให้เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมได้มีส่วนร่ วม
3. ทบทวนขยายเครื อข่ายเพิ่มสู่องค์อื่นๆโดยการจัดอบรมนักเรี ยนแกนนําและครู
แกนนําให้กบั โรงเรี ยน และองค์กรอื่นๆที่สนใจเพิ่ม
4. ทบทวนการเยีย่ มติดตามความก้าวหน้าเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แนะนํา และส่งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมได้พฒั นา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนบรรลุเป้ าหมายตามที่โรงเรี ยนกําหนด และเป็ น
ต้นแบบ ตลอดจนสามารถสร้างและ ขยายเครื อข่ายในการพัฒนาความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยนสู่โรงเรี ยนอื่นเพิ่มมากขึ้น
5.ทบทวนส่งเสริ มและพัฒนาโรงเรี ยนเครื อข่ายหลักทั้ง 2 โรงเรี ยนให้ได้รับ
เกียรติบตั รโรงเรี ยนเครื อข่ายต้นแบบเป็ นศูนย์ศึกษาดูงาน และร่ วมสร้างและ
ขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น
6.ส่งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม เป็ นที่ยอมรับในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี เป็ นต้นแบบ และสามารถขยายเครื อข่ายได้เพิ่มขึ้น

1. เพื่อทบทวนการสร้างเครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม โดยการเผยแพร่
และขยายผลกระบวนการพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนได้แก่ ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ มีวนิ ยั
สู่ โรงเรี ยนอื่นๆเพิ่มขึ้น
2. เพื่อทบทวนและขยายเครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม โดยอบรม
กระบวนการพัฒนาความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยนสู่ โรงเรี ยนและองค์
อื่นๆเพิ่มขึ้น
3. เพื่อทบทวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้กระบวนการพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนกับเครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรมและองค์อื่น
4. เพื่อทบทวน ส่ งเสริ มให้เครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม สามารถพัฒนา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนตามที่
โรงเรี ยนกําหนดและเป็ นต้นแบบ
โรงเรี ยนคุณธรรม
5. เพื่อส่ งเสริ มให้โรงเรี ยน
เครื อข่าย สามารถสร้างและขยาย
เครื อข่ายในการพัฒนาความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนสู่ โรงเรี ยนอื่นๆ

แผนภาพ 15 กรอบกิ จกรรมการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์
5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการสร้างและขยายเครื อข่าย
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ระยะที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้
กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน 5 ประการ
ได้ แก่ ซื่อสั ตย์ จิตอาสา ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และ มีวนิ ัย โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
ในการดํา เนิ น การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 และปี การศึก ษา 2560 ปรากฏ
รายละเอียด ดัง ตาราง 1-10
ตาราง 1 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการ
สื่ อสาร สร้างความเข้าใจ
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน พ.ค.59 - ผูบ้ ริ หาร
สื่ อสาร
และความตระหนัก ระหว่าง
ผูป้ กครอง
และครู แกน
สร้างความ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
นํา
เข้าใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา และ สถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ เครื อข่ายชุมชนมี
เข้าใจและความตระหนักใน
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ และความตระหนัก
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน และ ในการร่ วมกันเพื่อ
การมีส่วนร่ วมในการช่วยสร้าง พัฒนาคุณลักษณะ
คนดีให้กบั บ้านเมือง
ความเป็ นคนดีของ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ นักเรี ยน ได้แก่
ความเข้าใจ และความตระหนัก ซื่อสัตย์ จิตอาสา
ในกระบวนการพัฒนา
พอเพียง รับผิดชอบ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ และมีวนิ ยั
นักเรี ยน โดยวิทยากรผูม้ ีความรู้
ความชํานาญจากมูลนิธิยวุ สถิรคุณ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
โรงเรี ยนบางมูลนากภูมิวทิ ยาคม
จังหวัดพิจิตร
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ตาราง 1 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
1.2 จัดอบรมครู -นักเรี ยนแกนนํา
โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ
ชํานาญกระบวนการพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
1.4 ครู แกนนํานักเรี ยนแกนนํา
ร่ วมขยายผลอบรมคณะครู นักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน
2. จัดประชุม ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความตระหนักในการ
ร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกันคือ นักเรี ยนมี
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
พร้อมร่ วมกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกหรื อคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีให้นกั เรี ยนเพื่อนําสู่ การ
ปฏิบตั ิ
2.1 ร่ วมกันกําหนดคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนเป็ น
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน
ซึ่ ง ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคือ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกหรื อ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 1 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
จริ ยธรรม หรื อพฤติกรรมที่
แสดงออกความเป็ นคนดี และ
คุณธรรมเป้ าหมาย หรื อ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
2.2 ร่ วมกําหนดกรอบแนวทาง
วิธีการปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุตาม
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยทุกคน
ต้องร่ วมกันทําทั้งโรงเรี ยน ตาม
โครงการ กิจกรรม และโครงงาน
คุณธรรม
2.3ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มความดี
ตามโครงการ กิจกรรม และ
โครงงานคุณธรรม เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่
ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
2.4ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ กํากับติดตาม ประเมิน
และปรับปรุ งพัฒนาต่อไป

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 2 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการสร้างการมี
ส่ วนร่ วม
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ ครู นักเรี ยนปกครอง พค.59ผูบ้ ริ หาร/คณะ
สร้างการมี ของ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
คณะกรรมการ
มี.ค. 60
ครู /นักเรี ยน
ส่ วนร่ วม
ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
โรงเรี ยน
สถานศึกษา และเครื อข่ายชุมชน เครื อข่ายชุมชนมี
ตะเครี ยะ
ในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความเข้าใจมีความ
วิทยาคม
ลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่
ตระหนัก และมีส่วน
ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
ร่ วมขับเคลื่อนทั้ง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
ทางตรงและทางอ้อม
1.1 บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารมี
เพื่อให้นกั เรี ยนมี
หน้าที่โดยตรงในการให้การ
คุณลักษณะความ
สนับสนุนส่ งเสริ มทุกๆด้าน ในการ เป็ นคนดี ได้แก่
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ซื่อสัตย์ จิตอาสา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
พอเพียง รับผิดชอบ
1.2 บทบาทหน้าที่ของครู ในการ และมีวนิ ยั
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ส่ งเสริ มใน
การทํากิจกรรมของนักเรี ยน
ประกอบด้วย ครู แกนนํา และครู ที่
ปรึ กษาโครงงาน
1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรี ยนทั้ง
นักเรี ยนที่รับผิดชอบโครงงาน
คุณธรรม และนักเรี ยนที่ตอ้ งร่ วม
ดําเนินการทั้งโรงเรี ยน
1.4 บทบาทหน้าที่ของผูป้ กครอง
1.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตาราง 2(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
1.6 บทบาทหน้าที่ของเครื อข่าย
ชุมชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
ร่ วมคิดและให้การสนับสนุ น
ส่ งเสริ มคุณลักษณะความเป็ นคน
ดีของนักเรี ยน ประกอบด้วย 6
เครื อข่าย คือ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลตะเครี ยะ กลุ่มนาอินทรี ย ์
บ้านหนองถ้วย สถานีอนามัย
สามอ่าง วัดหนองถ้วย วัดเกษตร
ชลธี วัดบ้านขาว
2. การสร้างความเข้าใจและการ
สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับบทบาท
ในการส่ งเสริ ม การจัดการเรี ยนรู ้
และการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
การสร้างขวัญกําลังใจ และการ
สร้างเครื อข่าย ตลอดจนการเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการในการ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ดี
ได้แก่ ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
2.1 ผูบ้ ริ หารร่ วมคิดร่ วมวางแผน
แนะนําเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ มีจิตสํานึก และมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ นคน
ดี

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 2(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
2.2 บทบาทหน้าที่ของครู แกนนํา
และครู ที่ปรึ กษาโครงงาน
2.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรี ยน
2.4 บทบาทหน้าที่ของผูป้ กครอง
2.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6 บทบาทหน้าที่ของเครื อข่าย
ชุมชน
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม และ
โครงงานคุณธรรม ที่โรงเรี ยน
ดําเนินการเพื่อเป็ นสื่ อในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้มี
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่
ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
3.1 ร่ วมกําหนดกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มคุณลักษณะความเป็ นคน
ดีของนักเรี ยน ได้แก่
ส่ งเสริมด้ านความซื่อสั ตย์
1) กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน
2) กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
3)โครงงานSaveWorldSaveTorWor
4) โครงงาน Good Smell

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 2(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
5) โครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
6)โครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุณธรรม
7) โครงงานรับผิดชอบสักนิด
ชีวติ ไม่ติดศูนย์
8) โครงงานรองเท้าเข้าชั้น
9) โครงงานวัยใสห่างไกลยาเสพติด
ส่ งเสริมด้ านจิตอาสา
1) โครงงานโรงเรี ยนสดใส
หัวใจคุณธรรม
2) โครงงาน Idea Green
3) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ชุมชน
4) กิจกรรมตายายย่าน
5) โครงงานรกนะเดี๋ยวช่วย
เคลียร์
6) โครงงานระเบียงสวย
7)โครงงาน
SaveWorldSaveTorWor
8)โครงงาน Good Smell
9) โครงงานห้องเรี ยนสวยด้วย
มือเรา

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 2(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
ส่ งเสริมด้ านความพอเพียง
1) กิจกรรมวิถี ต.ว. วิถีเกษตร
2) กิจกรรมต้นกล้าอาชีพ
3) กิจกรรม ๑ ห้องเรี ยน ๑
พื้นที่ทาํ กิน
4) กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
5) โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุก
มื้อ
6) กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน
7) โครงงานโรงเรี ยนสดใส
หัวใจคุณธรรม
8) โครงงาน Idea Green
9) โครงงานโรงอาหารสะอาด
10) โครงงานห้องเรี ยนสวย
ด้วยมือเรา
3.2 ประชุมประชาสัมพันธ์
ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบ และ
ประกาศใช้เป็ นเป้ าหมายในการ
ขับเคลื่อนคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 2(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
3.2 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อบรรลุเป้ าหมาย คือ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร ตามที่
ร่ วมกันกําหนด โดยดําเนิ นการ
ในลักษณะ โครงการ กิจกรรม
และโครงงานคุณธรรม ดังนี้
1) โครงงานคุณธรรมที่
นักเรี ยนร่ วมคิดจากปั ญหาใกล้
ตัวเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการให้เกิด
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
ห้องเรี ยนละ 2 โครงงาน รวมใน
ปี การศึกษา 2559 มี 12 โครงงาน
2) โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร ประจําปี การศึกษา 2559)
3) โครงการส่ งเสริ มอาชีพ
อิสระ
4) โครงการลดเวลาเรี ยนเพิ่ม
เวลารู้
5) โครงการธนาคารโรงเรี ยน
6) กิจกรรมวิถี ตว. วิถีเกษตร
7) กิจกรรมต้นกล้าอาชีพ
8) กิจกรรม1ห้องเรี ยน1พื้นที่ทาํ
กิน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 2 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
9) กิจกรรมตายายย่าน
10) กิจกรรมจิตอาสา
11) กิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยน
หนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคนหนึ่ง
ปิ่ นโต
12) กิจกรรมนัง่ สมาธิ ก่อน
เรี ยน
13 กิจกรรมมัคทายกน้อย
14) กิจกรรมสภานักเรี ยน
15) กิจกรรมเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
16)กิจกรรมวันสําคัญ
17) กิจกรรมมายาทงาม
18) กิจกรรมน้องไหว้พี่
19) กิจกรรมทบทวนความดีวถิ ี
ต.ว.
3.3ส่ งเสริ มการเป็ นแบบอย่างที่ดี
ซึ่ งกันและกัน ทั้ง ผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน
3.4 ส่ งเสริ มการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

173
ตาราง 2(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
3.5 ส่ งเสริ มให้บูรณาการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีใน
การจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่
กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมใน
เครื่ องแบบ
3.6 ส่ งเสริ มการกํากับติดตาม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประเมินกิจกรรม
และรายงานความก้าวหน้าระหว่าง
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตาราง 3 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการ
สอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. ประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
1. ผูบ้ ริ หาร ครู
มิ.ย.59ผูบ้ ริ หาร/คณะ
สอบถาม รู ปแบบการนิเทศ สอบถาม
นักเรี ยนมีการนิเทศ มี.ค. 60
ครู /นักเรี ยน
ติดตาม
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนิน กํากับ ติดตาม
โรงเรี ยน
(นิเทศ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความเป็ นคน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ตะเครี ยะ
ติดตาม)
ดีของนักเรี ยน “อย่าง
และการประเมินผล
วิทยาคม
กัลยาณมิตร” ให้ทุกคนรู้สึก
รายงาน
อบอุ่นไม่โดดเดี่ยว และมี
ความก้าวหน้าในการ
ความสุ ขกับกิจกรรมที่ทาํ
ดําเนินงานเพื่อ
1.1 ประชุมกําหนดรู ปแบบการ พัฒนาคุณลักษณะ
ติดตาม ดังนี้
ความเป็ นคนดีอย่าง
กัลยาณมิตร ต่อเนื่ อง
สมํ่าเสมอ

174
ตาราง 3 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
ขั้นการติดตาม(นิเทศ)
ผูบ้ ริ หาร ครู แกนนํา ครู ที่
ปรึ กษาโครงงาน/กิจกรรม
นักเรี ยน
1.2 ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
วิธีการและเป้ าหมายการกํากับ
นิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร
2. กําหนดปฏิทินและรู ปแบบการ
ติดตามเพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
2.1 ครู ที่ปรึ กษา พบนักเรี ยนทุก
วันพุธ ดําเนินการโดย
- นักเรี ยน
- ครู ที่ปรึ กษารายงานผลตาม
แบบที่กาํ หนด ผ่านครู แกนนํา
- ครู แกนนํา รายงานผล ฝ่ าย
บริ หาร/ผูบ้ ริ หาร
2.2 ผูบ้ ริ หารและครู แกนนําร่ วม
ประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อการ
พัฒนาและชื่นชมให้กาํ ลังใจ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
2. ผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน
ทราบความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
อย่างต่อเนื่ อง

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 3 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
3. ติดตามแลกเปลี่ยนรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมกันทั้ง
โรงเรี ยน เดือนละ 1 ครั้ง โดย
ปรับกระบวนการติดตามให้ง่าย
เป็ นกันเอง ให้อิสระรู ปแบบการ
รายงานของนักเรี ยนตามความ
ถนัด เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ซื่อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
3.1 นักเรี ยนเตรี ยมรายงานผลการ
ดําเนินการโครงงานที่รับผิดชอบ
ตามรู ปแบบที่ตนเองถนัด
3.2 ตัวแทนครู นักเรี ยนร่ วม
ประเมินความก้าวหน้า แนะนํา
เพิ่มเติม และเสริ มแรงเชิงบวก
เพื่อการพัฒนาต่อไป
3.3 นักเรี ยนนําข้อเสนอแนะ
ปรับปรุ งพัฒนา และรายงานผล
ครั้งต่อไป

เป้าหมาย
3. ครู นักเรี ยน
ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชนร่ วม
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
และร่ วมชื่นชมผลที่
เกิดกับนักเรี ยน
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิต
อาสา พอเพียง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

176
ตาราง 3 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
4. จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี”
เพื่อร่ วมประเมินความก้าวหน้าและ
ชื่นชมความสําเร็ จ ภาคเรี ยนละ 1
ครั้ง โดย นักเรี ยน ครู แกนนํา
คณะครู ฝ่ ายบริ หาร เครื อข่าย
ชุมชน พร้อมชื่ นชมให้กาํ ลังใจ
และแนะนําเพื่อการพัฒนาต่อไป
4.1 ประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าโดย นักเรี ยน ครู
แกนนํา คณะครู ฝ่ ายบริ หาร ใน
ลักษณะ “ตลาดนัดโครงงาน
คุณธรรม” ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
ก่อนปิ ดภาคเรี ยน พร้อมชื่ นชม
ให้กาํ ลังใน และแนะนําเพื่อการ
พัฒนาต่อไป
4.2 ประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อ
การพัฒนาและชื่นชมให้กาํ ลังใจ
4.3 ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน
ร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุย
ชื่นชม ให้กาํ ลังใจ และเพื่อการ
พัฒนาให้ดีข้ ึนต่อไป

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 4 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการ
เสริ มแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ 1. การประชุมร่ วมกําหนด
1. ผูบ้ ริ หาร ครู
มิ.ย.59ผูบ้ ริ หาร/
เสริ มแรง รู ปแบบการเสริ มแรง สร้างขวัญ นักเรี ยนได้รับการ มี.ค. 60
คณะครู /
เชิงบวก/ กําลังใจ ในโอกาสและลักษณะ เสริ มแรงเชิงบวก/
นักเรี ยน
การสร้าง ต่างๆ
การสร้างขวัญ
โรงเรี ยน
ขวัญ
1.1กิจกรรมประกาศชื่นชม ใน กําลังใจ ในการ
ตะเครี ยะ
กําลังใจ การนําเสนอความก้าวหน้า
ดําเนินงานเพื่อ
วิทยาคม
ประจําวันพุธ สําหรับกลุ่ม
พัฒนาความเป็ นคนดี
นักเรี ยนที่ดาํ เนินโครงงาน
อย่างต่อเนื่ อง
คุณธรรมอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ สมํ่าเสมอ
และพัฒนาความเป็ นคนดีได้ดี
2 นักเรี ยนมีขวัญ
หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
กําลังใจในการ
ในทางที่ดี
พัฒนาความเป็ นคนดี
1.2 กิจกรรมประกาศชื่นชม ใน และมีคุณลักษณะ
การนําเสนอความก้าวหน้า
ความเป็ นคนดี ได้แก่
ประจําเดือน สําหรับกลุ่ม
ซื่อสัตย์ จิตอาสา
นักเรี ยนที่ดาํ เนินโครงงาน
พอเพียง
คุณธรรมอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ
และพัฒนาความเป็ นคนดีได้ดี
หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี และชื่นชมให้กาํ ลังใจ
โครงงานอื่นๆ
1.3การ “การติดดาว” ให้แต่ละ
โครงงานในการนําเสนอ
โครงงานกิจกรรม “ตลาดนัด
โครงงานคุณธรรม” ซึ่ง ครู และ
นักเรี ยนทุกคน ร่ วมประเมิน
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ตาราง 4 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
2. ชมเชยยกย่องให้เกียรติและให้
โอกาสครู และนักเรี ยนได้ร่วม
กิจกรรมในการนําเสนอผลงาน
ร่ วมกับโรงเรี ยนอื่นๆ ระดับเขต
พื้นที่ ระดับภาค ซึ่ งถือเป็ น
เครื่ องมือสําคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ส่งเสริ มให้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เป็ นไปอย่างอบอุ่นเป็ นกันเอง
และเพิ่มแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้
3. การส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยน
ได้นาํ เสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์การดําเนินงาน
พัฒนาความเป็ นคนดี แก่เพื่อน
ครู ต่างโรงเรี ยนที่สนใจมาศึกษา
ดูงาน โดยแบ่งเป็ นฐานการ
เรี ยนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
1) ฐานการเรี ยนรู้วถิ ีพุทธวิถี
ธรรม
2) ฐานการเรี ยนรู ้ตามรอยพ่อวิถี
พอเพียง
3) ฐานการเรี ยนรู ้ ผลงานเด่น
4) ฐานการเรี ยนรู้จิตอาสา
4. การส่ งเสริ มให้ครู นักเรี ยนมี
โอกาสได้นาํ เสนอผลงานและ
ได้รับเกียรติบตั รในระดับต่างๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 4 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
4.1 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อมูลนิธิยวุ สถิรคุณ
สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์
4.2 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อสํานักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน
4.3 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อสํานักงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
4.4 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อหน่วยงานอื่นๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 5 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 ด้านการ
สร้างและขยายเครื อข่าย
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. จัดให้มีการประชุมวางแผน 1. ผูบ้ ริ หาร ครู
มิ.ย.59ผูบ้ ริ หาร/
สร้างและ
สร้างและขยายเครื อข่าย การ
นักเรี ยนร่ วมกันสร้าง มี.ค. 60
คณะครู /
ขยาย
พัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน และขยายเครื อข่าย
นักเรี ยน
เครื อข่าย
ดําเนินการโดย
ในการพัฒนาความ
โรงเรี ยน
1.1 ร่ วมประชุ มผูบ้ ริ หาร ครู
เป็ นคนดี
ตะเครี ยะ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง
- ในเขตพื้นที่
วิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษา
เดียวกัน
เครื อข่ายชุมชน เพื่อร่ วมวางแผน - ต่างเขตพื้นที่
ในการสร้างและขยายเครื อข่ายในการ 2. โรงเรี ยนมี
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
เครื อข่ายในการ
ของนักเรี ยน
พัฒนาความเป็ นคนดี
1.2 ร่ วมกําหนดคุณสมบัติ และ
ทั้งในเขตพื้นที่และ
จํานวนเครื อข่ายเป้ าหมาย
ต่างเขตพื้นที่
1.3 ร่ วมวางแผนในการดูแลพัฒนา
เครื อข่าย
2. สร้างในรู ปแบบต่างๆ ตาม
โอกาสและความเหมาะสม
ได้แก่
2.1การจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
โรงเรี ยนที่สนใจ
2.2 การนําเสนอผลการพัฒนา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนใน
เวทีเสวนาในโอกาสต่างๆทั้งใน
และต่างเขตพื้นที่

181
ตาราง 5 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
2.3 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
และขยายเครื อข่ายผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เฟสบุก๊ คลิปวีดีโอ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารบทความ
และเอกสารรู ปเล่ม ฯลฯ
2.4 การรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรี ยนต่างๆที่สนใจ
3. ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม โดยเริ่ มจากเป้ าหมาย 2
โรงเรี ยน และสร้างขยายเครื อข่าย
เพิ่มขึ้นตามความสนใจโดยการจัด
อบรมนักเรี ยนแกนนําและครู แกน
นําให้กบั โรงเรี ยนที่สนใจ
ดําเนินการโดย
3.1 ร่ วมประชุมเพื่อขยายเครื อข่าย
สู่ โรงเรี ยนอื่นๆ โดย
3.2 ร่ วมกําหนดเป้ าหมาย ในการ
ขยายเครื อข่ายเริ่ มแรก จํานวน 2
โรงเรี ยน
3.3 ร่ วมกําหนดลักษณะโรงเรี ยน
เครื อข่าย คือ
- ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนมีความ
สนใจ
- บริ บทใกล้เคียงกัน
- โรงเรี ยนอยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียงที่
สามารถ ดูแล แนะนําติดตามได้
สะดวก ไม่เป็ นภาระ ไม่ผกู พัน
งบประมาณ

เป้าหมาย
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การพัฒนา
กิจกรรม
3.4 ได้โรงเรี ยนเครื อข่ายตาม
เป้ าหมาย คือ
- โรงเรี ยนคลองแดนวิทยา
- โรงเรี ยนบ้านดอนแบก
3. ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม โดยเริ่ มจากเป้ าหมาย 2
โรงเรี ยน และสร้างขยายเครื อข่าย
เพิ่มขึ้นตามความสนใจโดย
ดําเนิ นการ ดังนี้
3.1 การจัดอบรมนักเรี ยนแกนนํา
และครู แกนนําให้กบั โรงเรี ยน
เครื อข่าย
3.2 ดูแลส่ งเสริ มแนะนําให้
โรงเรี ยนเครื อข่ายทั้ง 2 โรงเรี ยน
อบรมครู และนักเรี ยนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจทั้งเรี ยน
3.3 ดูแลส่ งเสริ มแนะนําให้
โรงเรี ยนเครื อข่ายทั้ง 2 โรงเรี ยน
ดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีตามแนวทางที่กาํ หนด คือ
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ”
3.4 ประเมินผลการ และวางแผน
การขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น
4. การเยีย่ มติดตามความก้าวหน้า
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม ทั้ง 2
โรงเรี ยน ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนะนํา และส่ งเสริ มให้โรงเรี ยน
เครื อข่ายได้พฒั นาความเป็ นคนดี

เป้าหมาย

ระยะเวลา
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การพัฒนา

กิจกรรม
ของนักเรี ยนบรรลุป้าหมายตามที่
โรงเรี ยนกําหนดดําเนิ นการโดย
4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับโรงเรี ยนเครื อข่าย
4.2 กิจกรรมกํากับเยีย่ มติดตาม
ให้กาํ ลังใจโรงเรี ยนเครื อข่าย
4.3 ส่ งเสริ มโรงเรี ยนเครื อข่ายใน
การนําเสนอผลการพัฒนาความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนในเวที
เสวนาในโอกาสต่างๆ ทั้งในและ
ต่างเขตพื้นที่
5. การส่ งเสริ มให้เครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม ได้มีโอกาส
ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และขยาย
ผลกระบวนการพัฒนาความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนสู่ โรงเรี ยนอื่นๆ
ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ โดย
5.1 ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
ร่ วมรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรี ยนต่างๆที่สนใจ
5.2 ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
ร่ วมรับการประเมินความสําเร็ จ
ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดี เพื่อเป็ นต้นแบบต่อไป
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ตาราง 6 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการ
สื่ อสาร สร้างความเข้าใจ
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. จัดประชุมทบทวนการสร้าง
ครู นักเรี ยนปกครอง พ.ค.60 - ผูบ้ ริ หาร
สื่ อสาร
ความเข้าใจและความตระหนัก
คณะกรรมการ
และครู แกน
สร้างความ ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
สถานศึกษา และ
นํา
เข้าใจ
ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
เครื อข่ายชุมชน มี
สถานศึกษา และเครื อข่ายชุมชน ความรู้ความเข้าใจ
เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ความตระหนัก และ
ตระหนักในกระบวนการ พัฒนา ถือเป็ นหน้าที่ในการ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
ร่ วมกันเพื่อพัฒนา
นักเรี ยน และการมีส่วนร่ วมในการ คุณลักษณะความเป็ น
ช่วยสร้างคนดีให้กบั บ้านเมือง ให้ คนดีของนักเรี ยน
เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิต
1.1 ประชุมทบทวน เพื่อสร้าง
อาสา พอเพียง
ความรู้ความเข้าใจ และความ
รับผิดชอบ และมี
ตระหนักในกระบวนการพัฒนา
วินยั ให้เกิดขึ้นอย่าง
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
ยัง่ ยืน
นักเรี ยนมากขึ้น โดยใช้สื่อวีดีทศั น์
จากมูลนิธิยวุ สถิรคุณ สํานักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน และโรงเรี ยน
อื่นๆเป็ นแบบอย่างในการพัฒนา
ด้านความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
1.2 อบรมทบทวนนักเรี ยนเก่า ใน
การจัดกิจกรรม/โครงงาน
คุณธรรมที่ส่งเสริ มคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี
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การพัฒนา
กิจกรรม
1.3 อบรมนักเรี ยนใหม่ในการ
สร้างความเข้าใจและความ
ตระหนัก ตลอดจนการทํา
โครงงานเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
1.4 ประชุมทบทวน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครอง เครื อข่ายชุมชน เพื่อ
ทบทวนและส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมพัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
1.5 ร่ วมทบทวน และพัฒนา
กรอบแนวทางวิธีการโครงการ
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมที่เป็ น
สื่ อในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
2. จัดประชุมทบทวน ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความตระหนักในการ
ร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกันคือ คุณลักษณะความเป็ น
คนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
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การพัฒนา
กิจกรรม
2.1 ร่ วมประชุมทบทวน
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ทั้งพฤติกรรมบ่งชี้ เชิ ง
บวกหรื อจริ ยธรรม หรื อ
พฤติกรรมที่แสดงออกความเป็ น
คนดี และคุณธรรมเป้ าหมายหรื อ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ได้แก่ ซื่อสัตย์ จิตอาสา
พอพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
และร่ วมกําหนดพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะความเป็ นคนดีอย่าง
เด่นชัดและยัง่ ยืน
2.2 ร่ วมทบทวนและพัฒนากรอบ
แนวทางวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุ
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการอย่าง
ยัง่ ยืน โดยเน้นให้ทุกคนต้อง
ตระหนักและร่ วมกันทําทั้ง
โรงเรี ยน ตามโครงการ กิจกรรม
และโครงงานคุณธรรมทั้ง
ของเดิมและที่ร่วมกันกําหนด
เพิ่มเติม
2.3 ทบทวนการส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ส่ งเสริ มความดี ตามโครงการ
กิจกรรม และโครงงานคุณธรรม
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะความเป็ น
คนดี ได้แก่ ซื่อสัตย์ จิตอาสา
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การพัฒนา
กิจกรรม
พอพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั ให้
เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
2.4 ทบทวนการส่ งเสริ มให้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กํากับติดตาม
ประเมิน และปรับปรุ ง พัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง
3. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
และความตระหนัก เครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม จํานวน2
โรงเรี ยน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความตระหนัก และกระบวนการ
ให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตาม
เป้ าหมายของเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม
3.1จัดประชุมอบรมกระบวนการ
กระบวนการทั้ง 5 ขั้นสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนัก
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม
จํานวน 2 โรงเรี ยน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ความตระหนัก
3.2 ส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม ได้ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ตามเป้ าหมายของ
โรงเรี ยน
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ตาราง 7 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ยน โดยใช้
“กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการ
สร้างการมีส่วนร่ วม
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. การร่ วมทบทวน บทบาท
ครู นักเรี ยนปกครอง พ.ค.60- ผูบ้ ริ หาร/คณะ
สร้างการมี หน้าที่ของ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน คณะกรรมการ
มี.ค. 61
ครู /นักเรี ยน
ส่ วนร่ วม ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
โรงเรี ยน
สถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน และ เครื อข่ายชุมชนมี
ตะเครี ยะ
โรงเรี ยนเครื อข่ายคุณธรรม ใน ความเข้าใจมีความ
วิทยาคม
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะ ตระหนัก และมีส่วน
ความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิต ร่ วมขับเคลื่อนทั้ง
อาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมี ทางตรงและทางอ้อม
วินยั อย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้นกั เรี ยนมี
1.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
คุณลักษณะความ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่โดยตรงในการให้ เป็ นคนดี ได้แก่
การสนับสนุนส่ งเสริ มทุกๆด้าน ใน ซื่อสัตย์ จิตอาสา
การดําเนินงานเพื่อพัฒนา
พอเพียง รับผิดชอบ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
และมีวนิ ยั
นักเรี ยน
1.2 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
ครู ในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ส่ งเสริ มในการทํากิจกรรมของ
นักเรี ยน ประกอบด้วย ครู แกน
นํา และครู ที่ปรึ กษาโครงงาน
1.3 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
นักเรี ยนทั้งนักเรี ยนที่รับผิดชอบ
โครงงานคุณธรรม และนักเรี ยน
ที่ตอ้ งร่ วมดําเนินการทั้งโรงเรี ยน
1.4 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
ผูป้ กครอง
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1.5 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1.6 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
เครื อข่ายชุมชน ซึ่ งมีบทบาท
สําคัญในการร่ วมคิดและให้การ
สนับสนุนส่ งเสริ มคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
ประกอบด้วย6 เครื อข่าย คือ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะเครี ยะ
กลุ่มนาอินทรี ยบ์ า้ นหนองถ้วย
สถานีอนามัยสามอ่าง วัดหนอง
ถ้วย วัดเกษตรชลธี วัดบ้านขาว
2. การทบทวนความเข้าใจและ
การสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
บทบาทของผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชน ตลอดจน
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมในการ
ส่ งเสริ ม การจัดการเรี ยนรู ้ และ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นิ เทศ
ติดตาม การสร้างขวัญกําลังใจ
และการสร้างและขยายเครื อข่าย
รวมทั้งการเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่
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ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั อย่างยัง่ ยืน
2.1 ทบทวนร่ วมคิดร่ วมวางแผน
แนะนํา เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ มีความสํานึก และ
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็ น
คนดี
2.2 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
ครู แกนนํา และครู ที่ปรึ กษา
โครงงาน
2.3 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
นักเรี ยน
2.4 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
ผูป้ กครอง
2.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6ทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
เครื อข่ายชุมชน
3. การทบทวนเกี่ยวกับโครงการ
กิจกรรม และโครงงานคุณธรรม
ที่โรงเรี ยนดําเนินการ เพื่อเป็ นสื่ อ
ในการส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยนให้มีคุณลักษณะความ
เป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
อย่างยัง่ ยืน
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3.1 ร่ วมทบทวนกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มคุณลักษณะความเป็ นคน
ดีของนักเรี ยน ได้แก่
ส่ งเสริมด้ านความซื่อสั ตย์
1) กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน
2) กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
3)โครงงาน
SaveWorldSaveTorWor
4) โครงงาน Good Smell
5)โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ
6)โครงงานโรงเรี ยนสดใส
หัวใจคุณธรรม
7) โครงงานรับผิดชอบสักนิด
ชีวติ ไม่ติดศูนย์
8) โครงงานรองเท้าเข้าชั้น
9)โครงงานวัยใสห่ างไกลยาเสพ
ติด
ส่ งเสริมด้ านจิตอาสา
1) โครงงานโรงเรี ยนสดใส
หัวใจคุณธรรม
2) โครงงาน Idea Green
3) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน
4) กิจกรรมตายายย่าน
5) โครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลียร์
6) โครงงานระเบียงสวย
7)โครงงาน
SaveWorldSaveTorWor
8)โครงงาน Good Smell
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9) โครงงานห้องเรี ยนสวยด้วย
มือเรา
ส่ งเสริมด้ านความพอเพียง
1) กิจกรรมวิถี ต.ว. วิถีเกษตร
2) กิจกรรมต้นกล้าอาชีพ
3) กิจกรรม 1 ห้องเรี ยน 1
พื้นที่ทาํ กิน
4) กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
5) โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุก
มื้อ
6) กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน
7) โครงงานโรงเรี ยนสดใส
หัวใจคุณธรรม
8) โครงงาน Idea Green
9) โครงงานโรงอาหารสะอาด
10) โครงงานห้องเรี ยนสวย
ด้วยมือเรา
3.2 ประชุมทบทวนและ
ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยน
ให้ผปู้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบ และ
ประกาศใช้เป็ นเป้ าหมายในการ
ขับเคลื่อนคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

193
ตาราง 7 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
3.2 ทบทวนการปฏิบตั ิเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย คือคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน ครู และ
ผูบ้ ริ หาร ตามที่ร่วมกันกําหนด
โดยดําเนินการในลักษณะ
โครงการ กิจกรรม และโครงงาน
คุณธรรม ดังนี้
1) โครงงานคุณธรรมที่
นักเรี ยนร่ วมคิดจากปั ญหาใกล้ตวั
เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการให้เกิด
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ซึ่งมี
ห้องเรี ยนละ 2 โครงงาน รวมใน
ปี การศึกษา 2559 มี 12 โครงงาน
2) โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร ประจําปี การศึกษา 2559)
3) โครงการส่ งเสริ มอาชีพ
อิสระ
4) โครงการลดเวลาเรี ยนเพิ่ม
เวลารู้
5) โครงการธนาคารโรงเรี ยน
6) กิจกรรมวิถี ตว. วิถีเกษตร
7) กิจกรรมต้นกล้าอาชีพ
8) กิจกรรม 1ห้องเรี ยน 1 พื้นที่
ทํากิน
9) กิจกรรมตายายย่าน
10) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน
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11) กิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยน
หนึ่งวันธรรมสวนะ/ หนึ่งคน
หนึ่งปิ่ นโต
12) กิจกรรมนัง่ สมาธิ ก่อนเรี ยน
13 กิจกรรมมัคทายกน้อย
14) กิจกรรมสภานักเรี ยน
15) กิจกรรมเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
16)กิจกรรมวันสําคัญ
17) กิจกรรมมายาทงาม
18) กิจกรรมน้องไหว้พี่
19) กิจกรรมทบทวนความดีวิถี
ตว.
3.3 ส่ งเสริ มการเป็ นแบบอย่างที่ดี
ซึ่ งกันและกัน ทั้ง ผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน
3.4 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
3.5 บูรณาการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีในการจัดการ
เรี ยนการสอน ได้แก่ กิจกรรม
ชุมนุมกิจกรรมในเครื่ องแบบ
3.6 การกํากับติดตามแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ประเมินกิจกรรมและ
รายงานความก้าวหน้าระหว่าง
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ
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4. ทบทวนและออกแบบกิจกรรม
เพิ่มเติม ที่ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร
ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
เครื อข่ายชุมชน และเครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม ได้มีส่วนร่ วม
ในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่
ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั อย่างยัง่ ยืน
เช่น กิจกรรมเปิ ด “บ้าน
คุณธรรม”
4.1 ส่ งเสริ มให้บูรณาการ
กิจกรรมในรู ปแบบ การเปิ ดบ้าน
คุณธรรมให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วม
4.2 ส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมมีส่วนร่ วมในการร่ วม
กิจกรรม เปิ ดบ้านคุณธรรม
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เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. ประชุมทบทวนรู ปแบบการ 1. ผูบ้ ริ หาร ครู
มิ.ย.60ผูบ้ ริ หาร/
สอบถาม นิเทศ สอบถามติดตาม
นักเรี ยนมีการนิเทศ มี.ค. 61
คณะครู /
ติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนิ น
ติดตามแลกเปลี่ยน
นักเรี ยน
(นิเทศ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความเป็ นคน เรี ยนรู้ และการ
โรงเรี ยน
ติดตาม)
ดีของนักเรี ยน “อย่าง
ประเมินผลรายงาน
ตะเครี ยะ
กัลยาณมิตร” ให้ทุกคนรู้สึก
ความก้าวหน้าในการ
วิทยาคม
อบอุ่นไม่โดดเดี่ยว และมี
ดําเนินงานเพื่อ
ความสุ ขกับกิจกรรมที่ทาํ
พัฒนาความเป็ นคนดี
1.1 ประชุมทบทวนรู ปแบบ
อย่างกัลยาณมิตร
รู ปแบบการนิเทศ สอบถาม
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
ติดตามผูบ้ ริ หาร ครู แกนนํา
2. ผูบ้ ริ หาร ครู
ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน/กิจกรรม นักเรี ยน ผูป
้ กครอง
นักเรี ยน
คณะกรรมการ
1.2 ประชุมทบทวนทําความ
สถานศึกษา และ
เข้าใจ วิธีการและเป้ าหมายการ เครื อข่ายชุมชน
กํากับนิเทศติดตามอย่าง
ทราบความก้าวหน้า
กัลยาณมิตร
ในการดําเนินงาน
2. ทบทวนปฏิทินและรู ปแบบ
เพื่อพัฒนา
การติดตามเพื่อให้ทราบ
คุณลักษณะความ
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
เป็ นคนดีของ
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ นักเรี ยนอย่าง
นักเรี ยนให้เกิดอย่างยัง่ ยืน
ต่อเนื่อง
2.1 ครู ที่ปรึ กษา พบนักเรี ยนทุก
วันพุธ โดย นักเรี ยน-ครู ที่ปรึ กษา
รายงานผลตามแบบที่กาํ หนด ผ่าน
ครู แกนนําและผูบ้ ริ หาร
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2.2 ผูบ้ ริ หารและครู แกนนําร่ วม
ประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อการ
พัฒนาและชื่นชมให้กาํ ลังใจ
3. ทบทวนการติดตามแลกเปลี่ยน
รายงานความก้าวหน้าพร้อมกันทั้ง
โรงเรี ยน เดือนละ 1 ครั้งโดยปรับ
กระบวนการติดตามให้ง่ายเป็ น
กันเอง ให้อิสระรู ปแบบการ
รายงานของนักเรี ยนตามความ
ถนัด เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ซื่อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
3.1 นักเรี ยนทบทวนปรับปรุ งการ
รายงานผลการดําเนินการ
โครงงานที่รับผิดชอบ
3.2 ตัวแทนครู นักเรี ยนร่ วม
ประเมินความก้าวหน้า แนะนํา
เพิ่มเติม และเสริ มแรงเชิงบวกเพื่อ
การพัฒนาต่อไป
3.3 นักเรี ยนทบทวนการนํา
ข้อเสนอแนะปรับปรุ งพัฒนา และ
รายงานผล
4. ทบทวนพัฒนาการจัดกิจกรรม
“ตลาดนัดความดี” และการเปิ ด
บ้านคุณธรรม เพื่อร่ วมประเมิน
พร้อมชื่นชมให้กาํ ลังใจ และ
แนะนําเพื่อการพัฒนาต่อไป

เป้าหมาย
3. ครู นักเรี ยน
ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุมชนร่ วม
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
และร่ วมชื่นชมผลที่
เกิดกับนักเรี ยน
ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิต
อาสา พอเพียง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 8 (ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
4.1 ทบทวนการประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าโดย นักเรี ยน ครู
แกนนํา คณะครู ฝ่ ายบริ หาร ใน
ลักษณะ “ตลาดนัดโครงงาน
คุณธรรม” ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
ก่อนปิ ดภาคเรี ยน พร้อมชื่ นชม
ให้กาํ ลังใน และแนะนําเพื่อการ
พัฒนาต่อไป
4.2 ประชุมทบทวน แลกเปลี่ยน
พูดคุยเพื่อการพัฒนาและชื่นชม
ให้กาํ ลังใจ
4.3 ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครื อข่ายชุมชน
ร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนพูดคุย
ชื่นชม ให้กาํ ลังใจ และเพื่อการ
พัฒนาให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืนต่อไป

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 9 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการ
เสริ มแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ 1. ทบทวนและร่ วมกําหนด
1. ผูบ้ ริ หาร ครู
มิ.ย.60ผูบ้ ริ หาร/
เสริ มแรง รู ปแบบการเสริ มแรง สร้างขวัญ นักเรี ยนได้รับการ มี.ค. 61
คณะครู /
เชิงบวก/ กําลังใจ ในโอกาสและลักษณะ เสริ มแรงเชิงบวก/
นักเรี ยน
การสร้าง ต่างๆ เช่น ชื่นชม กลุ่มที่ดาํ เนิ น การสร้างขวัญ
โรงเรี ยน
ขวัญ
โครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนา
กําลังใจ ในการ
ตะเครี ยะ
กําลังใจ ความเป็ นคนดีได้ดี หรื อเกิดการ ดําเนินงานเพื่อ
วิทยาคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ใน
พัฒนาความเป็ นคนดี
โอกาสที่นาํ เสนอความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่ อง
คาบโครงงาน รายงาน
สมํ่าเสมอ
ประจําเดือน และชื่นชมให้
2 นักเรี ยนมีขวัญ
กําลังใจโครงงานอื่นๆ การติด
กําลังใจในการ
ดาว ให้แต่ละโครงงานในการ
พัฒนาความเป็ นคนดี
นําเสนอโครงงานในลักษณะ
และมีคุณลักษณะ
ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม หรื อ ความเป็ นคนดี ได้แก่
เปิ ดบ้านคุณธรรม ซึ่ง ครู และ
ซื่อสัตย์ จิตอาสา
นักเรี ยนทุกคน ร่ วมประเมินและ พอเพียง
ติดดาว
1.1 กิจกรรมประกาศชื่นชม ใน
การนําเสนอความก้าวหน้า
ประจําวันพุธ สําหรับกลุ่ม
นักเรี ยนที่ดาํ เนินโครงงาน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ
และพัฒนาความเป็ นคนดีได้ดี
หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี

200
ตาราง 9 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
1.2 กิจกรรมประกาศชื่นชม ใน
การนําเสนอความก้าวหน้า
ประจําเดือน สําหรับกลุ่ม
นักเรี ยนที่ดาํ เนินโครงงาน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ
และพัฒนาความเป็ นคนดีได้ดี
หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี และชื่นชมให้กาํ ลังใจ
โครงงานอื่นๆ
1.3 การ “การติดดาว” ให้แต่ละ
โครงงานในการนําเสนอ
โครงงานกิจกรรม “ตลาดนัด
โครงงานคุณธรรม” ซึ่ง ครู และ
นักเรี ยนทุกคน ร่ วมประเมิน
2. ทบทวนและเพิม่ โอกาสใน
การชมเชยยกย่องให้เกียรติและ
การให้โอกาสครู และนักเรี ยนได้
ร่ วมกิจกรรมในการนําเสนอ
ผลงานร่ วมกับโรงเรี ยนอื่นๆ
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ซึ่งถือ
เป็ นเครื่ องมือสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ส่งเสริ มให้การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เป็ นไปอย่างอบอุ่นเป็ นกันเอง
และเพิ่มแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 9 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
2.1 กิจกรรมติดดาวโครงงาน
คุณธรรมที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.2 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู
ได้พฒั นารู ปแบบการนําเสนอ
ผลงานในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ภาคและระดับชาติ
3. ทบทวนรู ปแบบและส่ งเสริ ม
ให้ครู และนักเรี ยน ได้นาํ เสนอ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
การดําเนินงานพัฒนาความเป็ น
คนดี แก่เพื่อนครู ต่างโรงเรี ยนที่
สนใจมาศึกษาดูงาน
3.1 ทบทวนปรับฐานการเรี ยนรู้
4 ฐาน และปรับตามเหมาะสม
1) ฐานการเรี ยนรู้วถิ ีพุทธวิถี
ธรรม
2) ฐานการเรี ยนรู้ตามรอยพ่อวิถี
พอเพียง
3) ฐานการเรี ยนรู ้ ผลงานเด่น
4) ฐานการเรี ยนรู้จิตอาสา
3.2 จัดกิจกรรมทบทวนและ
ประเมินผลทุกครั้งหลังจากการ
รับคณะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
4. การส่ งเสริ มให้ครู นักเรี ยนมี
โอกาสได้นาํ เสนอผลงานและ
ได้รับเกียรติบตั รในระดับต่าง ๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 9 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
4.1 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อมูลนิธิยวุ สถิรคุณ
สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์
4.2 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อสํานักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิน
4.3 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อสํานักงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
4.4 การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ต่อหน่วยงานอื่น ๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 10 รายละเอี ย ดการดํา เนิ น การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2560 ด้านการ
สร้างและขยายเครื อข่าย
การพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ด้านการ
1. ประชุมทบทวนเพื่อวางแผน 1. ผูบ้ ริ หาร ครู
มิ.ย.60ผูบ้ ริ หาร/
สร้างและ
ในการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย นักเรี ยนร่ วมกันสร้าง มี.ค. 61
คณะครู /
ขยาย
โรงเรี ยนคุณธรรมให้เข้มแข็ง
และขยายเครื อข่าย
นักเรี ยน
เครื อข่าย
และเป็ นต้นแบบ และสามารถ ในการพัฒนาความ
โรงเรี ยน
เผยแพร่ และขยายผลการพัฒนา เป็ นคนดี
ตะเครี ยะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
- ในเขตพื้นที่
วิทยาคม
สู่ โรงเรี ยนอื่นๆมากยิง่ ขึ้น
เดียวกัน
1.1 ร่ วมประชุ มทบทวนผูบ้ ริ หาร - ต่างเขตพื้นที่
ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
2. โรงเรี ยนมี
คณะกรรมการสถานศึกษา
เครื อข่ายในการ
เครื อข่ายชุมชน เพื่อร่ วมวางแผน พัฒนาความเป็ นคนดี
ในการสร้างและขยายเครื อข่ายในการ ทั้งในเขตพื้นที่และ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
ต่างเขตพื้นที่
ของนักเรี ยน
1.2 ร่ วมทบทวนคุณสมบัติ และ
จํานวนเครื อข่ายเป้ าหมาย
1.3 ร่ วมทบทวนวางแผนในการดูแล
พัฒนาเครื อข่าย
2.ทบทวนการสร้างเครื อข่ายใน
รู ปแบบต่างๆ ตามเหมาะสม
2.1 การจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
โรงเรี ยนที่สนใจ
2.2 ทบทวนการนําเสนอผลการ
พัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนในเวทีเสวนาในโอกาส
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ตาราง 10(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
ต่างๆทั้งในและต่างเขตพื้นที่
2.3 ทบทวนการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างและขยายเครื อข่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุก๊ คลิป
วีดีโอประชาสัมพันธ์ เอกสาร
บทความและเอกสารรู ปเล่มฯลฯ
2.4 ทบทวนเพื่อปรับรู ปแบบการ
รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี ยน
ต่างๆที่สนใจ
3. ทบทวนขยายเครื อข่ายเพิ่มสู่
องค์อื่นๆโดยการจัดอบรม
นักเรี ยนแกนนําและครู แกนนํา
ให้กบั โรงเรี ยน และองค์กรอื่นๆ
ที่สนใจเพิ่ม
3.1 ร่ วมประชุมทบทวนเพื่อ
ขยายเครื อข่ายสู่ โรงเรี ยน และ
องค์อื่นๆ เพิ่ม
3.2 ร่ วมทบทวนเป้ าหมาย ใน
การขยายเครื อข่ายจาก จํานวน 2
โรงเรี ยนเพิม่ องค์กรอื่น1องค์กร
3.3 ร่ วมทบทวนกําหนดลักษณะ
โรงเรี ยน และองค์กรอื่น
- ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และ
บุคลากรในองค์กรมีความสนใจ
- บริ บทใกล้เคียงกัน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 10(ต่อ)
การพัฒนา

กิจกรรม
- โรงเรี ยนสามารถ ดูแล แนะนํา
ติดตามได้สะดวก ไม่เป็ นภาระ
- ไม่ผกู พันงบประมาณ
3.4 อบรมทบทวนให้เครื อข่าย
เดิมและเครื อข่ายที่เพิม่ ใหม่ตาม
เป้ าหมาย คือ
- โรงเรี ยนคลองแดนวิทยา
- โรงเรี ยนบ้านดอนแบก
- วิทยาลัยชุมชนสงขลา
3.5 การจัดอบรมนักเรี ยนแกนนํา
และครู แกนนําให้กบั โรงเรี ยน
เครื อข่าย
3.6 ดูแลส่ งเสริ มแนะนําให้
โรงเรี ยนเครื อข่ายทั้ง 2 โรงเรี ยน
อบรมครู และนักเรี ยนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจทั้งเรี ยน
3.7 ดูแลส่ งเสริ มแนะนําให้
โรงเรี ยนเครื อข่ายทั้ง 2 โรงเรี ยน
ดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีตามแนวทางที่
กําหนด คือ “กิจกรรมสร้างสรรค์
5 ลักษณะ”
3.8 ประเมินผลการ และวางแผน
การขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 10 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
4. ทบทวนการเยีย่ มติดตาม
ความก้าวหน้าเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรม ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนะนํา และส่ งเสริ มให้เครื อข่าย
โรงเรี ยนคุณธรรม ได้พฒั นา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนบรรลุ
เป้ าหมายตามที่โรงเรี ยนกําหนด
และเป็ นต้นแบบ ตลอดจน
สามารถสร้างและขยายเครื อข่าย
ในการพัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนสู่ โรงเรี ยนอื่นเพิ่มขึ้น
4.1 ทบทวนการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่าย
4.2 ทบทวนกิจกรรมกํากับเยีย่ ม
ติดตามให้กาํ ลังใจกับเครื อข่าย
4.3 ทบทวนการส่ งเสริ มโรงเรี ยน
เครื อข่ายในการนําเสนอผลการ
พัฒนาความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนในเวทีเสวนาในโอกาส
ต่างๆ ทั้งในและต่างเขตพื้นที่มาก
ยิง่ ขึ้น
5. ทบทวนการส่ งเสริ มให้
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม ได้มี
โอกาสร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และขยายผลกระบวนการพัฒนา
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนสู่
โรงเรี ยนอื่น ๆ ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 10 (ต่อ)
การพัฒนา
กิจกรรม
5.1 ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
ร่ วมรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรี ยนต่าง ๆ ที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่ อง
5.2 ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเครื อข่าย
ร่ วมรับการประเมินความสําเร็ จ
ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดี เพื่อเป็ นต้นแบบต่อไป
5.3 ส่ งเสริ มให้เครื อข่ายเป็ นที่
ยอมรับและเป็ นสถานที่ศึกษาดู
งาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ระยะที่ 3 การประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียน โดยใช้
กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียน โดยใช้
“กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
การพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม เป็ นกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
โดยใช้รูปแบบ เทคนิค กระบวนการหรื อวิธีการบริ หารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี ข องนักเรี ยนโรงเรี ย นตะเครี ยะวิทยาคม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้บรรลุ
เป้ าหมาย นัก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมลัก ษณะความเป็ นคนดี ตามที่ โรงเรี ย นกํา หนด โดยใช้กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ คือ
1. การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ เป็ นกระบวนการสื่ อสารสร้างความเข้าใจสร้างการ
รับรู ้ ร่วมกัน เพื่อให้นกั เรี ยน บุคลากร ผูป้ กครอง ชุ มชน มีความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ
เห็นความสําคัญ ประโยชน์ความจําเป็ นและตระหนัก เข้าใจตรงกัน ทั้งเป้ าหมาย วิธีการและเนื้ อหา
สาระในการปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมของนัก เรี ย นเพื่อ ให้มีล ัก ษณะความเป็ นคนดี ตามที่ โรงเรี ย น
กําหนด
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2. สร้างการมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการที่ส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือจากผูม้ ี
ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร ครู นัก เรี ย น ผูป้ กครอง ชุ ม ชน และ
หน่ วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้องให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมร่ วมคิ ดร่ วมวางแผน แนะนํา รวมถึ งการ
ร่ วมกันทําโครงงานและกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3. สอบถามติดตาม(นิเทศ) หมายถึง การสอบถามติดตามอย่างกัลยาณมิตร เพื่อให้
ทราบความก้าวหน้าในการกิจกรรมโครงงานของนักเรี ยนและทํากิจกรรมส่ งเสริ มความดี ตลอดจน
ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคและร่ วมแนะนําให้คาํ ปรึ กษา ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในภายนอก ทั้ง
แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็ นกันเอง ไม่สร้างความ
กดดันวิตกกังวลหรื อสร้างความเครี ยด เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
4. เสริ มแรงเชิ งบวก สร้ างขวัญกําลังใจ หมายถึ ง กระบวนการหรื อวิธีการที่ ช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ก ารพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ย นสําเร็ จบรรลุ ตามเป้ าหมายซึ่ ง การ
เสริ มแรงเชิงบวกมีหลากหลายวิธี สามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทและสถานการณ์ ทั้งการ
ชมเชยยกย่องให้เกี ยรติให้โอกาสร่ วมงานซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญอีกประการหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่นเป็ น
กันเองและเพิ่มแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานได้
5. สร้างและขยายเครื อข่าย หมายถึง การขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรู ปแบบ
ในการพัฒนาความเป็ นคนดี สู่ โรงเรี ยนใกล้เคียงที่มีบริ บทคล้ายกัน และโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีความ
สนใจในกระบวนการสร้ างความเป็ นคนดี ใ ห้เกิ ดขึ้ นในโรงเรี ยน ทั้ง ภายในจัง หวัด ต่ างจังหวัด
ภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การอบรมให้ความรู้ การเปิ ดให้มาศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการนําเสนอ รวมถึงการอบรมขยายผล
สู่ โรงเรี ยนและองค์อื่น ๆ เป็ นต้น
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกผล
ตามสภาพจริ ง รวมทั้งสิ้ น 4 ฉบับ เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย และบันทึกตามสภาพจริ ง ดังนี้
1. ประเมิ น คุ ณ ภาพการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา โดยสอบถามข้อมูลจาก
นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครื อข่ายชุมชน
2. ประเมินคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลัง
การพัฒนา โดยสอบถามข้อมูลจากครู และผูป้ กครอง
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3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุ มชน ที่ มี ต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการ
4. สังเคราะห์ ผลกระทบเชิ งบวกตามสภาพจริ งที่ปรากฏต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
หลังการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมิน
นํา ข้อมู ล ที่ไ ด้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS version 18
ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
2. วิเคราะห์คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลัง
การพัฒนา
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุ มชน ที่ มี ต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
4. วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ผลกระทบเชิ งบวกตามสภาพจริ งที่ ปรากฏต่ อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 7 การสรุ ปรายงานผลและเผยแพร่
7.1 นําเสนอบทคัดย่อลงใน www.kroobannok.com
7.2 นําเสนอผลงาน เผยแพร่ โรงเรี ยนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16(สงขลา-สตูล) จํานวน 45โรงเรี ยน
7.3 นําเสนอบทคัดย่อลงใน เวบไซต์ ครู ไทยนิวส์
7.4 นําเสนอผลงานบทคัดย่อในเวบไซต์ ครู วนั ดีดอทคอม
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ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
1. ประชากรประกอบด้ วย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1.1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559
จํานวน 149 คน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 153 คน
2.1.2 ครู ผูป้ ฏิบตั ิการสอน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 จํานวน17
คน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 15 คน
2.1.3 ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559 จํานวน 149
คน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 153 คน
2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา
2559 และ ปี การศึกษา 2560 จํานวน 9 คน
2.1.5 เครื อข่ายชุ มชน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา2559 และปี การศึกษา
2560 จํานวน 6 เครื อข่าย
2. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร ดังนี้
2.1 นักเรี ยน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของ เครจซี และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2559 จํานวน 108 คน และปี
การศึกษา 2560 จํานวน 108 คน และสุ่ มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่ วน โดยจําแนกตามระดับชั้น และ
สุ่ มอย่างง่ายโดยมีการจับฉลาก รายละเอียดปรากฏดังตาราง 11
ตาราง 11 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปี การศึกษา 2559-2560
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
นักเรียน
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
30
22
33
23
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
29
22
31
21
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
27
19
30
21
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
24
17
21
15
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
20
14
20
15
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
19
14
18
13
รวม
149
108
153
108
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2.2 ครู ศึก ษาจากประชากรครู ปี การศึ กษา 2559 จํานวน 17 คน ปี การศึ ก ษา 2560
จํานวน 15 คน
2.3 ผูป้ กครองกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 43) โดยใช้ผปู ้ กครองที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2559 จํานวน
108 คน และปี การศึกษา 2560 จํานวน 108 คน
2.4 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานกํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยยกเว้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูแ้ ทน
ครู ได้กลุ่ม ตัวอย่างปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จํานวน 7 คน
2.5 เครื อข่ายชุ มชนกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม
ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยกําหนดผูแ้ ทนจาก 6 เครื อข่าย เครื อข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่างปี
การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จํานวน 18 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลผลกระทบเชิ งบวกตาม
สภาพจริ ง ประกอบด้วย
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้
“กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม โดยสอบถามข้อมูลจาก นักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามพฤติก รรมที่สะท้อนถึ ง คุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา โดยสอบถามข้อมูลจากครู และผูป้ กครอง
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้
“กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน
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วิธีการสร้ างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้ างเครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมู ลให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของการวิจยั การ
พัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื่ องมือตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่ องมือวิจยั
2. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของ
นักเรี ยน
3. กําหนดหัวข้อโครงสร้างหลักและโครงสร้างย่อย เพื่อช่ วยในการสร้ างแบบสอบถามและ
แบบประเมินให้ครอบคลุมครบถ้วน และมีรายละเอียดในเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
4. สร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน จํานวน 4
ฉบับ
5. ดําเนิ นการตรวจสอบเครื่ องมื อขั้นต้น โดยการแก้ไขปรั บปรุ งถ้อยคํา สํานวนภาษา
ตลอดทั้งข้อความที่ไม่ชดั เจน
6. นําเครื่ องมือที่ปรับปรุ งถ้อยคําและภาษาแล้วให้ผเู้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้ดา้ นการบริ หาร
ด้านภาษา ด้านการวิจยั ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และ ความครอบคลุ มตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity)โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน คือ
6.1 รศ.สุ เทพ สันติวรานนท์ รองศาสตราจารย์
ประจําสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.2 นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
6.3 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผูอ้ าํ นวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
6.4 นางวรรณี เสื อสิ งห์ ผูอ้ าํ นวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนสามแยกบ้านเนียง(สิ ทธิพนั ธ์อนุกลู )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
6.5 ดร.ปรี ชา เวชศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ต รวจสอบความตรงต่ อ เนื้ อ หาและได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะ แล้ว นํา ไป
ปรับปรุ งแล้วหาค่าคะแนนความคิดเห็น โดยใช้สูตรIOC (Index of Items Objective Congruence)
ด้วยการใช้สูตรดังนี้
สู ตร IOC 

R
N

IOC

แทน ค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์
 R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากการตรวจสอบความตรงต่อเนื้ อหา ได้คดั เลื อกข้อที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง มี
ค่า มากกว่า 0.75ไว้เป็ นข้อคําถามและจัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถาม เพื่อนําไปทดลองใช้หาคุณภาพ
เครื่ องมือต่อไป (ค่า IOC ทั้ง 3 ฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.80-1.00)
7. นํา เครื่ อ งมื อ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้วไปทดลองใช้ (try out) กับ นัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครื อข่ายชุ มชน โรงเรี ยนคลองแดนวิทยาอําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนบริ เวณใกล้เคียงกับโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ดังนี้
ฉบับที่ 1 ใช้กบั นักเรี ยน 10 คน ครู 10 คน ผูป้ กครอง 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 คน และเครื อข่ายชุมชน 5 คน รวมจํานวน 40 คน
ฉบับที่ 2 ใช้กบั ผูป้ กครอง 15 คน ครู 15 คนรวมจํานวน 30 คน
ฉบับที่ 3 ใช้กบั นักเรี ยน 10 คน ครู 10 คน ผูป้ กครอง 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 คน และเครื อข่ายชุมชน 5 คน รวมจํานวน 40 คน
8. นําแบบสอบถาม และแบบประเมิ นที่ ได้รับ กลับ คื นมาวิเคราะห์ หาค่า ความเชื่ อมัน่
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ แต่ละฉบับดังนี้
ฉบับที่
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3

ค่ าความชื่อมั่น
0.987
0.975
0.979

9. นําเครื่ องมือที่ มีคุณภาพ ไปใช้กบั กลุ่ มตัวอย่างที่ กาํ หนดไว้เพื่ อนําผลที่ ได้ไปทําการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไป
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้ นปี การศึกษา 2559 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 ครั้ง
ที่2 หลังการพัฒนาเมื่ อสิ้ นปี การศึ กษา 2560 ช่ วงเดื อนมี นาคม 2561 และได้จดั ประชุ ม ชี้ แจง
กลุ่มเป้ าหมาย ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามฉบับ ที่ 1 สอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย น ครู ผู้ป กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ต่อระดับคุ ณภาพการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของ
นักเรี ยน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม โดยดําเนินการเก็บข้อมูล
หลังการพัฒนาในปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา2560 (ระหว่างวันที่13 – 24 มีนาคม 2560 และ
วันที่ 12– 23 มีนาคม 2561)
2. แบบสอบถามฉบับที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นของครู และผูป้ กครอง ต่อพฤติ กรรมที่
สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ดําเนิ นการเก็บข้อมูลเมื่อ
สิ้ นปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 (ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2560 และวันที่ 12-23 มีนาคม 2561)
3. แบบสอบถามฉบับ ที่ 3 สอบถามความพึ ง พอใจของ นัก เรี ยน ครู ผู้ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครื อข่ายชุ มชน ต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนัก เรี ย น โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิทยาคม ดํา เนิ นการเก็ บ ข้อมู ล เมื่ อสิ้ นปี การศึ ก ษา 2559 และปี
การศึกษา 2560 (ระหว่างวันที่ 13 – 24 มีนาคม 2560 และวันที่ 12– 23 มีนาคม 2561)
4. แบบบัน ทึ ก ผลกระทบเชิ ง บวกที่ ป รากฏต่ อ โรงเรี ย นตะเครี ย ะวิท ยาคม ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ครู และนัก เรี ย นโดยเก็ บ ข้อ มู ล จากแบบบัน ทึ ก ผลตามสภาพจริ ง (ตั้ง แต่ ว นั ที่ 16
พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 18 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อและรายด้าน แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (สมบูรณ์ สุ ริยวงศ์,
สมจิตรา เรื องศรี และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. 2544 : 116)
1.00 – 1.50 หมายถึง การปฏิบตั ิ / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.51 – 2.50 หมายถึง การปฏิบตั ิ / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
2.51 – 3.50 หมายถึง การปฏิบตั ิ / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายถึง การปฏิบตั ิ / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี / มาก
4.51 – 5.00 หมายถึง การปฏิบตั ิ / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก / มากที่สุด
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บอกถึงความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่สอดคล้องตามกันหรื อ
แตกต่างกัน ถ้า S.D. มีค่าสู ง แสดงว่ารายการสอบถามนั้น ผูต้ อบมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจแตกต่างกัน
แต่ถา้ S.D. มีค่าตํ่าแสดงว่ารายการสอบถามนั้น ผูต้ อบมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจคล้อยตามกัน ถ้า
S.D. มีค่า 0 แสดงว่ารายการสอบถามนั้น ผูต้ อบมีความพึงพอใจเหมือนกันทุกคน
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผลข้ อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย( X )
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง(ชูศรี วงศ์รัตนะ.2550 : 34)
X

X
n

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
 X แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
n
แทน จํานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง(ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550 : 59)
เมื่อ X

 X

2

n

S

i 1

i

 X

n 1

เมื่อ S แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
n แทน จํานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
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1.4 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของประชากร โดยใช้สูตร
∑

เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ย
X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จํานวนประชากรทั้งหมด
1.5 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของประชากรโดยใช้สูตร

เมื่อ  แทน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑
แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนทั้งหมด
∑ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จํานวนข้อมูลหรื อขนาดตัวอย่าง
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (-Coeffcient)
ของครอนบาค(Cronbach) (สมบูรณ์ สุ ริยวงศ์, สมจิตรา เรื องศรี และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. 2544 : 154)
=

k
 Si )
(1 
2
k 1
Sx
2

เมื่อ k แทน จํานวนข้อของการประเมิน
S i 2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
S x 2 แทน แทนความแปรปรวนของคะแนนรายบุคคล (X)
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
การวิจยั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ดําเนินการ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลตามเครื่ องมือของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
1. สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดความหมายของสัญลักษณ์ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจในการแปลความหมาย และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ถูกต้อง ดังนี้
ค่าร้อยละของข้อมูล
N แทน จํานวนประชากร
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
X แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ศึกษาจากประชากร
 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ศึกษาจากประชากร
2. การวิเคราะห์ และแปลผลข้ อมูลตามเครื่องมือของแบบสอบถามแต่ ละฉบับ
ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจ ัยในรู ปแบบของการ
บรรยายและรู ปตารางเป็ นตอนๆ ตามลําดับดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึ งคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
2.3 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความพึ ง พอใจของนัก เรี ยน ครู ผู้ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
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2.4 ผลการสรุ ปผลกระทบเชิ งบวกหลังการพัฒนา ส่ งผลให้โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ได้รับการประกาศเกี ยรติ คุณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรี ยนเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ของหน่ วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
2.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ คุ ณภาพการพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะความเป็ นคนดี ของ
นักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็ นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุมชน ปรากฏดังตาราง 12-17
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนา
คุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ปรากฏผลดังนี้
ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2559 (n=108) ปี การศึกษา 2560 (n=108)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X

ด้ านการสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจ
3.65 0.75
1 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้กบั นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชน เพื่อการสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
2 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.62 0.73
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน

มาก

4.20 0.40

มาก

มาก

4.21 0.41

มาก
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

3

การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในการร่ วม
กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ
ปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
การร่ วมทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
สะท้อนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
เฉลีย่
ด้ านการสร้ างการมีส่วนร่ วม
การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงาน
อื่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็น
คุณค่าในการช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง
การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้และหรื อการช่วยเหลือ
นักเรี ยน

4

5

6

7

8

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.65 0.75
มาก
4.19 0.39
มาก

3.63 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.62 0.73

มาก

4.19 0.39

มาก

3.63 0.72

มาก

4.20 0.39

มาก

3.65 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.65 0.75

มาก

4.19 0.39

มาก
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

9 การมีส่วนร่ วมในการเป็ นที่ปรึ กษา ให้
การแนะนํา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
10 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ด้านความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
11 การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างขวัญ
กําลังใจ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
12 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เฉลีย่
ด้ านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)
13 มีประชุ มวางแผนเพื่อกําหนดรู ปแบบการ
นิเทศ กํากับติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
14 มีการประชุมชี้ แจงทําความเข้าใจวิธีการ
และเป้ าหมายในการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
15 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องในการ
นิเทศกํากับติดตามประเมินและร่ วมชื่น
ชมความสําเร็ จ

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.64 0.74
มาก
4.20 0.40
มาก

3.61 0.73

มาก

4.19 0.39

มาก

3.64 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.65 0.75

มาก

4.20 0.40

มาก

3.64 0.73

มาก

4.20 0.39

มาก

3.63 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.64 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.19 0.39

มาก
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ
16

17

18

19

20

21

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
มีการนําผลการนิเทศ แนะนํา และผลการ 3.62 0.73
มาก
4.20 0.40
มาก
ประเมินติดตามไปใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนา
นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี 3.63 0.74
มาก
4.21 0.41
มาก
ขึ้นสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี คือ ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
เฉลีย่
3.63 0.73
มาก
4.20 0.39
มาก
ด้ านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้ างขวัญ
กาลังใจ
3.62 0.73
มาก
4.19 0.39
มาก
การร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง
สร้างขวัญกําลังใจ ในโอกาสและลักษณะ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการชื่ นชมผล
3.61 0.74
มาก
4.21 0.41
มาก
การพัฒนาโดยการร่ วมติดดาว เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจนักเรี ยน
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู ได้
3.62 0.74
มาก
4.20 0.40
มาก
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
และผลการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน แก่โรงเรี ยนที่
สนใจมาศึกษาดูงาน
การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนา 3.65 0.75
มาก
4.22 0.41
มาก
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่างๆ
รายการ
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

22 การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมนําเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับ
เกียรติบตั รการประกาศเกียรติคุณใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับเขตตรวจราชการ
และระดับชาติ
23 นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
24 นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจและเป็ นในการ
ประพฤติปฏิบตั ิดี
เฉลีย่
ด้ านการสร้ างและขยายเครือข่ าย
25 การร่ วมประชุ มวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครื อข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี
26 การร่ วมกําหนดคุณสมบัติ และจํานวน
เครื อข่ายเป้ าหมายเพื่อขยายผลการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
27 การร่ วมวางแผนในการดูแลและพัฒนา
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมเป้ าหมาย
28 การขยายเครื อข่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี โดยการจัด
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ
29 การร่ วมพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมโดยการจัดอบรมนักเรี ยนและ
ครู ให้กบั โรงเรี ยนเป้ าหมาย

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.64 0.72
มาก
4.19 0.39
มาก

3.63 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.63 0.72

มาก

4.21 0.39

มาก

3.62 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.59 0.73

มาก

4.21 0.41

มาก

3.65 0.75

มาก

4.20 0.40

มาก

3.60 0.73

มาก

4.21 0.41

มาก

3.60 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก
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ข้ อ

รายการ

30 นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
กระตุน้ ให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตาม
31 นักเรี ยนมีพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวก หรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็ นที่ชื่นชม
และยอมรับของครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
32 การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมได้พฒั นาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนประสบความสําเร็ จ
เป็ นแบบอย่าง เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น
เฉลีย่
รวมเฉลี่ย

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.65 0.75
มาก
4.19 0.39
มาก

3.65 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.59 0.73

มาก

4.22 0.41

มาก

3.16 0.63 ปานกลาง 3.68 0.35
3.52 0.70
มาก
4.07 0.38

มาก
มาก

จากตาราง 12 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของนักเรี ยน
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 3.52 , S.D. = 0.70) อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( X = 3.64,S.D. = 0.73) อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ( X =3.63 , S.D. = 0.73) ด้านการสอบถาม
ติดตาม(นิเทศติดตาม) ( X =3.63 , S.D. = 0.73)ด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ( X =
3.63 , S.D. = 0.72) อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย
( X = 3.16, S.D. = 0.63) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.07 , S.D.= 0.38) อยู่ในระดับมากและเมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.21 ,
S.D. = 0.39) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม
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ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 4.20 , S.D. = 0.39) อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย( X = 3.68, S.D. = 0.35)อยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของครู ปรากฏผลดังนี้
ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2559 (N=17) ปี การศึกษา 2560 (N=15)
  แปลผล   แปลผล
3.59 0.71
มาก
4.33 0.48
มาก

1 ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้กบั นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชน เพื่อการสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
2 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.59 0.79
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
3 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.65 0.78
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
4 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในการร่ วม 3.53 0.71
กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด

มาก

4.20 0.41

มาก

มาก

4.27 0.45

มาก

มาก

4.33 0.48

มาก
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ข้ อ

รายการ

5 การร่ วมทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
สะท้อนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
เฉลีย่
ด้ านการสร้ างการมีส่วนร่ วม
6 การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
7 การร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงาน
อื่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็น
คุณค่าในการช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง
8 การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้และหรื อการช่วยเหลือ
นักเรี ยน
9 การมีส่วนร่ วมในการเป็ นที่ปรึ กษา ให้
การแนะนํา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
10 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ด้านความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
  แปลผล   แปลผล
3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45
มาก

3.56 0.64

มาก

4.28 0.43

มาก

3.65 0.78

มาก

4.40 0.50

มาก

3.71 0.77

มาก

4.27 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

4.40 0.50

มาก

3.59 0.79

มาก

4.33 0.48

มาก

3.41 0.71 ปานกลาง 4.40 0.50

มาก
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

11 การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างขวัญ
กําลังใจ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
12 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เฉลีย่
ด้ านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)
13 มีประชุ มวางแผนเพื่อกําหนดรู ปแบบการ
นิเทศ กํากับติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
14 มีการประชุมชี้ แจงทําความเข้าใจวิธีการ
และเป้ าหมายในการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
15 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องในการ
นิเทศกํากับติดตามประเมินและร่ วมชื่น
ชมความสําเร็ จ
16 มีการนําผลการนิเทศ แนะนํา และผลการ
ประเมินติดตามไปใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนา
17 นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี คือ ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
3.59 0.79
มาก

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.47 0.51
มาก

3.59 0.71

มาก

4.27 0.45

มาก

3.59 0.67

มาก

4.36 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

4.33 0.48

มาก

3.59 0.79

มาก

4.40 0.50

มาก

3.53 0.71

มาก

4.33 0.48

มาก

3.53 0.80

มาก

4.33 0.48

มาก

3.59 0.71

มาก

4.40 0.50

มาก

3.56 0.69

มาก

4.36 0.47

มาก
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ข้ อ

18

19

20

21

22

23
24

รายการ
ด้ านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้ างขวัญ
กาลังใจ
การร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง
สร้างขวัญกําลังใจในโอกาสและลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการชื่ นชมผล
การพัฒนาโดยการร่ วมติดดาว เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจนักเรี ยน
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู ได้
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
และผลการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน แก่โรงเรี ยนที่
สนใจมาศึกษาดูงาน
การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมนําเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บัตรการประกาศเกียรติคุณในระดับเขต
พื้นที่ ระดับเขตตรวจราชการ และ
ระดับชาติ
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจและเป็ นในการ
ประพฤติปฏิบตั ิดี
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล

3.59 0.71

มาก

4.33 0.48

มาก

3.71 0.77

มาก

4.27 0.45

มาก

3.41 0.71 ปานกลาง 4.33 0.48

มาก

3.71 0.77

มาก

4.33 0.48

มาก

3.53 0.71

มาก

4.27 0.45

มาก

3.71 0.77

มาก

4.33 0.48

มาก

3.47 0.71 ปานกลาง 4.20 0.41

มาก

3.60 0.68

มาก

มาก

4.30 0.44
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อ
25

26

27
28

29

30

31

รายการ
ด้ านการสร้ างและขยายเครือข่ าย
การร่ วมประชุ มวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครื อข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี
การร่ วมกําหนดคุณสมบัติ และจํานวน
เครื อข่ายเป้ าหมายเพื่อขยายผลการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมวางแผนในการดูแลและพัฒนา
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมเป้ าหมาย
การขยายเครื อข่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี โดยการจัด
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ
การร่ วมพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมโดยการจัดอบรมนักเรี ยนและ
ครู ให้กบั โรงเรี ยนเป้ าหมาย
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
กระตุน้ ให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตาม
นักเรี ยนมีพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวก หรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็ นที่ชื่นชม
และยอมรับของครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล

3.71 0.77

มาก

4.33 0.48

มาก

3.59 0.71

มาก

4.33 0.48

มาก

3.65 0.78

มาก

4.33 0.48

มาก

3.65 0.70

มาก

4.20 0.41

มาก

3.65 0.78

มาก

4.33 0.48

มาก

3.65 0.70

มาก

4.40 0.50

มาก

3.71 0.77

มาก

4.33 0.48

มาก
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ตาราง 13(ต่อ)
ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
3.53 0.71
มาก

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.27 0.45
มาก

32 การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมได้พฒั นาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนประสบความสําเร็ จ
เป็ นแบบอย่าง เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น
เฉลีย่
3.18 0.60 ปานกลาง 3.77 0.39
รวมเฉลี่ย
3.48 0.53 ปานกลาง 4.19 0.43

มาก
มาก

จากตาราง 13 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของครู
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (= 3.48 , = 0.53) อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด(= 3.60 ,
= 0.68) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม(= 3.59 , = 0.67) ด้านการ
สื่ อสารสร้างความเข้าใจ ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)(= 3.56 , = 0.64,0.69) อยูใ่ นระดับ
มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย(= 3.18 , = 0.60)อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย(= 4.19 , = 0.43) อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน พบว่า ด้านการสร้ างการมีส่วนร่ วม และด้านการสอบถามติดตาม(นิ เทศติดตาม)มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด(= 4.36 , = 0.45,0.47) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเสริ มแรงเชิงบวก/การสร้าง
ขวัญกําลังใจ(= 4.30 , = 0.44) ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ(= 4.28, = 0.43) อยูใ่ นระดับ
มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย(= 3.77 , = 0.39)อยูใ่ น
ระดับมาก
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง ปรากฏผลดังนี้
ข้ อ
1

2

3

4

5

รายการ
ด้ านการสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจ
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้กบั นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชน เพื่อการสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในการร่ วม
กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด
การร่ วมทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
สะท้อนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559 (n=108) ปี การศึกษา 2560 (n=108)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.64 0.75

มาก

4.20 0.40

มาก

3.62 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.63 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.64 0.74

มาก

4.21 0.40

มาก
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ตาราง 14 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ
X

6

7

8

9

10

11

ด้ านการสร้ างการมีส่วนร่ วม
การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงาน
อื่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็น
คุณค่าในการช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง
การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้และหรื อการช่วยเหลือ
นักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการเป็ นที่ปรึ กษา ให้
การแนะนํา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ด้านความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างขวัญ
กําลังใจ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.65 0.75

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.19 0.39

มาก

3.65 0.75

มาก

4.19 0.39

มาก

3.63 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.63 0.73

มาก

4.20 0.40

มาก

3.64 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก
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ข้ อ

รายการ

12 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เฉลีย่
ด้ านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)
13 มีประชุ มวางแผนเพื่อกําหนดรู ปแบบการ
นิเทศ กํากับติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
14 มีการประชุมชี้ แจงทําความเข้าใจวิธีการ
และเป้ าหมายในการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
15 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องในการ
นิเทศกํากับติดตามประเมินและร่ วมชื่น
ชมความสําเร็ จ
16 มีการนําผลการนิเทศ แนะนํา และผลการ
ประเมินติดตามไปใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนา
17 นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี คือ ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.65 0.75
มาก
4.20 0.40
มาก

3.64 0.73

มาก

4.20 0.39

มาก

3.65 0.75

มาก

4.19 0.39

มาก

3.63 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.65 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.65 0.75

มาก

4.20 0.40

มาก

3.62 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก

3.64 0.73

มาก

4.20 0.39

มาก

233
ตาราง 14 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ
X

18

19

20

21

22

23
24

ด้ านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้ างขวัญ
กาลังใจ
การร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง
สร้างขวัญกําลังใจ ในโอกาสและลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการชื่ นชมผล
การพัฒนาโดยการร่ วมติดดาว เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจนักเรี ยน
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู ได้
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
และผลการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน แก่โรงเรี ยนที่
สนใจมาศึกษาดูงาน
การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมนําเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บัตร การประกาศเกียรติคุณในระดับเขต
พื้นที่ ระดับเขตตรวจราชการ และ
ระดับชาติ
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจและเป็ นในการ
ประพฤติปฏิบตั ิดี
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.64 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.63 0.73

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก

3.62 0.73

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.19 0.39

มาก

3.64 0.72

มาก

4.21 0.41

มาก

3.65 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.64 0.72

มาก

4.20 0.39

มาก
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ข้ อ

รายการ
X

25

26

27
28

29

30

31

ด้ านการสร้ างและขยายเครือข่ าย
การร่ วมประชุ มวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครื อข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี
การร่ วมกําหนดคุณสมบัติ และจํานวน
เครื อข่ายเป้ าหมายเพื่อขยายผลการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมวางแผนในการดูแลและพัฒนา
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมเป้ าหมาย
การขยายเครื อข่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี โดยการจัด
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ
การร่ วมพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมโดยการจัดอบรมนักเรี ยนและ
ครู ให้กบั โรงเรี ยนเป้ าหมาย
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
กระตุน้ ให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตาม
นักเรี ยนมีพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวก หรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็ นที่ชื่นชม
และยอมรับของครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.62 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.64 0.72

มาก

4.21 0.41

มาก

3.61 0.72

มาก

4.20 0.40

มาก

3.64 0.74

มาก

4.19 0.39

มาก

3.64 0.72

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.65 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก
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ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.64 0.72
มาก
4.22 0.41
มาก

32 การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมได้พฒั นาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนประสบความสําเร็ จ
เป็ นแบบอย่าง เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครื อข่ายเพิม่ ขึ้น
เฉลีย่
3.18 0.63 ปานกลาง 3.68 0.34
รวมเฉลี่ย
3.52 0.70
มาก
4.07 0.38

มาก
มาก

จากตาราง 14 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของผูป้ กครอง
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.52 , S.D. = 0.70) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจ ด้านการสร้ างการมี ส่วนร่ วม ด้านการ
สอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) และด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( X = 3.64 , S.D. = 0.74, 0.73, 0.73 และ0.72) อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการ
สร้างและการขยายเครื อข่าย( X = 3.18, S.D. = 0.63) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.07 , S.D.= 0.38) อยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.21 , S.D. = 0.40)
รองลงมา คือ ด้านการสร้ างการมีส่วนร่ วมด้านการสอบถามติดตาม(นิ เทศติดตาม) ด้านการเสริ มแรง
เชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ ร่ วม ( X = 4.20 , S.D. = 0.39) อยูใ่ นระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
ตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย( X = 3.68, S.D. = 0.34)อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุ ณภาพการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็ นของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏผล
ดังนี้
ปี การศึกษา 2559 (n=7) ปี การศึกษา 2560 (n=7)
ข้ อ
รายการ
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
ด้ านการสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจ
1 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจและความ
3.57 0.78
มาก
4.29 0.48
มาก
ตระหนักให้กบั นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชน เพื่อการสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
2 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37
มาก
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
3 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.57 0.78
มาก
4.29 0.48
มาก
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
4 การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในการร่ วม 3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37
มาก
กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด
5 การร่ วมทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ 3.71 0.75
มาก
4.29 0.48
มาก
สะท้อนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
เฉลีย่
3.54 0.74
มาก
4.23 0.40
มาก
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ตาราง 15(ต่อ)
ข้ อ

รายการ
X

6

7

8

9

10

11

ด้ านการสร้ างการมีส่วนร่ วม
การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงาน
อื่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็น
คุณค่าในการช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง
การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้และหรื อการช่วยเหลือ
นักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการเป็ นที่ปรึ กษา ให้
การแนะนํา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ด้านความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างขวัญ
กําลังใจ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

3.57 0.78

มาก

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.14 0.37

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.43 0.53

มาก

3.57 0.78

มาก

มาก

4.14 0.37
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ข้ อ

รายการ

12 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เฉลีย่
ด้ านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)
13 มีประชุ มวางแผนเพื่อกําหนดรู ปแบบการ
นิเทศ กํากับติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
14 มีการประชุมชี้ แจงทําความเข้าใจวิธีการ
และเป้ าหมายในการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
15 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องในการ
นิเทศกํากับติดตามประเมินและร่ วมชื่น
ชมความสําเร็ จ
16 มีการนําผลการนิเทศ แนะนํา และผลการ
ประเมินติดตามไปใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนา
17 นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี คือ ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.71 0.56
มาก
4.29 0.48
มาก

3.55 0.75

มาก

4.27 0.41

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

มาก

4.14 0.37

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.43 0.53

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.43 0.53

มาก

3.57 0.75

มาก

4.31 0.42

มาก
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ข้ อ

รายการ
X

18

19

20

21

22

23
24

ด้ านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้ างขวัญ
กาลังใจ
การร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง
สร้างขวัญกําลังใจ ในโอกาสและลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการชื่ นชมผล
การพัฒนาโดยการร่ วมติดดาว เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจนักเรี ยน
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู ได้
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
และผลการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน แก่โรงเรี ยนที่
สนใจมาศึกษาดูงาน
การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมนําเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บัตร การประกาศเกียรติคุณในระดับเขต
พื้นที่ ระดับเขตตรวจราชการ และ
ระดับชาติ
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจและเป็ นในการ
ประพฤติปฏิบตั ิดี
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.43 0.78

มาก

4.14 0.37

มาก

3.71 0.75

มาก

4.43 0.53

มาก

3.43 0.78

มาก

4.14 0.37

มาก

3.71 0.75

มาก

4.43 0.53

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.71 0.95

มาก

4.43 0.53

มาก

3.57 0.78

มาก

4.14 0.37

มาก

3.59 0.71

มาก

4.29 0.39

มาก
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ข้ อ

รายการ
X

25

26

27
28

29

30

31

ด้ านการสร้ างและขยายเครือข่ าย
การร่ วมประชุ มวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครื อข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี
การร่ วมกําหนดคุณสมบัติ และจํานวน
เครื อข่ายเป้ าหมายเพื่อขยายผลการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมวางแผนในการดูแลและพัฒนา
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมเป้ าหมาย
การขยายเครื อข่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี โดยการจัด
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ
การร่ วมพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมโดยการจัดอบรมนักเรี ยนและ
ครู ให้กบั โรงเรี ยนเป้ าหมาย
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
กระตุน้ ให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตาม
นักเรี ยนมีพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวก หรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็ นที่ชื่นชม
และยอมรับของครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

3.57 0.78

มาก

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

4.14 0.37

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.43 0.53

มาก

3.71 0.75

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.14 0.37

มาก

3.71 0.75

มาก

4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.43 0.53

มาก

มาก
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ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48
มาก

32 การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมได้พฒั นาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนประสบความสําเร็ จ
เป็ นแบบอย่าง เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครื อข่ายเพิม่ ขึ้น
เฉลีย่
3.09 0.65 ปานกลาง 3.75 0.36
รวมเฉลี่ย
3.45 0.71 ปานกลาง 4.14 0.39

มาก
มาก

จากตาราง 15 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.45, S.D. = 0.71) อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.59
, S.D. = 0.71) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 3.57 , S.D.
= 0.75) ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม( X = 3.55 , S.D. = 0.75) ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ( X =
3.54 , S.D. = 0.74)อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย
( X = 3.09, S.D. = 0.65) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.14 , S.D.= 0.39) อยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสอบถามติดตาม(นิ เทศติดตาม) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.31, S.D. =
0.42) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ( X = 4.29 , S.D.=
0.39) ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม( X = 4.27 , S.D.= 0.41) ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ ( X = 4.23
, S.D.= 0.40) อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย( X =
3.75, S.D. = 0.36)อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุ ณภาพการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของเครื อข่ายชุมชน ปรากฏผลดังนี้
ข้ อ
1

2

3

4

5

รายการ
ด้ านการสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจ
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้กบั นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชน เพื่อการสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกําหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในการร่ วม
กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด
การร่ วมทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
สะท้อนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559 (n=18)
S.D. แปลผล
X

ปี การศึกษา 2560 (n=18)
S.D. แปลผล
X

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.39 0.69 ปานกลาง 4.11 0.58

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.58

มาก

3.33 0.59 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.42 0.59 ปานกลาง 4.19 0.38

มาก
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ข้ อ

รายการ
X

6

7

8

9

10

11

ด้ านการสร้ างการมีส่วนร่ วม
การร่ วมกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ ม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงาน
อื่น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็น
คุณค่าในการช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง
การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การจัดการเรี ยนรู ้และหรื อการช่วยเหลือ
นักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการเป็ นที่ปรึ กษา ให้
การแนะนํา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ด้านความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างขวัญ
กําลังใจ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.00 0.48

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก
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ข้ อ

รายการ

12 การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
เฉลีย่
ด้ านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)
13 มีประชุ มวางแผนเพื่อกําหนดรู ปแบบการ
นิเทศ กํากับติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
14 มีการประชุมชี้ แจงทําความเข้าใจวิธีการ
และเป้ าหมายในการกํากับติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
15 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องในการ
นิเทศกํากับติดตามประเมินและร่ วมชื่น
ชมความสําเร็ จ
16 มีการนําผลการนิเทศ แนะนํา และผลการ
ประเมินติดตามไปใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนา
17 นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นสอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี คือ ซื่อสัตย์
จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53
มาก

3.47 0.65 ปานกลาง 4.16 0.36

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.41

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.58

มาก

3.39 0.69 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.46 0.63 ปานกลาง 4.17 0.35

มาก
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ข้ อ

รายการ
X

18

19

20

21

22

23
24

ด้ านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้ างขวัญ
กาลังใจ
การร่ วมกําหนดรู ปแบบการเสริ มแรง
สร้างขวัญกําลังใจ ในโอกาสและลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการชื่ นชมผล
การพัฒนาโดยการร่ วมติดดาว เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจนักเรี ยน
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู ได้
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
และผลการดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน แก่โรงเรี ยนที่
สนใจมาศึกษาดูงาน
การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ
การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมนําเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บัตร การประกาศเกียรติคุณในระดับเขต
พื้นที่ ระดับเขตตรวจราชการ และ
ระดับชาติ
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจและเป็ นในการ
ประพฤติปฏิบตั ิดี
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.58

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.33 0.59 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.51

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.44 0.62 ปานกลาง 4.18 0.38

มาก
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ข้ อ

รายการ
X

25

26

27
28

29

30

31

ด้ านการสร้ างและขยายเครือข่ าย
การร่ วมประชุ มวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครื อข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดี
การร่ วมกําหนดคุณสมบัติ และจํานวน
เครื อข่ายเป้ าหมายเพื่อขยายผลการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การร่ วมวางแผนในการดูแลและพัฒนา
เครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมเป้ าหมาย
การขยายเครื อข่ายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี โดยการจัด
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั โรงเรี ยนอื่น ๆ
การร่ วมพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมโดยการจัดอบรมนักเรี ยนและ
ครู ให้กบั โรงเรี ยนเป้ าหมาย
นักเรี ยนเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
กระตุน้ ให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตาม
นักเรี ยนมีพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวก หรื อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็ นที่ชื่นชม
และยอมรับของครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก

3.50 0.61 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.41

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.58

มาก

3.33 0.59 ปานกลาง 4.00 0.48

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47

มาก
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.39 0.60 ปานกลาง 4.06 0.41
มาก

32 การส่ งเสริ มให้เครื อข่ายโรงเรี ยน
คุณธรรมได้พฒั นาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนประสบความสําเร็ จ
เป็ นแบบอย่าง เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครื อข่ายเพิม่ ขึ้น
เฉลีย่
3.03 0.54 ปานกลาง 3.57 0.40
รวมเฉลี่ย
3.34 0.60 ปานกลาง 3.95 0.45

มาก
มาก

จากตาราง 16 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของเครื อข่ายชุมชน
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.34 , S.D. = 0.60) อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.47 , S.D. = 0.65) อยูใ่ น
ระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 3.46 , S.D. = 0.63) ด้าน
การเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ( X = 3.44 , S.D. = 0.62) ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ
( X = 3.42 , S.D. = 0.59)อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการ
ขยายเครื อข่าย( X = 3.03, S.D. = 0.54) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 3.95 , S.D.= 0.45) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสื่ อสารสร้างความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.19 , S.D. = 0.38) อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเสริ มแรงเชิ งบวก/การสร้างขวัญกําลังใจ( X = 4.18 , S.D. = 0.38) ด้าน
การสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 4.17 , S.D. = 0.35) ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วม( X = 4.16 ,
S.D. = 0.36)อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการสร้างและการขยายเครื อข่าย( X =
3.57, S.D. = 0.40)อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 17 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุมชน
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
กลุ่มผู้ประเมิน
แปลผล
แปลผล
S.D. ,
S.D. ,
X ,
X ,
นักเรี ยน
3.52
0.70
มาก
4.07
0.38
มาก
ครู
3.48
0.53
ปานกลาง
4.19
0.43
มาก
ผูป้ กครอง
3.52
0.70
มาก
4.07
0.38
มาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.45
0.71
ปานกลาง
4.14
0.39
มาก
เครื อข่ายชุมชน
3.34
0.60
ปานกลาง
3.95
0.45
มาก
สรุ ป
ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง-มาก
ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ มาก
จากตาราง 17 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2559โดยภาพรวม
ทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพปานกลาง-มาก ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพมาก
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็ นรายกลุ่มที่ประเมินพบว่า ปี การศึกษา 2559 นักเรี ยนและผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมาก( X =3.52 , S.D. = 0.70)
รองลงมา คือ ครู อยูใ่ นระดับปานกลาง (= 3.48 , = 0.53) ส่ วนเครื อข่ายชุ มชน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด( X = 3.34 , S.D. = 0.60) อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ปี การศึกษา
2560 ครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก( X = 4.19, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับปานมาก( X =4.14, S.D.=0.39)ส่ วน
เครื อข่ายชุมชนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด( X =3.95,S.D.=0.45)อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
248

249
2.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลพฤติ กรรมที่สะท้ อนถึ ง คุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของ
นักเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ผู้วิ จ ัย ได้ใ ช้ แบบสอบถามเก็ บ ข้อ มู ล ความคิ ดเห็ น ของครู และผู้ป กครอง เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมที่สะท้อนถึ งคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด ที่เกิ ด
จากการใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ปรากฏดังตาราง 18-20
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึ ง
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด ที่ เกิ ดจากการใช้
“กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความ
คิดเห็นของครู ปรากฏผลดังนี้
ปี การศึกษา 2559 (N=17) ปี การศึกษา 2560 (N=15)
ข้ อ
รายการ
  แปลผล
  แปลผล
ด้ านความซื่อสั ตย์
1 นักเรี ยนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง 3.59 0.71
มาก
4.07 0.59
มาก
2 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนโดยคํานึงถึงความ
3.59 0.71
มาก
4.13 0.64
มาก
ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทําผิด
3 นักเรี ยนปฏิบตั ิตามคํามัน่ สัญญา และ 3.47 0.62 ปานกลาง 4.07 0.59
มาก
ข้อตกลง
4 นักเรี ยนไม่ถือเอาสิ่ งของและผลงาน
3.53 0.71
มาก
4.07 0.59
มาก
ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
5 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความ
3.59 0.71
มาก
4.07 0.45
มาก
ซื่อตรง
6 นักเรี ยนไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ 3.59 0.71
มาก
4.00 0.53
มาก
ถูกต้อง
เฉลีย่
3.56 0.66
มาก
4.07 0.54
มาก
ด้ านจิตอาสา
7 นักเรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ด้วย 3.59 0.71
มาก
4.13 0.51
มาก
ความเต็มใจ
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ตาราง 18 (ต่อ)
ข้ อ
8

รายการ

นักเรี ยนอาสาทํางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดย
ไม่หวังผลตอบแทน
9 นักเรี ยนแบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และ
อื่น ๆ
10 นักเรี ยนช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
11 นักเรี ยนดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และ
สิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
12 นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และ
สังคม
13 นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรื อสร้างสิ่ งที่ดีงามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรื อร้น
เฉลีย่
ด้ านความพอพียง
14 นักเรี ยนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล
15 นักเรี ยนมีภูมิคุม้ กันที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
16 นักเรี ยนมีความรู ้ในสิ่ งที่ทาํ อย่างรอบ
ด้าน
17 นักเรี ยนมีคุณธรรมรู ้จกั แยกแยะสิ่ ง
ถูกต้องดีงาม

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
3.65 0.78
มาก

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.07 0.45
มาก

3.59 0.71

มาก

4.13 0.51

มาก

3.53 0.71

มาก

4.07 0.59

มาก

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64

มาก

3.53 0.62

มาก

4.13 0.51

มาก

3.71 0.77

มาก

4.07 0.59

มาก

3.57 0.62

มาก

4.10 0.51

มาก

3.59 0.79

มาก

4.20 0.67

มาก

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64

มาก

3.53 0.62

มาก

4.07 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

4.13 0.51

มาก
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ตาราง 18 (ต่อ)
ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
18 นักเรี ยนเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องและ 3.71 0.77
มาก
ปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
19 นักเรี ยนรู ้จกั เผือ่ แผ่และแบ่งปั นผูอ้ ื่น
3.53 0.71
มาก
20 นักเรี ยนหวงแหนสมบัติโรงเรี ยนและ 3.59 0.71
มาก
ส่ วนรวม
เฉลีย่
3.56 0.61
มาก
ด้ านความรับผิดชอบ
21 นักเรี ยนปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย 3.47 0.62 ปานกลาง
สําเร็ จ ถูกต้อง ตรงเวลา
22 นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ถูกต้อง 3.71 0.77
มาก
ตามระเบียบของโรงเรี ยน
23 นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
3.59 0.71
มาก
กฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรี ยน
24 นักเรี ยนขยัน กระตือรื อร้นต่อการเรี ยน 3.41 0.61 ปานกลาง
และการทํางาน
25 นักเรี ยนช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้ กครอง 3.53 0.62
มาก
และครู
26 นักเรี ยนเสี ยสละเวลา แรงกาย แรงใจ
3.41 0.61 ปานกลาง
เฉลีย่
3.52 0.58
มาก
ด้ านความมีวนิ ัย
27 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามระเบียบ
3.53 0.71
มาก
ข้อบังคับ และข้อตกลงของโรงเรี ยน
28 นักเรี ยน เข้าแถวทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 3.41 0.61 ปานกลาง
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ข้ อ

รายการ

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.07 0.59
มาก
4.13 0.64
4.20 0.67

มาก
มาก

4.13 0.55

มาก

4.27 0.59

มาก

4.20 0.56

มาก

4.13 0.64

มาก

4.07 0.59

มาก

4.27 0.59

มาก

4.13 0.64
4.18 0.57

มาก
มาก

4.13 0.51

มาก

4.20 0.67

มาก
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ตาราง 18 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

29 นักเรี ยนแต่งกายดี สะอาด เรี ยบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
30 นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตรงต่อเวลาใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
31 นักเรี ยนดูแลรักษาและไม่ทาํ ลาย
ทรัพย์สินของโรงเรี ยนและส่ วนรวม
32 นักเรี ยนให้ความร่ วมมือและเข้าร่ วม
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม
33 นักเรี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
โรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
34 นักเรี ยนช่วยเหลืองาน พ่อแม่
ผูป้ กครอง และครู ดว้ ยความเต็มใจ
35 นักเรี ยนมาโรงเรี ยนทันเวลา และปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที่โรงเรี ยนกําหนดอย่าง
สมํ่าเสมอ
เฉลีย่
รวมเฉลี่ย

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
3.71 0.77
มาก

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.33 0.61
มาก

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64

มาก

3.53 0.71

4.20 0.67

มาก

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64

มาก

3.35 0.60 ปานกลาง 4.33 0.61

มาก

3.53 0.71

4.20 0.67

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.33 0.61

มาก

3.48 0.59 ปานกลาง 4.22 0.55
3.54 0.60
มาก
4.15 0.50

มาก
มาก

มาก

มาก

จากตาราง 18 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด ที่เกิ ดจากการใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (= 3.54 ,  = 0.60)อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน พบว่า ด้านจิตอาสามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด(= 3.57,  = 0.62) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้าน
ความซื่ อสัตย์(= 3.56 ,  = 0.66)ด้านความพอพียง(= 3.56 ,  = 0.61)ด้านความรับผิดชอบ(=
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3.51 ,  = 0.58)อยูใ่ นระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านความมีวินยั (= 3.48 , = 0.59)อยู่
ในระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.15 ,  = 0.50) อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน พบว่า ด้านความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด(= 4.22,  = 0.55) อยูใ่ นระดับมากรองลงมาคือ
ด้านความรับผิดชอบ(= 4.18,  = 0.57) ด้านความพอพียง(= 4.13,  = 0.55) ด้านจิตอาสา(=
4.13,  = 0.51) อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านความซื่ อสัตย์(= 4.07, = 0.54)
อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึ ง
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด ที่ เกิ ดจากการใช้
“กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความ
คิดเห็นของผูป้ กครอง ปรากฏผลดังนี้
ข้ อ

รายการ

ด้ านความซื่อสั ตย์
1 นักเรี ยนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
2 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนโดยคํานึงถึงความ
ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระทําผิด
3 นักเรี ยนปฏิบตั ิตามคํามัน่ สัญญา และ
ข้อตกลง
4 นักเรี ยนไม่ถือเอาสิ่ งของและผลงานของ
ผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
5 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่นด้วยความ
ซื่อตรง
6 นักเรี ยนไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้อง
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559 (n=108) ปี การศึกษา 2560 (n=108)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.63 0.74
3.65 0.75

มาก
มาก

4.12 0.54
4.11 0.53

มาก
มาก

3.64 0.74

มาก

4.11 0.55

มาก

3.64 0.74

มาก

4.12 0.54

มาก

3.62 0.73

มาก

4.12 0.54

มาก

3.65 0.75

มาก

4.14 0.53

มาก

3.64 0.73

มาก

4.12 0.53

มาก
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ตาราง 19 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ
X

ด้ านจิตอาสา
7 นักเรี ยนช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ด้วย
ความเต็มใจ
8 นักเรี ยนอาสาทํางานให้ผอู ้ ื่นด้วยกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดยไม่
หวังผลตอบแทน
9 นักเรี ยนแบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน และ
อื่น ๆ
10 นักเรี ยนช่วยแก้ปัญหา หรื อสร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น
11 นักเรี ยนดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และ
สิ่ งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
12 นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
13 นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรื อสร้างสิ่ งที่ดีงามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรื อร้น
เฉลีย่
ด้ านความพอพียง
14 นักเรี ยนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล
15 นักเรี ยนมีภูมิคุม้ กันที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
16 นักเรี ยนมีความรู ้ในสิ่ งที่ทาํ อย่างรอบด้าน
17 นักเรี ยนมีคุณธรรมรู ้จกั แยกแยะสิ่ ง
ถูกต้องดีงาม

ปี การศึกษา 2559
S.D. แปลผล

X

ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล

3.63 0.74

มาก

4.10 0.54

มาก

3.64 0.74

มาก

4.12 0.54

มาก

3.65 0.74

มาก

4.13 0.53

มาก

3.63 0.74

มาก

4.15 0.52

มาก

3.65 0.75

มาก

4.14 0.53

มาก

3.62 0.73

มาก

4.12 0.54

มาก

3.63 0.74

มาก

4.13 0.53

มาก

3.64 0.73

มาก

4.13 0.52

มาก

3.65 0.75

มาก

4.08 0.53

มาก

3.64 0.75

มาก

4.10 0.52

มาก

3.62 0.74
3.61 0.73

มาก
มาก

4.10 0.54
4.11 0.53

มาก
มาก
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ตาราง 19 (ต่อ)
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
18 นักเรี ยนเลือกปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องและ 3.58 0.72
มาก
4.13 0.53
มาก
ปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
19 นักเรี ยนรู ้จกั เผือ่ แผ่และแบ่งปั นผูอ้ ื่น
3.62 0.74
มาก
4.10 0.54
มาก
20 นักเรี ยนหวงแหนสมบัติโรงเรี ยนและ 3.63 0.74
มาก
4.13 0.53
มาก
ส่ วนรวม
เฉลีย่
3.62 0.72
มาก
4.11 0.52
มาก
ด้ านความรับผิดชอบ
21 นักเรี ยนปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย 3.62 0.74
มาก
4.17 0.52
มาก
สําเร็ จ ถูกต้อง ตรงเวลา
22 นักเรี ยนแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ถูกต้อง 3.65 0.75
มาก
4.13 0.53
มาก
ตามระเบียบของโรงเรี ยน
23 นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
3.60 0.73
มาก
4.16 0.53
มาก
กฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรี ยน
24 นักเรี ยนขยัน กระตือรื อร้นต่อการเรี ยน 3.63 0.74
มาก
4.12 0.54
มาก
และการทํางาน
25 นักเรี ยนช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้ กครอง 3.58 0.71
มาก
4.15 0.52
มาก
และครู
26 นักเรี ยนเสี ยสละเวลา แรงกาย แรงใจ
3.65 0.75
มาก
4.18 0.50
มาก
เฉลีย่
3.62 0.72
มาก
4.15 0.51
มาก
ด้ านความมีวนิ ัย
27 นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามระเบียบ
3.62 0.74
มาก
4.15 0.52
มาก
ข้อบังคับ และข้อตกลงของโรงเรี ยน
28 นักเรี ยน เข้าแถวทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 3.65 0.75
มาก
4.15 0.52
มาก
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ข้ อ

รายการ
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ตาราง 19 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

29 นักเรี ยนแต่งกายดี สะอาด เรี ยบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
30 นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตรงต่อเวลาใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
31 นักเรี ยนดูแลรักษาและไม่ทาํ ลาย
ทรัพย์สินของโรงเรี ยนและส่ วนรวม
32 นักเรี ยนให้ความร่ วมมือและเข้าร่ วม
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม
33 นักเรี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
โรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
34 นักเรี ยนช่วยเหลืองาน พ่อแม่ ผูป้ กครอง
และครู ดว้ ยความเต็มใจ
35 นักเรี ยนมาโรงเรี ยนทันเวลา และปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามที่โรงเรี ยนกําหนดอย่าง
สมํ่าเสมอ
เฉลีย่
รวมเฉลี่ย

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.65 0.75
มาก
4.12 0.54
มาก
3.66 0.75

มาก

4.14 0.53

มาก

3.63 0.74

มาก

4.13 0.53

มาก

3.60 0.73

มาก

4.15 0.52

มาก

3.65 0.75

มาก

4.18 0.52

มาก

3.64 0.74

มาก

4.14 0.52

มาก

3.59 0.73

มาก

4.14 0.53

มาก

3.63 0.73
3.63 0.72

มาก
มาก

4.14 0.52
4.13 0.52

มาก
มาก

จากตาราง 19 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด ที่เกิ ดจากการใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ”
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 3.63, S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านความซื่ อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( X = 3.64, S.D. = 0.53) อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านจิตอาสาและด้านความมีวินยั ( X = 3.63, S.D. = 0.73) อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ ด้านความพอพียง และด้านความรับผิดชอบ( X = 3.62, S.D. = 0.52, 0.51) อยูใ่ น
ระดับมาก
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ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.13, S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( X = 4.15, S.D. = 0.51) อยูใ่ นระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านความมีวินยั ( X = 4.14, S.D. = 0.52)ด้านจิตอาสา( X = 4.13, S.D. = 0.52)ด้าน
ความซื่ อสัตย์( X = 4.12, S.D. = 0.53)อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือด้านความพอพียง
( X = 4.11, S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน

ตาราง 20 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
ข้ อ
กลุ่มผู้ประเมิน
แปลผล
แปลผล
, X
 ,S.D.
, X
 ,S.D.
ครู
1 ด้านความซื่อสัตย์
มาก
4.07
0.54
มาก
3.56
0.66
2 ด้านจิตอาสา
3.57
0.62
มาก
4.10
0.51
มาก
3 ด้านความพอพียง
3.56
0.61
มาก
4.13
0.55
มาก
4 ด้านความรับผิดชอบ
3.52
0.58
มาก
4.18
0.57
มาก
5 ด้านความมีวนิ ยั
3.48
0.59
ปานกลาง
4.22
0.55
มาก
รวมเฉลี่ย(ครู )
3.54
0.60
มาก
4.15
0.50
มาก
ผู้ปกครอง
1 ด้านความซื่อสัตย์
3.64
0.73
มาก
4.12
0.53
มาก
2 ด้านจิตอาสา
3.63
0.73
มาก
4.13
0.52
มาก
3 ด้านความพอพียง
3.62
0.72
มาก
4.11
0.52
มาก
4

ด้านความรับผิดชอบ

3.62

0.72

มาก

4.15

0.51

มาก
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ตาราง 20 (ต่อ)
ข้ อ

กลุ่มผู้ประเมิน

5

ด้านความมีวนิ ยั
รวมเฉลี่ย(ผู้ปกครอง)
สรุ ป

ปี การศึกษา 2559
แปลผล
, X
 ,S.D.
3.63
0.73
มาก
3.63
0.72
มาก
ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมินอยู่ในระดับ มาก

ปี การศึกษา 2560
แปลผล
, X
 ,S.D.
4.14
0.52
มาก
4.13
0.52
มาก
ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ ระเมินอยู่ในระดับ มาก

จากตาราง 20 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง
ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยูใ่ นระดับมาก โดยผูป้ กครองมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( X = 3.63, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ครู (= 3.54 ,
 = 0.60) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยูใ่ นระดับมาก โดยครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด(= 4.15 ,  = 0.50)รองลงมาคือ ผูป้ กครอง( X = 4.13, S.D.
= 0.52)อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลความพึงพอใจของนั กเรี ยน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และเครื อข่ ายชุ มชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรียนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ปรากฏดังตาราง 21-26
ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ข้ อ
1

2

3

4

รายการ

ปี การศึกษา 2559 (n=108) ปี การศึกษา 2560 (n=108)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.64 0.75
มาก
4.20 0.40
มาก

การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความ
ตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน
ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่าย
ชุมชน ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.63 0.74
ผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.64 0.75
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.64 0.75
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
สําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน

มาก

4.21 0.41

มาก

มาก

4.21 0.41

มาก

มาก

4.22 0.41

มาก
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ
5

รายการ

ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
6 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน
8 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน
9 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน
10 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความมีวินยั ของนักเรี ยน
11 การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม
12 การดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ตัวเองในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.63 0.75
มาก
4.20 0.40
มาก

3.64 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.63 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก

3.64 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.63 0.74

มาก

4.22 0.41

มาก

3.64 0.74

มาก

4.22 0.41

มาก

3.65 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก

3.64 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

13 การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั
14 การจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ง
ห้องเรี ยนหนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคน
หนึ่งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบและจิตอาสา
15 การจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยนหนึ่งพื้นที่
ทํากิน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง
16 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และ
ธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง
17 การจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
หรื อ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ข้าวและมีความพอเพียง
18 การจัดโครงงาน Save World Save
TorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และ
พอเพียง
19 การจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.64 0.75
มาก
4.22 0.41
มาก

3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.64 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก

3.63 0.74

มาก

4.22 0.41

มาก

3.63 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.63 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก

3.64 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

20 การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา และมีวนิ ยั
21 การจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
22 การจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
23 การจัดโครงงานวัยใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
และมีวนิ ยั
24 การจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
25 การจัดโครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลียร์
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
26 การจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
27 การจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเรา
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
จิตอาสา และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.60 0.73
มาก
4.22 0.41
มาก

3.65 0.75

มาก

4.21 0.41

มาก

3.64 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.63 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก

3.63 0.74

มาก

4.22 0.41

มาก

3.60 0.73

มาก

4.21 0.41

มาก

3.63 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก

3.65 0.75

มาก

4.23 0.42

มาก
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

28 การจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
29 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
30 การจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
31 โรงเรี ยนจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
32 ผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน
33 ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
34 ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุมชนให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
35 นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้างและ
ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง
36 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
คนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.65 0.75
มาก
4.21 0.41
มาก

3.63 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก

3.63 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก

3.65 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก

3.64 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.63 0.74

มาก

4.21 0.41

มาก

3.62 0.74

มาก

4.22 0.41

มาก

3.63 0.74

มาก

4.20 0.40

มาก

3.65 0.75

มาก

4.22 0.41

มาก
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ตาราง 21 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

37 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบตั ิงาน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.63 0.74
มาก
4.22 0.41
มาก

3.63 0.73

มาก

4.22 0.40

มาก

จากตาราง 21 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มีต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.63 , S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการการจัดกิ จกรรมให้นักเรี ยนทุ กคนมี ส่ วนร่ วมในการแก้ปั ญหา
พฤติ กรรมที่ ไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงานคุ ณธรรม รายการการจัดกิ จกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ ง
ห้องเรี ยนหนึ่ งวันธรรมสวนะ หนึ่ งคนหนึ่ งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรั บผิดชอบและจิ ต
อาสา รายการการจัดโครงงานรั บผิ ดชอบสั กนิ ดชี วิ ตไม่ ติ ดศู นย์ เพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความ
รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเราเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
ซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินัย รายการการจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจคุ ณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีจิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม เป็ นคนดีตาม
ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด( X = 3.65 , S.D. = 0.75) อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน รองลงมาคือ รายการการ
สื่ อสารสร้ างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน
รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องในการกําหนดกรอบแนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องในการ
เป็ นแบบอย่างที่ดีสําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มพฤติ กรรมหรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติ กรรมความเป็ นคนดี ด้านความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรมหรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความ
พอเพียงของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรม
ความเป็ นคนดีดา้ นความมีวินยั ของนักเรี ยน รายการการดําเนิ นโครงการค่ายคุ ณธรรมจริ ยธรรม(ค่าย
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พุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเองในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
คนดี รายการการจัดกิจกรรมระเบียบแถว และโครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีระเบียบวินยั รายการการจัดกิ จกรรมหนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่ งพื้นที่ทาํ กิ น เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียง และมีวินยั รายการการจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีวินยั รายการผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ
ตนและปฏิบตั ิงาน( X = 3.64 , S.D. = 0.74) อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการ
การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสาและมีวินยั รายการ
การจัดโครงงานรกนะเดี๋ ยวช่ วยเคลี ยร์ เพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความ ซื่ อสั ตย์ จิ ตอาสา พอเพี ยง
รับผิดชอบและมีวนิ ยั ( X = 3.60 , S.D. = 0.73) อยูใ่ นระดับมาก
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.22 , S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการการจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเราเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.23 , S.D. = 0.42) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ ดีสําหรั บการปลู กฝั ง
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มพฤติ กรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่
แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
พฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี ดา้ นความมีวินยั ของนักเรี ยน รายการการ
จัดกิ จกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงาน
คุ ณธรรม รายการการจัดกิ จกรรมระเบียบแถวและโครงงานเดิ นอย่างมดงดแตกแถว เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีระเบียบวินยั รายการการจัดกิ จกรรมสหกรณ์ ร้านค้า และธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจัดโครงงาน Save World SaveTorWor
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัดโครงงานโรง
อาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัดโครงงานวัย
ใสห่ างไกลยาเสพติดเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ และมีวินยั รายการการจัดโครงงาน Idea
Green เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี จิ ตอาสา พอเพียงรั บผิดชอบ และมี วินัย รายการการจัดโครงงาน
ระเบียงสวย เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิ ตอาสา รั บผิดชอบ และมี วินยั รายการการจัด
กิ จกรรมตายายย่าน เพื่ อส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนมี พฤติ กรรมคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ด้านจิ ตอาสา
รายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี
รายการผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุ มชนให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นคนดีตามตัว
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บ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตน
และปฏิบตั ิงาน( X = 4.22 , S.D. = 0.41) อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการการ
สื่ อสารสร้ างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน
รายการความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของ
นักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด รายการการจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว หรื อ โครงงาน
กินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็ นคุณค่าของข้าวและมีความพอเพียง รายการการจัด
โครงงานรองเท้าเข้าชั้น เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และมีวินยั รายการผูบ้ ริ หาร
และครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน รายการนักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้าง
และขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจากประสบการณ์ตรง( X = 4.20 , S.D. = 0.40) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของครู ที่มี
ต่ อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ข้ อ

รายการ

1

การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความ
ตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
สําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด

2

3

4

5

ปี การศึกษา 2559 (N=17) ปี การศึกษา 2560 (N=15)
  แปลผล   แปลผล
3.59 0.71
มาก
4.33 0.48
มาก

3.53 0.62

มาก

4.33 0.48

มาก

3.59 0.71

มาก

4.27 0.45

มาก

3.53 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก

3.53 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

6

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความซื่อสัตย์ของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความรับผิดชอบของ
นักเรี ยน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความมีวนิ ยั ของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม
การดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ตัวเองในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคน
ดี
การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั

7

8

9

10

11

12

13

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
3.59 0.71
มาก

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.20 0.41
มาก

3.59 0.71

มาก

4.27 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.20 0.41

มาก

3.59 0.71

4.27 0.45

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

มาก

มาก

4.20 0.41
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

14 การจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ง
ห้องเรี ยนหนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคน
หนึ่งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบและจิตอาสา
15 การจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยนหนึ่งพื้นที่
ทํากิน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง
16 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และ
ธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง
17 การจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
หรื อ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ข้าวและมีความพอเพียง
18 การจัดโครงงาน Save World
SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และ
พอเพียง
19 การจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิ ยั
20 การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่อสัตย์
จิตอาสา และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
  แปลผล   แปลผล
3.41 0.61 ปานกลาง 4.20 0.41
มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.33 0.48

มาก

3.59 0.71

4.27 0.45

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45

มาก

3.53 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก

3.59 0.71

มาก

4.27 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

4.33 0.48

มาก

มาก
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

21 การจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
22 การจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
23 การจัดโครงงานวัยใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
และมีวนิ ยั
24 การจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
25 การจัดโครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลียร์
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
26 การจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
27 การจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเรา
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
จิตอาสา และมีวนิ ยั
28 การจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
  แปลผล
3.53 0.62
มาก

ปี การศึกษา 2560
  แปลผล
4.27 0.45
มาก

3.71 0.77

4.20 0.41

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

4.33 0.48

มาก

3.53 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก

3.59 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก

3.47 0.71 ปานกลาง 4.27 0.45

มาก

3.59 0.71

มาก

มาก

มาก

4.27 0.45
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ตาราง 22 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

29 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
30 การจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
31 โรงเรี ยนจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
32 ผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน
33 ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
34 ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุมชนให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
35 นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้างและ
ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง
36 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
คนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด
37 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบตั ิงาน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
  แปลผล   แปลผล
3.41 0.61 ปานกลาง 4.33 0.48
มาก

3.59 0.71

มาก

4.20 0.41

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45

มาก

3.59 0.711

4.20 0.41

มาก

3.47 0.71 ปานกลาง 4.20 0.41

มาก

3.41 0.61 ปานกลาง 4.20 0.41

มาก

3.59 0.71

4.33 0.48

มาก

3.47 0.71 ปานกลาง 4.33 0.48

มาก

3.47 0.62 ปานกลาง 4.20 0.41

มาก

3.53 0.62

มาก

มาก

มาก

มาก

4.25 0.41
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จากตาราง 22 แสดงว่าผลการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลความพึ ง พอใจของครู ที่ มี ต่ อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย(= 3.53 , = 0.62) อยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็ นรายการ พบว่า รายการการจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความซื่ อสั ตย์
รับผิดชอบ และมีวินยั มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด(= 3.71 , = 0.77) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ รายการการ
สื่ อสารสร้ างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน
รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบแนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนรายการ การจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มพฤติ กรรม หรื อตัว
บ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติ กรรมความเป็ นคนดี ด้านความซื่ อสั ตย์ของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มพฤติกรรมหรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน รายการ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรมหรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความพอเพียง
ของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ น
คนดีดา้ นความมีวินัยของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมระเบี ยบแถวและโครงงานเดิ นอย่างมดงด
แตกแถวเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีระเบี ยบวินัย รายการการจัดกิ จกรรมสหกรณ์ ร้านค้า และธนาคาร
โรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจัดโครงงานGood
Smellเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั รายการการ
จัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการ
จัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการ
จัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั รายการ
การจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจคุ ณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ
และมีวนิ ยั รายการการจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็ น
คนดีดา้ นจิตอาสา รายการผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิตนและปฏิ บตั ิงาน รายการ
นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้ างและขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุ ณธรรมจากประสบการณ์ ตรง(=
3.59 , = 0.71) อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการการจัดกิจกรรมวิถี
พุทธวิถีธรรม หนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่ งวันธรรมสวนะ หนึ่ งคนหนึ่ งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
คุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ด้านจิ ตอาสา รายการผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่าย
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ชุมชนให้การสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน(= 3.41 , = 0.61)
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย(= 4.25 , = 0.41) อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายการพบว่า รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและ
พฤติ กรรมบ่ งชี้ ที่ สะท้อนถึ งคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมหนึ่ ง
ห้องเรี ยนหนึ่ งพื้นที่ ทาํ กิ น เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความรั บผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัด
โครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัด
โครงงาน Idea Greenเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัด
กิ จกรรมตายายย่านเพื่ อส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนมี พฤติ กรรมคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ด้านจิ ตอาสา
รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นคนดี ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด รายการนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิ ทยาคมเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิ บ ัติตนและปฏิ บ ตั ิ งานมี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด(=
4.33,= 0.48) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้อง ในการ
กําหนดกรอบแนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสาของ
นักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดี
ด้านความมีวินัยของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
พฤติ กรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์โดยใช้โครงงานคุ ณธรรม รายการการดําเนิ นโครงการค่ ายคุ ณธรรม
จริ ยธรรม(ค่ า ยพุ ทธบุ ตร) เพื่ อส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่ าของตัวเองในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี รายการการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
หรื อ โครงงานกิ นทุกเม็ดหมดทุกมื้อ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็ นคุ ณค่าของข้าวและมีความพอเพียง
รายการการจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความ
พอเพียงและมีวนิ ยั รายการการจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิ ดชี วิตไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานวัยใสห่ างไกลยาเสพติดเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่ อสัตย์ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเราเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจคุณธรรม เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีจิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั รายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี (= 4.27 , = 0.45) อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่มี
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ค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดีสําหรับ
การปลูกฝังคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด รายการการ
จัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติ กรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติ กรรมความเป็ นคนดี ดา้ นความซื่ อสัตย์
ของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรมหรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ น
คนดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรมหรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึง
พฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมระเบี ยบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั รายการการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ
วิถี ธรรม หนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่ งวันธรรมสวนะ หนึ่ งคนหนึ่ งปิ่ นโต เพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความ
รับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจัดโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รั บผิดชอบ และมี วินัย รายการการจัดโครงงานรกนะเดี๋ ยวช่ วยเคลี ยร์ เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงาน
ระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินัย รายการการจัด
กิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา รายการ
ผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิ บตั ิ ตนและปฏิ บตั ิ งาน รายการผูป้ กครองและผูม้ ี ส่ วน
เกี่ ยวข้องมี ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการ
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา และเครื อข่ ายชุ มชนให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน(= 4.20 , = 0.41) อยูใ่ นระดับมาก

276
ตาราง 23 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ลความพึ งพอใจของ
ผูป้ กครองที่ มี ต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ข้ อ
1

2

3

4

รายการ

ปี การศึกษา 2559 (n=108) ปี การศึกษา 2560 (n=108)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.63 0.74
มาก
4.23 0.42
มาก

การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความ
ตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.62 0.73
ผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.63 0.73
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.58 0.72
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
สําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน

มาก

4.22 0.41

มาก

มาก

4.23 0.42

มาก

มาก

4.23 0.42

มาก
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ข้ อ
5

รายการ

ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
6 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน
8 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน
9 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน
10 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความมีวินยั ของนักเรี ยน
11 การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม
12 การดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ตัวเองในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.61 0.74
มาก
4.22 0.41
มาก

3.61 0.73

มาก

4.22 0.41

มาก

3.62 0.73

มาก

4.21 0.41

มาก

3.61 0.73

มาก

4.24 0.43

มาก

3.61 0.74

มาก

4.24 0.43

มาก

3.60 0.73

มาก

4.22 0.41

มาก

3.62 0.74

มาก

4.23 0.42

มาก

3.58 0.72

มาก

4.23 0.42

มาก
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ข้ อ

รายการ

13 การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั
14 การจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ง
ห้องเรี ยนหนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคน
หนึ่งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบและจิตอาสา
15 การจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยนหนึ่งพื้นที่
ทํากิน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง
16 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และ
ธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง
17 การจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
หรื อ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ข้าวและมีความพอเพียง
18 การจัดโครงงาน Save World
SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และ
พอเพียง
19 การจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์
จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียง
และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.62 0.74
มาก
4.24 0.43
มาก

3.59 0.72

มาก

4.22 0.41

มาก

3.61 0.74

มาก

4.23 0.42

มาก

3.60 0.72

มาก

4.22 0.41

มาก

3.60 0.73

มาก

4.27 0.44

มาก

3.63 0.74

มาก

4.24 0.43

มาก

3.60 0.72

มาก

4.28 0.45

มาก
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ข้ อ

รายการ

20 การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา และมีวนิ ยั
21 การจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
22 การจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
23 การจัดโครงงานวัยใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
และมีวนิ ยั
24 การจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
25 การจัดโครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลียร์
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
26 การจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
27 การจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเรา
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
จิตอาสา และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.60 0.73
มาก
4.28 0.45
มาก

3.61 0.74

มาก

4.29 0.45

มาก

3.61 0.73

มาก

4.26 0.44

มาก

3.58 0.72

มาก

4.29 0.45

มาก

3.60 0.73

มาก

4.26 0.44

มาก

3.58 0.72

มาก

4.26 0.44

มาก

3.62 0.74

มาก

4.28 0.45

มาก

3.62 0.73

มาก

4.27 0.44

มาก
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28 การจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
29 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
30 การจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
31 โรงเรี ยนจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
32 ผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน
33 ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
34 ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุมชนให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
35 นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้างและ
ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง
36 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
คนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.61 0.73
มาก
4.24 0.43
มาก

3.65 0.75

มาก

4.27 0.44

มาก

3.58 0.72

มาก

4.23 0.42

มาก

3.56 0.71

มาก

4.28 0.45

มาก

3.66 0.75

มาก

4.29 0.45

มาก

3.61 0.74

มาก

4.26 0.44

มาก

3.58 0.72

มาก

4.24 0.43

มาก

3.56 0.71

มาก

4.26 0.44

มาก

3.63 0.74

มาก

4.29 0.45

มาก
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37 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบตั ิงาน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.58 0.72
มาก
4.27 0.44
มาก

3.61 0.71

มาก

4.25 0.41

มาก

จากตาราง 23 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูป้ กครอง ที่มีต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 3.61 , S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิตนและปฏิบตั ิงานมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.66, S.D. = 0.75) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ รายการการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ชุ มชนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี พฤติกรรมคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ด้านจิตอาสา( X = 3.65,S.D. =
0.75) อยูใ่ นระดับมากและรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการนักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้างและ
ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจากประสบการณ์ตรง ( X = 356. , S.D. = 0.71) อยูใ่ นระดับมาก
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.25 , S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการการจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิ ดชี วิตไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานวัยใสห่ างไกลยาเสพติดเพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ และมี วินัย รายการผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิ บตั ิ ตนและ
ปฏิ บ ตั ิ งาน รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นคนดี ตามตัว บ่ งชี้ ที่ โรงเรี ยนกําหนด มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 4.29 , S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ รายการการจัดโครงงานGood
Smell เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั รายการ
การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการ
การจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี ความซื่ อสัตย์ จิ ตอาสา รั บผิดชอบ และมี วินัย
รายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี ( X =
4.28 , S.D. = 0.45)อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
พฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน( X = 4.21, S.D. =
0.41) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 24 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ลความพึ งพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ที่ มี ต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของ
นักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ข้ อ
1

2

3

4

รายการ

ปี การศึกษา 2559 (n=7) ปี การศึกษา 2560 (n=7)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.57 0.78
มาก
4.29 0.48
มาก

การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความ
ตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.71 0.75
มาก
4.29 0.48
ผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.71 0.75
มาก
4.29 0.48
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
สําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน

มาก

มาก

มาก
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ข้ อ
5
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ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
6 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน
8 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน
9 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน
10 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคน
ดีดา้ นความมีวินยั ของนักเรี ยน
11 การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม
12 การดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ตัวเองในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.57 0.78
มาก
4.14 0.37
มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

มาก

4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.14 0.37

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

มาก

4.29 0.48

มาก
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13 การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั
14 การจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ง
ห้องเรี ยนหนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคน
หนึ่งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบและจิตอาสา
15 การจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยนหนึ่งพื้นที่
ทํากิน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง
16 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และ
ธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง
17 การจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
หรื อ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ข้าวและมีความพอเพียง
18 การจัดโครงงาน Save World
SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และ
พอเพียง
19 การจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48
มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

มาก

4.14 0.37

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

มาก

มาก

มาก

4.29 0.48

285
ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

20 การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาดเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา และมีวนิ ยั
21 การจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
22 การจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
23 การจัดโครงงานวัยใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
และมีวนิ ยั
24 การจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
25 การจัดโครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลียร์
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
26 การจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
27 การจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเรา
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
จิตอาสา และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.57 0.78
มาก
4.29 0.48
มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.71 0.75

มาก

4.43 0.53

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

มาก

4.29 0.48

มาก
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

28 การจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
29 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
30 การจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
31 โรงเรี ยนจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
32 ผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน
33 ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
34 ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุมชนให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
35 นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้างและ
ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง
36 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
คนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.57 0.78
มาก
4.29 0.48
มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37

มาก

3.71 0.75

4.29 0.48

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

3.57 0.78

4.14 0.37

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.00 0.00

มาก

3.57 0.78

มาก

4.00 0.00

มาก

3.71 0.75

มาก

4.14 0.37

มาก

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48

มาก

มาก

มาก
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

37 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบตั ิงาน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.57 0.78
มาก
4.14 0.37
มาก

3.56 0.56

มาก

4.24 0.41

มาก

จากตาราง 24 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 3.56 , S.D. = 0.56) อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมาย
และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการการสื่ อสารสร้างความ
เข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดีสาํ หรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
รายการการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี ดา้ นจิต
อาสาของนักเรี ยน รายการการดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของตัวเองในการประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นคนดี รายการการจัด
กิ จกรรมหนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่ งพื้ นที่ ท าํ กิ น เพื่ อส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนมี ความรั บผิ ดชอบ และพอเพี ยง
รายการการจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว หรื อ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเห็ นคุ ณค่าของข้าวและมีความพอเพียง รายการการจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั รายการการจัดโครงงานวัยใส
ห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ และมีวนิ ยั รายการการจัดกิจกรรมตายายย่าน
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็ นคนดี ดา้ นจิตอาสา รายการนักเรี ยนมีบทบาท
สําคัญในการสร้ างและขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุ ณธรรมจากประสบการณ์ ตรงมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X =
3.71 , S.D. = 0.75) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความตระหนัก
ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน
ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด รายการการ
จัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี ดา้ นความพอเพียง
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ของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ น
คนดี ด้านความมี วิ นัย ของนั กเรี ย น รายการการจัดกิ จกรรมให้ นักเรี ย นทุ กคนมี ส่ วนร่ วมในการ
แก้ปัญหาพฤติ กรรมที่ ไม่พึ งประสงค์โดยใช้โครงงานคุ ณธรรม รายการการจัดกิ จกรรมวิถีพุทธวิถี
ธรรม หนึ่ งห้ องเรี ยนหนึ่ งวันธรรมสวนะ หนึ่ งคนหนึ่ งปิ่ นโต เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี ค วาม
รับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มี ความ
ซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิ ดชี วิตไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเราเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมี วินยั รายการการจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุ ณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินัย รายการผูบ้ ริ หารและครู
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิตนและปฏิบตั ิงาน รายการผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครื อข่ายชุ มชนให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการ
นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน( X = 3.57 , S.D.
= 0.78)อยู่ในระดับมาก และรายการที่ มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คื อ รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบแนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี
ด้านความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ ง
พฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมระเบี ยบแถวและ
โครงงานเดิ นอย่างมดงดแตกแถวเพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ระเบี ยบวินัย รายการการจัดกิ จกรรม
สหกรณ์ ร้านค้า และธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง
รายการการจัดโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา รั บผิดชอบ และมี วินัย รายการการจัดกิ จกรรมจิ ตอาสาเพื่ อชุ มชนเพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
พฤติกรรมคุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา รายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดี รายการผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการ
จัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคมเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด ( X = 3.43, S.D. = 0.78) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.24 , S.D. = 0.41) อยูใ่ นระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการการจัดโครงงานวัยใสห่ างไกลยาเสพติดเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่ อสัตย์ และมีวินยั มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 4.43 , S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยน รายการการสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและพฤติกรรม
บ่งชี้ ที่ สะท้อนถึ งคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดีสําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความซื่ อสัตย์
ของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ น
คนดี ด้านจิ ตอาสาของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มพฤติ กรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ ง
พฤติ ก รรมความเป็ นคนดี ด้า นความรั บผิดชอบของนัก เรี ย น รายการการจัดกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี ดา้ นความมีวินยั ของนักเรี ยน รายการการ
จัดกิ จกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงาน
คุณธรรม รายการการดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่ าของตัวเองในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดี รายการการจัดกิ จกรรม
ระเบียบแถวและโครงงานเดิ นอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั รายการการ
จัดกิ จกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่ งวันธรรมสวนะ หนึ่ งคนหนึ่ งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจัดกิ จกรรมสหกรณ์ร้านค้า และธนาคารโรงเรี ยน
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจัดโครงงานในนํ้ามีปลาใน
นามีขา้ ว หรื อ โครงงานกิ นทุกเม็ดหมดทุกมื้อ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็ นคุณค่าของข้าวและมีความ
พอเพียงรายการการจัดโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา รับผิดชอบ และพอเพียงรายการการจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
ซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั รายการการจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานรองเท้าเข้า
ชั้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงาน Idea Green
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานรกนะเดี๋ยว
ช่วยเคลียร์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการ
จัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั รายการ
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การจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเราเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินัย
รายการการจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจคุ ณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี จิตอาสา พอเพียง
รั บ ผิ ด ชอบ และมี วิ นัย รายการการจัดกิ จกรรมตายายย่ า นเพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสารายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นคนดี ตามตัวบ่งชี้ ที่
โรงเรี ยนกําหนด( X = 4.29 , S.D. = 0.48) อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการ
ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน รายการผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุ มชนให้การสนับสนุ นส่ งเสริ ม
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ( X = 4.00 , S.D. = 0.00) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของเครื อข่าย
ชุ ม ชน ที่ มี ต่ อการพัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ข้ อ
1

2

3

4

รายการ

ปี การศึกษา 2559 (n=18) ปี การศึกษา 2560 (n=18)
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38
มาก

การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ/ความ
ตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32
ผูเ้ กี่ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.33 0.59 ปานกลาง 4.22 0.42
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในการกําหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ
3.50 0.61 ปานกลาง 4.11 0.32
ผูเ้ กี่ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดี
สําหรับการปลูกฝังคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน

มาก

มาก

มาก
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ข้ อ
5

รายการ

ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยน
กําหนด
6 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความซื่อสัตย์ของนักเรี ยน
7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน
8 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน
9 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อ
ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ น
คนดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน
10 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็ นคนดีดา้ นความมีวนิ ยั ของนักเรี ยน
11 การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม
12 การดําเนิ นโครงการค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของตัวเองในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
คนดี

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.61 0.77
มาก
4.17 0.38
มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก

3.33 0.59 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก
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ข้ อ

รายการ

13 การจัดกิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมด งดแตกแถวเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั
14 การจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ง
ห้องเรี ยนหนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคน
หนึ่งปิ่ นโต เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบและจิตอาสา
15 การจัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรี ยนหนึ่งพื้นที่
ทํากิน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง
16 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และ
ธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง
17 การจัดโครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ ว
หรื อ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกมื้อ
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ข้าวและมีความพอเพียง
18 การจัดโครงงาน Save World
SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และ
พอเพียง
19 การจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.50 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42
มาก

3.39 0.60 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.33 0.59 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก
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ข้ อ

รายการ

20 การจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่อสัตย์ จิต
อาสา และมีวนิ ยั
21 การจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
22 การจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
23 การจัดโครงงานวัยใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
และมีวนิ ยั
24 การจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
25 การจัดโครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลียร์
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
26 การจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
27 การจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเรา
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์
จิตอาสา และมีวนิ ยั

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.33 0.59 ปานกลาง 4.17 0.38
มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.39 0.60 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก
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ตาราง 25 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

28 การจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจ
คุณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิ ยั
29 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
คุณลักษณะความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
30 การจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา
31 โรงเรี ยนจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดี
32 ผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน
33 ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
34 ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครื อข่ายชุมชนให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน
35 นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้างและ
ขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง
36 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
คนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32
มาก

3.50 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.39 0.60 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.33 0.59 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42

มาก

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38

มาก

3.50 0.61 ปานกลาง 4.11 0.32

มาก

296
ตาราง 25 (ต่อ)
ข้ อ

รายการ

37 นักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและ
ปฏิบตั ิงาน
เฉลีย่

ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
S.D. แปลผล X S.D. แปลผล
X
3.44 0.61 ปานกลาง 4.22 0.42
มาก

3.45 0.58 ปานกลาง 4.17 0.35

มาก

จากตาราง 25 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของเครื อข่ายชุ มชนที่มีต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่ารายการความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 3.61 ,
S.D. = 0.77) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องในการ
กําหนดเป้ าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ ที่สะท้อนถึ งคุ ณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการการ
สื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องในการเป็ นแบบอย่างที่ดีสําหรับการปลูกฝั งคุ ณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรม
ความเป็ นคนดี ดา้ นจิตอาสาของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่
แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม รายการการจัด
กิ จกรรมระเบี ยบแถวและโครงงานเดิ นอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีระเบียบวินัย
รายการการจัดกิจกรรมหนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่ งพื้นที่ทาํ กิน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ และ
พอเพียง รายการการจัดโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิ ยั รายการการจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วย
มือเราเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ชุ มชนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ด้านจิ ตอาสา รายการนักเรี ยน
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด( X = 3.50 , S.D. = 0.61) อยูใ่ น
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ระดับปานกลาง และรายการที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือ รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้อง
ในการกําหนดกรอบแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน
รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความ
มี วินัยของนักเรี ยน รายการการจัดกิ จกรรมสหกรณ์ ร้านค้า และธนาคารโรงเรี ยนเพื่ อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจัดโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยน มีความซื่อสัตย์ จิตอาสา และมีวนิ ยั รายการผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ
ตนและปฏิบตั ิงาน( X = 3.33 , S.D. = 0.59) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉลี่ ย( X = 4.17 , S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้อง ในการกําหนดกรอบ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี ดา้ นความซื่ อสัตย์ของนักเรี ยน
รายการการจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติกรรมความเป็ นคนดี ดา้ นจิต
อาสาของนักเรี ยน รายการการดําเนิ นโครงการค่ายคุ ณธรรมจริ ยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าของตัวเองในการประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นคนดี รายการการจัด
กิ จกรรมระเบี ยบแถวและโครงงานเดิ นอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ระเบี ยบวินัย
รายการการจัดโครงงานรั บผิดชอบสักนิ ดชี วิตไม่ติดศูนย์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ
และมีวินยั รายการการจัดโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ
และมีวินัย รายการการจัดโครงงานวัยใสห่ างไกลยาเสพติ ดเพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความซื่ อสัตย์
และมีวินยั รายการการจัดโครงงาน Idea Green เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ
และมีวินยั รายการการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุ มชนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีดา้ นจิตอาสา รายการผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน รายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิ ทยาคมเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( X = 4.22 , S.D. = 0.42) อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคื อ รายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ ายบริ หารกับนักเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ในการพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นคนดีของนักเรี ยน รายการความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกิ จกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ตามตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกําหนด รายการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรม
หรื อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความพอเพียงของนักเรี ยน รายการการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริ มพฤติ กรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึ งพฤติ กรรมความเป็ นคนดี ด้านความมี วินัยของนักเรี ยน
รายการการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้
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โครงงานคุณธรรม รายการการจัดกิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หนึ่ งห้องเรี ยนหนึ่งวันธรรมสวนะ หนึ่งคน
หนึ่ งปิ่ นโต เพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความรั บผิ ดชอบและจิ ตอาสา รายการการจัดกิ จกรรมหนึ่ ง
ห้องเรี ยนหนึ่ งพื้ นที่ ทาํ กิ น เพื่ อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความรั บผิดชอบ และพอเพี ยงรายการการจัด
กิจกรรมสหกรณ์ ร้านค้า และธนาคารโรงเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบและ
พอเพียง รายการการจัดโครงงานในนํ้ามี ปลาในนามีขา้ ว หรื อ โครงงานกิ นทุ กเม็ดหมดทุกมื้อ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเห็ นคุ ณค่าของข้าวและมี ความพอเพียง รายการการจัดโครงงาน Save World
SaveTorWor เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจัด
โครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา และมีวินยั รายการการจัด
โครงงานรกนะเดี๋ ยวช่ วยเคลี ยร์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ
และมีวนิ ยั รายการการจัดโครงงานห้องเรี ยนสวยด้วยมือเราเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิต
อาสา และมี วินัย รายการโรงเรี ยนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะ
ความเป็ นคนดี รายการนักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้ างและขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนคุ ณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง( X = 4.17 , S.D. = 0.38) อยูใ่ นระดับมากและรายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ รายการ
การสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องในการ กําหนดเป้ าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ ที่สะท้อนถึ ง
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนรายการการสื่ อสารสร้ างความเข้าใจกับผูเ้ กี่ ยวข้องในการเป็ น
แบบอย่างที่ ดีสําหรั บการปลู กฝั งคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนรายการการจัดกิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มพฤติกรรม หรื อตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมความเป็ นคนดีดา้ นความรับผิดชอบของนักเรี ยน
รายการการจัดโครงงานGood Smell เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความ
พอเพียงและมีวนิ ยั รายการการจัดโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความซื่ อสัตย์ จิตอาสา
รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจัดโครงงานโรงเรี ยนสดใสหัวใจคุณธรรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินัยรายการการจัดกิ จกรรมตายายย่านเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ดา้ นจิตอาสา รายการผูบ้ ริ หารและครู เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการ
ปฏิ บตั ิตนและปฏิ บตั ิงานรายการผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา และเครื อข่ายชุ มชนให้การ
สนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนรายการนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคมเป็ นคนดีตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกําหนด( X = 4.11 , S.D. = 0.32) อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 26 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลความพึ งพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และเครื อข่ ายชุ มชน ที่ มี ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
กลุ่มผู้ประเมิน
แปลผล
แปลผล
S.D.,
S.D.,
X ,
X ,
นักเรี ยน
3.63
0.73
มาก
4.22
0.40
มาก
ครู
3.53
0.62
มาก
4.25
0.41
มาก
ผูป้ กครอง
3.61
0.71
มาก
4.25
0.41
มาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.56
0.56
มาก
4.24
0.41
มาก
เครื อข่ายชุมชน
3.45
0.58
ปานกลาง
4.17
0.35
มาก
เฉลีย่
ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง-มาก
ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ มาก
จากตาราง 26 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา พบว่า
ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น เครื อข่ายชุ มชน อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
แต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.63 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.61 , S.D. =
0.71) ส่ วนเครื อข่ายชุมชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุ ด( X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครู และผูป้ กครองมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก(, X = 4.25 , ,S.D. = 0.41) รองลงมาคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับมาก( X = 4.24 , S.D. =
0.41) ส่ วนเครื อข่ายชุมชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุ ด( X = 4.17 , S.D. = 0.35) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
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2.4 ผลการสรุ ปผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ทีป่ รากฏต่ อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ปรากฏดังตาราง 27-32
ตาราง 27 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ปี การศึกษา/
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่ น
วัน เดือน ปี
ระดับชาติ
20 ธ.ค. 59 โล่ โรงเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมในส่ วนภูมิภาค ของ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้เป็ นผลสําเร็ จ
(โรงเรี ยนต้นแบบคุณธรรม จริ ยธรรม ในส่ วนภูมิภาค)
25 ก.ย. 59
เกียรติบตั ร “สถานศึกษาพอเพียง 2559”
4 ส.ค. 59
ได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนสําหรับศึกษาดูงาน
กระบวนพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรมที่ประสบความสําเร็ จ
ประจําปี ๒๕๕๙ โดยมูลนิธิยวุ สถิรคุณสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
22 ส.ค. 59
เกียรติบตั รรางวัล “เพชรนํ้าหนึ่ง ปี งบประมาณ2559”
ผลงานจุดเน้น “นักเรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ดีเด่น
22 ส.ค. 59

เกียรติบตั รรางวัล “เพชรนํ้าหนึ่ง ปี งบประมาณ2559”
ผลงานจุดเน้น “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน” เป็ นเลิศ ค่า
พัฒนาต่อเนื่ อง 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
กระทรวงศึกษาธิการ
มูลนิธิยวุ สถิรคุณ
สํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 โดย
นายการุ ณ สกุลประดิษฐ์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 โดย
นายการุ ณ สกุลประดิษฐ์
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ตาราง 27 (ต่อ)
ปี การศึกษา/
หน่ วยงานที่มอบ/
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่ น
วัน เดือน ปี
รับผิดชอบ
30 มิ.ย. 60
เกียรติบตั ร โรงเรี ยนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา
2559 สู งสุ ดของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
เขต 16
โดย นายการุ ณ
สกุลประดิษฐ์
เกียรติบตั ร โรงเรี ยนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา
2559 มีค่าพัฒนาต่อเนื่ อง 3 ปี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เขต 16 โดย นายการุ ณ
ภาษาอังกฤษ
สกุลประดิษฐ์
30 มิ.ย. 60
เกียรติบตั ร โรงเรี ยนที่มีผลการทดสอบระดับชาติข้ นั
สํานักงานเขตพื้นที่
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา
2559 มีค่าพัฒนาต่อเนื่ อง 3 ปี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เขต 16 โดย นายการุ ณ
ภาษาไทย
สกุลประดิษฐ์
ระดับชาติ
24 ก.ย. 60
เกียรติบตั ร โรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ. ระดับยอดเยีย่ ม
กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ได้รับการยกย่องเป็ น ต้นแบบโรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ. หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล
23 มิ.ย. 60
ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครู ดีของแผ่นดินโรงเรี ยน
เครื อข่ายครุ ดีของแผ่นดิน
ตะเครี ยะวิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น
โดย พลเอกเอกชัย
โครงการเครื อข่ายครู ดีของแผ่นดิน เจริ ญรอยตามเบื้อง ศรี วลิ าศ
พระยุคลบาท
ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ
1 ส.ค. 60
สถานศึกษาที่ขบั เคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริ หาร
ประสบผลสําเร็ จและเป็ นแบบอย่างที่ดี นโยบาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 โรงเรี ยนคุณธรรม
ประจําเขตตรวจ
ราชการที่ 8
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ตาราง 27 (ต่อ)
ปี การศึกษา/
หน่ วยงานที่มอบ/
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่ น
วัน เดือน ปี
รับผิดชอบ
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
31 ก.ค. 60
เกียรติบตั รโรงเรี ยนส่ งเสริ มการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ สํานักงานเขตพื้นที่
การเรี ยนรู้ภาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
จากตาราง 27 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม
ส่ งผลให้โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา
ตลอดจนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของหน่ วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครองและชุ มชน ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/
จังหวัด/เขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสองปี การศึกษา จํานวนทั้งสิ้ น 12 รายการ
เมื่อพิจารณาแยกเป็ นแต่ละระดับ พบว่า
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้รับการประกาศเกี ยรติ คุณจากองค์กร และ
หน่วยงานทางการศึกษา ในระดับชาติ จํานวน 3 รายการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 รายการ รวม
เป็ น 8 รายการ
ปี การศึ กษา 2560โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้รับการประกาศเกี ยรติ คุ ณจากองค์กร และ
หน่ วยงานทางการศึกษา ในระดับชาติ จํานวน 2 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการจํานวน 1
รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 รายการ รวมเป็ น 4 รายการ
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ตาราง 28 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ปี การศึกษา
ชื่ อ สกุล
วัน เดือน ปี
ระดับชาติ (ปี การศึกษา 2559)
20 ธ.ค. 59 นางสาววนิดา ไหมพรม

ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
16 ม.ค. 60 นางสาววนิดา ไหมพรม

ระดับชาติ (ปี การศึกษา 2560)
24 ก.ย. 60 นางสาววนิดา ไหมพรม

15 มี.ค. 61

นางสาววนิดา ไหมพรม

23 มิ.ย.62

นางสาววนิดา ไหมพรม

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน

เกียรติบตั รผูบ้ ริ หาร
สํานักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษายอดเยีย่ ม ประจําปี การศึกษามัธยมศึกษา
2559
เขต 16
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
สพฐ. เป็ นผลสําเร็ จได้ระดับ
ยอดเยีย่ ม ได้รับการยกย่อง
เป็ นต้นแบบโรงเรี ยนคุณธรรม
สพฐ.
โล่เกียรติคุณ “ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ประจําปี
2560”
ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครู ดี
ของแผ่นดิน ผ่านการประเมิน
เบื้องต้น โครงการเครื อข่ายครู
ดีของแผ่นดินเจริ ญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
โดย หม่อมหลวง ปนัดดา
ดิสกุล

สมาคมผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมแห่ง
ประเทศไทย
เครื อข่ายครุ ดีของ
แผ่นดิน
โดย พลเอกเอกชัย
ศรี วลิ าศ
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ตาราง 28 (ต่อ)
ปี การศึกษา/
หน่ วยงานที่มอบ/
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่ น
วัน เดือน ปี
รับผิดชอบ
ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ
7 ก.ย.60
นางสาววนิดา ไหมพรม ประกาศเกียรติคุณ รางวัล โดย
ชนะเลิศ เครื อข่ายครู ดีของ พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์
แผ่นดิน ระดับภาค
จากตาราง 28 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ส่ งผล
ให้ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ได้รั บการประกาศเกี ยรติ คุ ณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึ กษา ทั้ง
ระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสองปี การศึ กษา
จํานวนทั้งสิ้ น 6 รายการ เมื่อพิจารณาแยกเป็ นแต่ละระดับ พบว่า
ปี การศึกษา 2559 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงาน
ทางการศึกษา ในระดับชาติ จํานวน 1 รายการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 รายการ รวมเป็ น 2
รายการ
ปี การศึกษา 2560 ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึ กษา ใน
ระดับชาติ จํานวน 3 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ จํานวน 1 รายการ รวม 4 รายการ
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ตาราง 29 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อครู
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

ระดับชาติ (ปี การศึกษา 2559)
20 ธ.ค. 59 นางประไพ เรื องฤทธิ์

20 ธ.ค. 59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

21-23
ธ.ค. 59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

20 ธ.ค. 59

นายอาทร แดงช่วย

20 ธ.ค. 59

นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ

20 ธ.ค. 59

นางปานเลขา นิ่มมา

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
รางวัลครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับ
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขัน
วาดภาพ นักเรี ยนบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้
ครั้งที่ 66
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย
นายการุ ณ สกุลประดิษฐ์

สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
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ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

20 ธ.ค. 59

นายบรรจง สุ ขขวด

20 ธ.ค. 59

นางกฤษณา ทองกรด

20 ธ.ค. 59

นายมงคล ไชยสุ วรรณ

20 ธ.ค. 59

นางสาวละออ นิลพงศ์

20 ธ.ค. 59

นายบํารุ งศักดิ์
อ่อนประเสริ ฐ

20 ธ.ค. 59

นายวิทวัช จันสุ รีวงศ์

20 ธ.ค. 59

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์

20 ธ.ค. 59

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
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ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

20 ธ.ค. 59

นางรอซีด๊ะ สาและ

20 ธ.ค. 59

นางสาวเพ็ญณี มณี

20 ธ.ค. 59

นางสาวอรวรรณ
ศรี จนั ทร์

20 ธ.ค. 59

นางสาวรัตนาวลี
พงศ์กุญชร

ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ
นายมงคล ไชยสุ วรรณ

นางประไพ เรื องฤทธิ์

นางกฤษณา ทองกรด

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อน
การพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อน
การพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อน
การพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อน
การพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม
จริ ยธรรม ได้เป็ นผลสําเร็ จ

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สํานักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน

รางวัลครู ผูจ้ ดั กิจกรรมการ
คุรุสภาจังหวัดสงขลา
เรี ยนการสอนดีเด่น ประจําปี
2559 เนื่องในวันครู 2560
รางวัลครู ผูจ้ ดั กิจกรรมการ
คุรุสภาจังหวัดสงขลา
เรี ยนการสอนดีเด่น ประจําปี
2559 เนื่องในวันครู 2560
รางวัลครู ผมู้ ีคุณธรรม
คุรุสภาจังหวัดสงขลา
จริ ยธรรมดีเด่น ประจําปี 2559
เนื่องในวันครู 2560
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ตาราง 29(ต่อ)
วัน เดือน ปี
19-21
ธ.ค. 60

ชื่ อ สกุล

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับ
รางวัลเหรี ยญทอง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ภาคใต้ ครั้งที่ 66
19-21
นายอาทร แดงช่วย
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับ
ธ.ค. 60
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันเครื่ องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ภาคใต้ ครั้งที่ 66
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน การ
แข่งขันแกะสลักผลไม้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
1-3 ก.ย.59 นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน การ
แข่งขันแกะสลักผลไม้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 29(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 ก.ย.59

นางสาวรัตนาวลี
พงศ์กุญชร

1-3 ก.ย.59

นางสาวรัตนาวลี
พงศ์กุญชร

1-3 ก.ย.59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

1-3 ก.ย.59

นางสาวรัตนาวลี
พงศ์กุญชร

1-3 ก.ย.59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง ร้องเพลงไทย การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ลูกทุ่งหญิง ม.4-6 งาน
16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน สพม.
16
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน ร้องเพลงไทย
การศึกษามัธยมศึกษา
ลูกกรุ งหญิง ม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง โครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน ร้องเพลงไทย
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ลูกทุ่งชาย ม.4-6 งาน
16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทอง ขันวาดภาพ
การศึกษามัธยมศึกษา
ระบายสี ประเภทบกพร่ อง
เขต 16
ทางการเรี ยนรู้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 29(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 ก.ย.59

นางสาวอรวรรณ
ศรี จนั ทร์

1-3 ก.ย.59

นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะ
โรจน์

1-3 ก.ย.59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

1-3 ก.ย.59

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์

1-3 ก.ย.59

นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะ
โรจน์

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทอง การแข่งขันวาด การศึกษามัธยมศึกษา
ภาพนักเรี ยนบกพร่ องทางการ เขต 16
เรี ยนรู้ งานศิลปหัตถกรรม
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน การแข่งขัน
การศึกษามัธยมศึกษา
คัดลายมือภาษาไทย ม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรม
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทอง เล่านิทาน
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบกพร่ องทางการ
เขต 16
เรี ยนรู้ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน การแข่งขันท่อง
การศึกษามัธยมศึกษา
อาขยานทํานองเสนาะ
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรม
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน การแข่งขัน
การศึกษามัธยมศึกษา
คัดลายมือภาษาไทย ม.1-3
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรม
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

312
ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 ก.ย.59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

1-3 ก.ย.59

นางประไพ เรื องฤทธิ์

1-3 ก.ย.59

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

1-3 ก.ย.59

นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ

1-3 ก.ย.59

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทอง วาดภาพ
การศึกษามัธยมศึกษา
โปรแกรม Paint นักเรี ยน
เขต 16
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยน รางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง โครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทดลองม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน โครงงานคุณธรรม การศึกษามัธยมศึกษา
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
เขต 16
นักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน โครงงานคุณธรรม การศึกษามัธยมศึกษา
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
เขต 16
นักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยน รางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน การแข่งขัน
การศึกษามัธยมศึกษา
มารยาทไทย ม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 ก.ย.59

นางลออ นิลพงศ์

1-3 ก.ย.59

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง

1-3 ก.ย.59

นางลออ นิลพงศ์

1-3 ก.ย.59

นายวิทวัช จันสุ รีวงศ์

1-3 ก.ย.59

นางปานเลขา นิ่มมา

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
ครู ผสู้ อนนักเรี ยน รางวัล
เหรี ยญเงิน การแข่งขัน
มารยาทไทย ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยน
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน
มารยาทไทย ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล
เหรี ยญเงิน การแข่งขัน
มารยาทไทย ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล
เหรี ยญทองแดง การแข่งขัน
ตอบปั ญหาสุ ขศึกษา ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับ
เหรี ยญเงินร้องเพลงสากล
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

314
ตาราง 29(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 ก.ย.59

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์

1-3 ก.ย.59

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์

1-3 ก.ย.59

นายอาทร แดงช่วย

1-3 ก.ย.59

นายอาทร แดงช่วย

1-3 ก.ย.59

นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะ
โรจน์

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง เรี ยงร้อยถ้อย การศึกษามัธยมศึกษา
ความ ม.1-3
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน การแข่งขัน
การศึกษามัธยมศึกษา
เรี ยงความแนว PISR ม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทอง การแข่งขัน
การศึกษามัธยมศึกษา
เครื่ องบินพลังยาง ประเภท
เขต 16
บินนาน ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทอง การแข่งขัน
การศึกษามัธยมศึกษา
เครื่ องบินพลังยาง ประเภท
เขต 16
บินไกล ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญเงิน การแข่งขันกวี
การศึกษามัธยมศึกษา
เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ม.4-6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

315
ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 ก.ย.59

นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ

1-3 ก.ย.59

นางสาวอรวรรณ
ศรี จนั ทร์

ระดับชาติ (ปี การศึกษา 2560)
24 ก.ย. 60 นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

24 ก.ย. 60

นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ

23 มิ.ย.62

นางประไพ เรื องฤทธิ์

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง การสร้าง
การศึกษามัธยมศึกษา
หนังสื ออิเล็คทรอนิคส์ ม.1-3 เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่
เหรี ยญทองแดง การสร้าง
การศึกษามัธยมศึกษา
หนังสื ออิเล็คทรอนิคส์ ม.1-3 เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ.
เป็ นผลสําเร็ จได้ระดับยอดเยีย่ ม
ได้รับการยกย่องเป็ นต้นแบบ
โรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ.
เกียรติบตั รผูข้ บั เคลื่อนพัฒนา
โรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ. เป็ น
ผลสําเร็ จระดับยอดเยีย่ ม ได้รับ
ยกย่องเป็ นต้นแบบโรงเรี ยน
คุณธรรม สพฐ.
ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครู ดี
ของแผ่นดิน ผ่านการประเมิน
เบื้องต้น โครงการเครื อข่าย
ครู ดีของแผ่นดินเจริ ญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท

กระทรวงศึกษาธิการ
โดย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิสกุล

กระทรวงศึกษาธิการ
โดย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิสกุล

เครื อข่ายครุ ดีของแผ่นดิน
โดย พลเอกเอกชัย
ศรี วลิ าศ

316
ตาราง 29(ต่อ)
วัน เดือน ปี
23 มิ.ย.62

23 มิ.ย.62

23 มิ.ย.62

ระดับภาค
7 ก.ย.60

7 ก.ย.60

7 ก.ย.60

ชื่ อ สกุล

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครู ดี
ของแผ่นดิน ผ่านการ
ประเมินเบื้องต้น โครงการ
เครื อข่ายครู ดีของแผ่นดิน
เจริ ญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท
นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ
ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครู ดี
ของแผ่นดิน ผ่านการ
ประเมินเบื้องต้น โครงการ
เครื อข่ายครู ดีของแผ่นดิน
เจริ ญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท
นายเกียรติศกั ดิ์
ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครู ดี
ราชเมืองฝาง
ของแผ่นดิน ผ่านการประเมิน
เบื้องต้น โครงการเครื อข่ายครู
ดีของแผ่นดินเจริ ญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท
นางประไพ เรื องฤทธิ์

ประกาศเกียรติคุณ รางวัล
ชนะเลิศ เครื อข่ายครู ดีของ
แผ่นดิน ระดับภาค
นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น ประกาศเกียรติคุณ รางวัล
ชนะเลิศ เครื อข่ายครู ดี
ของแผ่นดิน ระดับภาค
นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ
ประกาศเกียรติคุณ รางวัล
ชนะเลิศ เครื อข่ายครู ดี
ของแผ่นดิน ระดับภาค

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
เครื อข่ายครุ ดีของแผ่นดิน
โดย
พลเอกเอกชัย ศรี วลิ าศ

เครื อข่ายครุ ดีของแผ่นดิน
โดย
พลเอกเอกชัย ศรี วลิ าศ

เครื อข่ายครุ ดีของแผ่นดิน
โดย
พลเอกเอกชัย ศรี วลิ าศ

โดย
พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์
โดย
พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์
โดย
พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์
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7 ก.ย.60

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง

19-21
ธ.ค. 60

นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ

19-21
ธ.ค. 60

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุ น

นางลออ นิงพงศ์

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ รางวัล
ชนะเลิศ เครื อข่ายครู ดีของ
แผ่นดิน ระดับภาค
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล
เหรี ยญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพโปรแกรม Paint นักเรี ยน
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล
เหรี ยญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพโปรแกรม Paint นักเรี ยน
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล
เหรี ยญทอง การแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ครู ผสู้ อนนักเรี ยนได้รับรางวัล
เหรี ยญทอง การแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
โดย
พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ

ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
17-19
นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ
ตุลาคม
(ครู ผสู้ อนนักเรี ยน)
2560

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

17-19
ตุลาคม
2560

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

17-19
ตุลาคม
2560

17-19
ตุลาคม
2560

รางวัลเหรี ยญทองแดง
การตัดต่อภาพยนต์ ระดับ
ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน รางวัลเหรี ยญทองแดง
(ครู ผสู้ อนนักเรี ยน)
การตัดต่อภาพยนต์ ชั้น ม.4
–ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
นางสาวรัตนวลี
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
พงค์กุญชร
ประกวดวาดภาพไทย
(ครู ผสู้ อน)
ประเพณี ชั้น ม.1 –ม.3 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
นายบรรจง สุ ขขวด
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
(ครู ผสู้ อน)
แข่งขันอ่านเรื่ องตามแนว
PISA ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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17-19
ตุลาคม
2560

นายอาทร แดงช่วย
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรัตนวลี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางประไพ เรื องฤทธิ์
(ครู ผสู้ อน)

หน่วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
โครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภท การศึกษามัธยมศึกษา
บูรณาการความรู้ใน
เขต 16
คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ช้ นั
ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทชาย ชั้น ม.4 –ม.6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันเล่านิทาน ประเภท
การศึกษามัธยมศึกษา
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้น เขต 16
ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันการจัดทําหนังสื อ การศึกษามัธยมศึกษา
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่ อง
เขต 16
ทางการเรี ยนรู ้ ชั้น ม.1 –ม.3
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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17-19
ตุลาคม
2560

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายจรู ญ ศรี ก่อเกื้อ
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวเพ็ญศรี มณี
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง
(ครู ผสู้ อน)

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันการจัดทําหนังสื อเล่ม การศึกษามัธยมศึกษา
เล็ก ประเภทบกพร่ องทางการ เขต 16
เรี ยนรู ้ ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
โครงงานวิทยาศาสตร์
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภททดลองชั้น ม.4 –ม.6 เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขันวาด สํานักงานเขตพื้นที่
ภาพด้วยโปรแกรม Paint
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบกพร่ องทางการ
เขต 16
เรี ยนรู ้ ไม่กาํ หนดช่วงชั้นใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
การประกวดโครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เขต 16
ชั้น ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
ประกวดมารยาทไทย ม.1–3 การศึกษามัธยมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน เขต 16
สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรัตนวดี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรัตนวดี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรัตนวดี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม. 16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่ งประดิษฐ์ ชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุ ง ประเภทหญิง ม.4 –6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิ ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวลออ นิลพงศ์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน
(ครู ผสู้ อน)

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การประกวดมารยาทไทย
ระดับ ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง
การแข่งขันท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน สพม.
16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ระดับชั้น ม.1 –ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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17-19
ตุลาคม
2560

นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรัตนวลี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวลออ นิลพงศ์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวลออ นิลพงศ์
(ครู ผสู้ อน)

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขันวาด สํานักงานเขตพื้นที่
ภาพด้วยโปรแกรม Paint
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบกพร่ องทางการ
เขต 16
เรี ยนรู ้ ไม่กาํ หนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน
สํานักงานเขตพื้นที่
การประกวดโครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1 –ม.3 เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน แข่งขัน
สํานักงานเขตพื้นที่
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทหญิง ชั้น ม.4 –ม.6
เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง
สํานักงานเขตพื้นที่
การประกวดโครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
คุณธรรม ชั้น ม.4 –ม.6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
การประกวดมารยาทไทย
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.4 –ม.6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นางประไพ เรื องฤทธ์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายวิทวัช จันสุ รีวงศ์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางกฤษณา ทองกรด
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายบํารุ งศักดิ์
อ่อนประเสริ ฐ
(ครู ผสู้ อน)

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองเงิน
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ม.4 -.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันเรี ยงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ม.1 –ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษา
และพลศึกษา ชั้น ม.1 –ม.3
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การประกวดโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ใช้
ม.4 –6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษา
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 –
ม.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นายบํารุ งศักดิ์
อ่อนประเสริ ฐ
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวอมรรัตน์
มุสิกะโรจน์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายวิทวัช จันสุ รีวงศ์
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นายเกียรติศกั ดิ์
ราชเมืองฝาง
(ครู ผสู้ อน)

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรัตนวลี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ข
ศึกษาและพลศึกษา ม.4-.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันอ่านเอาเรื่ องตาม
แนว PISA ชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดงแข่งขัน
ตอบปั ญหาสุ ขศึกษาและพล
ศึกษา ระดับชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
ประกวดมารยาทไทย ม.4 –6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 29 (ต่อ)
วัน เดือน ปี
17-19
ตุลาคม
2560

ชื่ อ สกุล
นางสาวรัตนวลี
พงค์กุญชร
(ครู ผสู้ อน)

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

จากตาราง 29 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อครู ส่ งผลให้ครู ได้รับการ
ประกาศเกี ยรติคุณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึ กษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจ
ราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสองปี การศึกษา จํานวนทั้งสิ้ น 104 รายการ เมื่อพิจารณา
แยกเป็ นแต่ละระดับ พบว่า ปี การศึกษา 2559 ครู ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงาน
ทางการศึกษา ในระดับชาติ จํานวน 18 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการจํานวน 5 รายการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 29 รายการ รวมเป็ น 52 รายการ ปี การศึกษา 2560 ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับชาติ จํานวน 6 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขต
ตรวจราชการ จํานวน 8 รายการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 38 รายการ รวม 52 รายการ
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ตาราง 30 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อนักเรี ยน
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

ระดับชาติ (ปี การศึกษา 2559)
21-23
เด็กหญิงรมณี ย ์ ปาโต
ธ.ค. 2559

21-23
ธ.ค. 2559

นายจตุพล มุสิกะ

21-23
ธ.ค. 2559

นายเขมทัต คงไขย

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
กิจกรรมวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ชั้น ม.1-3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ภาคใต้ ครั้งที่ 66 จ. ระนอง
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันเครื่ องบินพลังยาง
ประเภทบินนานชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ภาคใต้ ครั้งที่ 66 จ. ระนอง
ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันเครื่ องบินพลังยาง
ประเภทบินนานชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ภาคใต้ ครั้งที่ 66 จ. ระนอง

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย
นายการุ ณ สกุลประดิษฐ์
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย
นายการุ ณ สกุลประดิษฐ์
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
1-3 กันยายน นางสาวศศิธร ช่วยหนู
2559

1-3 กันยายน
2559

1-3 กันยายน
2559

1-3 กันยายน
2559

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

รางวัลเหรี ยญเงินการแข่งขัน
การแกะสลักผลไม้ระดับ
ม. 4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66 ประจําปี
การศึกษา 2559
นางสาวจิราพร ทองดวง รางวัลเหรี ยญเงินการแข่งขัน
การแกะสลักผลไม้ระดับ
ม. 4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559
นางสาวสุ ดารัตน์ วิทา รางวัลเหรี ยญเงินการแข่งขัน
การแกะสลักผลไม้ระดับ
ม. 4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559
นางสาวชฎาภรณ
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สายชุมพันธ
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน
ชื่ อ สกุล
ปี
1-3
เด็กชายเมธาวัฒน์ ทาระเวท
กันยายน
2559

1-3
กันยายน
2559

นางสาวญาณิ ศา ทองคํา

1-3
กันยายน
2559

เด็กชายณัฐวุฒิ ดําแดง

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขัน
การเล่านิ ทานประเภท
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนสพม.
16 ครั้งที่ 66
ปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66 ประจําปี
การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขัน
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ไม่กาํ หนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66
ปี การศึกษา 2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน เด็กชายกฤตเมต ชูเปี ย
2559

1-3 กันยายน เด็กหญิงรมณี ย ์ ปาโต
2559

1-3 กันยายน นางสาวเบญจรัตน์
2559
แก้วนอย

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ไม่กาํ หนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน สพม.
16 ครั้งที่ 66 ปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้นม.4 - ม.6. ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน นางสาวอรวรรณ ทองเพ็ง
2559

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

รางวัลเหรี ยญทองแดง
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.4 - ม.6. ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66 ประจําปี
การศึกษา 2559
1-3 กันยายน นางสาวจุฑามาศ จําปาพา รางวัลเหรี ยญทองแดง
2559
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.4 - ม.6. ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66 ประจํา
ปี การศึกษา 2559
1-3 กันยายน นางสาวธิ ดารัตน์ เยีย่ มศักดิ์ รางวัลเหรี ยญเงิน รองชนะเลิศ
2559
อันดับ2การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4 ม.6. ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559
1-3 กันยายน นางสาวนัทพร กลับนวล รางวัลเหรี ยญเงิน รองชนะเลิศ
2559
อันดับ2การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น
ม.4 - ม.6.ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน นายณํฐพันธ ชุมจันทร์
2559

1-3 กันยายน นายสรวิชญ บัวตูม
2559

1-3 กันยายน เด็กหญิงอรัญญา เดชเปี ย
2559

1-3 กันยายน นางสาวรุ่ งนภา แก้วสุ ริยา
2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญเงิน การประกวด สํานักงานเขตพื้นที่
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - การศึกษามัธยมศึกษา
ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
เขต 16
นักเรี ยนสพม.16 ครั้งที่ 66
ประจําปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญเงิน รองชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่
อันดับ 2การแข่งขันขับร้อง
การศึกษามัธยมศึกษา
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย เขต 16
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66 ประจําปี
การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน สํานักงานเขตพื้นที่
คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น การศึกษามัธยมศึกษา
ม.1 - ม.3 ในงาน
เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน รองชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่
อันดับ2การประกวดโครงงาน การศึกษามัธยมศึกษา
คุณธรรม ระดับชั้น
เขต 16
ม.4 - ม.6.ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66 ประจําปี
การศึกษา 2559
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน นางสาวภัชรัตน์ คงเจี้ยง
2559

1-3 กันยายน เด็กหญิงธันยธรณ์
2559
จันทร์ จบ

1-3 กันยายน นางสาวภัทรจุฑา
2559
อ่อนประเสริ ฐ

1-3 กันยายน นางสาวเหมรัตน คงไขย
2559

1-3 กันยายน เด็กหญิงธีรวรรณ ชูหนู
2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน สํานักงานเขตพื้นที่
คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น การศึกษามัธยมศึกษา
ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรม เขต 16
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน สํานักงานเขตพื้นที่
ท่องอาขยานทํานองเสนาะ
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.1- ม.3 งาน
เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน ประกวด
สํานักงานเขตพื้นที่
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น การศึกษามัธยมศึกษา
ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรม เขต 16
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน รองชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่
อันดับ 2 การประกวด
การศึกษามัธยมศึกษา
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น เขต 16
ม.4- ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน การประกวด สํานักงานเขตพื้นที่
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1การศึกษามัธยมศึกษา
ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
เขต 16
นักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน นางสาวจาตุรัตน์ ชูหนู
2559

1-3 กันยายน นางสาวจุพามาศ มีนาคม
2559

1-3 กันยายน นายภานุวฒั น คงบางปอ
2559

1-3 กันยายน นางสาวณัฐกานต์
2559
วัฒนฤทธิ์

1-3 กันยายน นางสาวพัณณิ ตา ไลสาม
2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญเงิน การประกวด สํานักงานเขตพื้นที่
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4การศึกษามัธยมศึกษา
ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
เขต 16
นักเรี ยนสพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน สํานักงานเขตพื้นที่
ร้องเพลงสากลประเภทหญิง การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.1- ม. 3 ในงาน
เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน การประกวด สํานักงานเขตพื้นที่
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4การศึกษามัธยมศึกษา
ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
เขต 16
นักเรี ยนสพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ข
การศึกษามัธยมศึกษา
ศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.4- 6 เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันตอบปั ญหาสุ ข
การศึกษามัธยมศึกษา
ศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.4- 6 เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน เด็กหญิงณัฐวรา แก้วน้อย
2559

1-3 กันยายน นางสาวแสงระวี
2559
รัตนะแก้ว

1-3 กันยายน นายจตุพล มุสิกะ
2559

1-3 กันยายน นางสาวภัชฌา ยอดทอง
2559

1-3 กันยายน นางสาวเกษมศรี สังขวงศ์
2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันเรี ยงร้อยถ้อยความ การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับชั้น ม.1- ม.3
เขต 16
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนสพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันอ่านเอาเรื่ อง ตาม การศึกษามัธยมศึกษา
แนว PISA ระดับชั้น ม.4เขต 16
ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนสพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบินนาน (โดยการติด เขต 16
ล้อปี นขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น
ม.1- ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม. ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน กวีเยาวชน สํานักงานเขตพื้นที่
คนรุ่ นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ การศึกษามัธยมศึกษา
11 (8 บท) ชั้น ม.4- ม.6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญเงิน กวีเยาวชน สํานักงานเขตพื้นที่
คนรุ่ นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ การศึกษามัธยมศึกษา
11 (8 บท) ชั้น ม.4- ม.6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

1-3 กันยายน นายเขมทัต คงไขย
2559

1-3 กันยายน นายปุญญพัฒน์ ด้วงมี
2559

1-3 กันยายน นายพีระพล ช่วยนริ นทร์
2559

1-3 กันยายน นายสุ ทธิพงศ์ สุ ขคง
2559

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบินนาน (โดยการติด เขต 16
ล้อปื นขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขัน
สํานักงานเขตพื้นที่
เครื่ องบินพลังยาง ประเภท
การศึกษามัธยมศึกษา
บินไกล (โดยการปล่อยมือ) เขต 16
ระดับชั้น ม.1- ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขัน
สํานักงานเขตพื้นที่
เครื่ องบินพลังยาง ประเภทบิน การศึกษามัธยมศึกษา
ไกล (โดยการปล่อยมือ) ชั้น เขต 16
ม.1- .3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16ครั้งที่ 66
รางวัลเหรี ยญทอง รอง
สํานักงานเขตพื้นที่
ชนะเลิศอันดับ 2
การศึกษามัธยมศึกษา
การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง เขต 16
ประเภทบินไกล (โดยการ
ปล่อยมือ) ระดับชั้น ม.1- ม.3
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16
ครั้งที่ 66
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี
1-3
กันยายน
2559

ชื่ อ สกุล

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

เด็กชายชินกฤต ชินวงศ์ รางวัลเหรี ยญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเครื่ องบินพลัง
ยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยมือ)
ระดับชั้น ม.1- ม.3
ในงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ (ปี การศึกษา 2560)
24 ก.ย.
นางสาวเหมรัตน์
เกียรติบตั รผูร้ ่ วมขับเคลื่อน
2560
คงไขย
การพัฒนาโรงเรี ยน
คุณธรรม สพฐ. เป็ น
ผลสําเร็ จระดับยอดเยีย่ ม
ได้รับการยกย่องเป็ น
ต้นแบบโรงเรี ยนคุณธรรม
สพฐ.
24 ก.ย. 60 นางสาวธิดารัตน์ฃ
เกียรติบตั รผูร้ ่ วมขับเคลื่อน
เยีย่ มศักดิ์
การพัฒนาโรงเรี ยน
คุณธรรม สพฐ. เป็ น
ผลสําเร็ จระดับยอดเยีย่ ม
ได้รับการยกย่องเป็ น
ต้นแบบโรงเรี ยนคุณธรรม
สพฐ.

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

กระทรวงศึกษาธิการ
โดย
ม่อมหลวง ปนัดดา ดิสกุล

กระทรวงศึกษาธิการ
โดย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิสกุล
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี
24 ก.ย. 60

ชื่ อ สกุล
นางสาวรุ่ งนภา แก้วสุ ริยา

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
เกียรติบตั รผูร้ ่ วมขับเคลื่อน
กระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม โดย หม่อมหลวง
สพฐ. เป็ นผลสําเร็ จระดับยอด ปนัดดา ดิสกุล
เยีย่ ม ได้รับการยกย่องเป็ น
ต้นแบบโรงเรี ยนคุณธรรม
สพฐ.
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ
19 – 21
ธันวาคม
2560

นายกฤตเมท ชูเปี ย

นางสาวพัณณิ ตา ไล่สาม

19 – 21
ธันวาคม
2560

นายณัฐวุฒิ ดําแดง

รางวัลเหรี ยญเงิน วาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ไม่กาํ หนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้
ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560
รางวัลเหรี ยญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา
2560
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ไม่กาํ หนดช่วงชั้นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้
ครั้งที่ 67

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

19 – 21
ธันวาคม
2560

นางสาวญาณิ ศา ทองคํา

19 – 21
ธันวาคม
2560

นางสาวกรรณิ การ์
เส้งหวัด

19 – 21
ธันวาคม
2560

นางสาวณัฐกานต์
วัฒนฤทธิ์

19 – 21
ธันวาคม
2560

นางสาวภคพร แดงเปี ย

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทอง ประกวด สํานักงานคณะกรรมการ
โครงงานคุณธรรมม.4 – ม.6 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมระดับ
โดย
ภาคใต้ครั้งที่ 67
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
รางวัลเหรี ยญทอง ประกวด สํานักงานคณะกรรมการ
โครงงานคุณธรรมม.4 – ม.6 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมระดับ
โดย
ภาคใต้ ครั้งที่
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
รางวัลเหรี ยญทอง
สํานักงานคณะกรรมการ
การประกวดโครงงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณธรรมม.4 – ม.6
โดย
งานศิลปหัตถกรรมระดับ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ภาคใต้ ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง การ
สํานักงานคณะกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ม.4 – ม.6
โดย
งานศิลปหัตถกรรมระดับ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ภาคใต้ ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
17-19
นางสาวเหมรัตน์ คงไขย รางวัลเหรี ยญทองแดง การ สํานักงานเขตพื้นที่
ตุลาคม
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การศึกษามัธยมศึกษา
2560
ระดับชั้น ม.4- ม.6 ในงาน เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นายพุฒิพงศ์ ทองคํา

17-19
ตุลาคม
2560

นายพีรพล ช่วยนริ นทร์

17-19
ตุลาคม
2560

นายสรวิชญ์ บัวตูม

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวชฎาภรณ์
สายชุมพันธ์

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวธิดารัตน์
เยีย่ มศักดิ์

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ม.1- ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ระดับชั้น ม.4- ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.4 ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ม.4 ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททลอง
ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงรมณี ย ์ ปาโต

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงพีรดา ทองคํา

17-19
ตุลาคม
2560

นายกฤตเมต ชูเปี ย

17-19
ตุลาคม
2560

นายณัฐวุฒิ ดําแดง

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันจัดทําหนังสื อเล่ม การศึกษามัธยมศึกษา
เล็ก ประเภทบกพร่ องทางการ เขต 16
เรี ยนรู้ ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขัน
สํานักงานเขตพื้นที่
จัดทําหนังสื อเล่มเล็ก ประเภท การศึกษามัธยมศึกษา
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
เขต 16
ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขันวาด สํานักงานเขตพื้นที่
ภาพด้วยโปรแกรม Paint
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบกพร่ องทางการ
เขต 16
เรี ยนรู ้ ไม่กาํ หนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง แข่งขันวาด สํานักงานเขตพื้นที่
ภาพด้วยโปรแกรม Paint
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบกพร่ องทางการ
เขต 16
เรี ยนรู ้ ไม่กาํ หนดช่วงชั้น
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวศศิธร ช่วยหนู

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวสุ วชิ าดา
ธารี ลาภรักษา

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กชายเกรี ยงไกร คงไข

17-19
ตุลาคม
2560

นายภานุวฒั น์ คงบางปอ

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวแสงระวี
รัตนะแก้ว

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน สํานักงานเขตพื้นที่
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทหญิง ระดับ ม.4 –ม.6 เขต 16
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน สํานักงานเขตพื้นที่
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุ ง
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทหญิง ระดับ ม.4 –ม.6 เขต 16
ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญเงิน การประกวด สํานักงานเขตพื้นที่
โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1 การศึกษามัธยมศึกษา
–ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม เขต 16
นักเรี ยน สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
ประกวดมารยาทไทย ระดับ การศึกษามัธยมศึกษา
ม.4 –ม.6 ในงาน
เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันอ่านเอาเรื่ องตามแนว การศึกษามัธยมศึกษา
PISA ระดับ ม.4 –ม.6 ในงาน เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

343
ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวกิตติยา สี สวน

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวญาณิ ศา ทองดํา

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาววริ ศรา เรื อนกอน

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงปริ ญญา ฉิ มสังข์

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวธี รวรรณ ชูหนู

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับ ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับ ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับ ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันอ่านเอาเรื่ องตามแนว
PISA ระดับ ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับ
ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

344
ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวสุ ธาสิ ณี
จันทรนวล

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวรุ่ งนภา แก้วสุ ริยา

17-19
ตุลาคม
2560

นายศิริปรี ชายุทธ
หนูเจริ ญ

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวพัณณิ ตา ไลสาม

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงอมราพร ศิริธร

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับ
ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง การ
แข่งขันการท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ชั้น ม.4 –6 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
ชนะเลิศ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.4 -6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองเงิน การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

345
ตาราง 30 (ต่อ)
วัน เดือน ปี
17-19
ตุลาคม
2560
17-19
ตุลาคม
2560

17-19
ตุลาคม
2560
17-19
ตุลาคม
2560
17-19
ตุลาคม
2560
17-19
ตุลาคม
2560

ชื่ อ สกุล
นางสาวภคพร แดงเปี ย

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

รางวัลเหรี ยญทอง ประกวด
โครงงานคุณธรรมชั้น ม.4 –6
งานศิลปหัตถกรรนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
นายสุ ทธิพงษ์ สุ ขคง
รางวัลเหรี ยญเ ประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ชั้น
ม.4 –6 งานศิลปหัตถกรร
นักเรี ยน สพม.16ครั้งที่ 67
นางสาวสุ ภาวิดา สังขวงศ์ รางวัลเหรี ยญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 -3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
นางสาวมานิตา แกล้วกลา รางวัลเหรี ยญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 -3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16ครั้งที่ 67
นางสาวกรรณิ การ์
รางวัลเหรี ยญเงิน ประกวด
เส้งหวัด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 -3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
เด็กชายภูริภทั ร
รางวัลเหรี ยญเงิน ประกวด
เกตุเหมือน
โครงงานคุณธรรม ชั้นม.1 –3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

346
ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวพรทิพา หมื่นเดช

17-19
ตุลาคม
2560

นายณัฐพันธ์ ชุมจันทร์

17-19
ตุลาคม
2560

นายสันติภาพ
แกล้วทนงค์

17-19
ตุลาคม
2560

นายนราศักดิ์ ธรรมแสน

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงกรรณิ กา คงช่วย

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี การศึกษามัธยมศึกษา
ชั้น ม.4 –ม.6 ในงาน
เขต 16
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
ประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1- การศึกษามัธยมศึกษา
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน เขต 16
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองเงิน การ
สํานักงานเขตพื้นที่
ประกวดโครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ประเภท
เขต 16
สิ่ งประดิษฐ์ ชั้น ม.4 –ม.6 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองเงิน การ
สํานักงานเขตพื้นที่
ประกวดโครงงาน
การศึกษามัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ประเภท
เขต 16
สิ่ งประดิษฐ์ ชั้น ม.4 –ม.6 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่
การแข่งขันการจัดทําหนังสื อ การศึกษามัธยมศึกษา
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่ อง
เขต 16
ทางการเรี ยนรู ้ ชั้น ม.1 –ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
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ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กชายชิษณุ ชา จันทร์มุย้

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวชนิกานต์
ชนะปรี ชา

17-19
ตุลาคม
2560

นายสันติภาพ
แกล้วทนงค์

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กชายไชยภพ ช่อทิพย์

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันการเล่านิ ทาน ประเภท การศึกษามัธยมศึกษา
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ชั้น เขต 16
ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
สํานักงานเขตพื้นที่
โครงงานคณิ ตศาสตร์
การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทบูรณาการความรู้
เขต 16
คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา
และพลศึกษา ชั้น ม.4 –ม.6
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
สํานักงานเขตพื้นที่
แข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา
และพลศึกษา ชั้น ม.1 –ม.3
เขต 16
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล

348
ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาววณัฐกานต์
วัฒนฤทธิ์

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงณัฐวรา แก้วน้อย

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวสุ ชาวดี ฉิมสังข์

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวบุริมนาถ ทวีสุข

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทอง
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
แข่งขันเรี ยงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ชั้น ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง การ
ประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์
บูรณาการความรู้คณิ ตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ม.4 –ม.6
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

349
ตาราง 30(ต่อ)
วัน เดือน ปี

ชื่ อ สกุล

17-19
ตุลาคม
2560

นายธนภัทร ศิริบุญ

17-19
ตุลาคม
2560

เด็กหญิงกัณฐิกา ไล่สาม

17-19
ตุลาคม
2560

นายปรเมศวรวัชรพันธุ์

17-19
ตุลาคม
2560

นางสาวเหมรัตน์ คงไขย

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวัล
รางวัลเหรี ยญทองแดง
วาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษา
พลศึกษา ระดับชั้น ม.1 –ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
แข่งขันตอบปั ญหาสุ ขศึกษา
พลศึกษา ชั้นม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67
รางวัลเหรี ยญทองแดง
ประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้
คณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
ชั้น ม.4 –ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
สพม.16 ครั้งที่ 67

หน่ วยงานที่มอบ/
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

350
จากตาราง 30 แสดงผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อนักเรี ยน โดยส่ งผลให้
นักเรี ยน ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณจากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/
จังหวัด/เขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสองปี การศึกษา จํานวนทั้งสิ้ น 99 รายการ
เมื่ อพิจารณาแยกเป็ นแต่ละระดับ พบว่า ปี การศึ กษา 2559 นักเรี ยนได้รับการประกาศเกี ยรติคุณจาก
องค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ในระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ จํานวน 3 รายการ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 38 รายการ รวมเป็ น 41 รายการ ปี การศึกษา 2560 ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณ
จากองค์กร และหน่ วยงานทางการศึกษา ในระดับชาติ จํานวน 3 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจ
ราชการ จํานวน 7 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 48 รายการ รวม 58 รายการ

320
ตาราง 31 สรุ ปผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน
ระดับ/รายการ
ชาติ
ภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ
เขตพื้นที่การศึกษา
รวม

ผลกระทบเชิงบวก(จานวน/รายการ)
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
โรงเรียน ผู้บริ หาร
ครู
นักเรียน รวม โรงเรียน ผู้บริ หาร
ครู
นักเรียน
3
1
18
0
22
2
3
6
3
0
0
5
3
8
1
1
8
7
5
1
29
38
73
1
0
38
48
8
2
52
41
103
4
4
52
58
รวมทุกกลุ่มทุกระดับได้ รับการประกาศเกียรติคุณ รวม 221 รายการ

รวม
14
17
87
118

รวม
ทั้งสิ้น
36
25
160
221

จากตาราง 31 สรุ ปผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน พบว่า ส่ งผลให้
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ได้รับการประกาศเกี ยรติ คุณ จากองค์กรและหน่ วยงานทางการศึ กษา ทั้งระดับชาติ ระดับภาค/
จังหวัด/เขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสองปี การศึกษา รวมทั้งสิ้ นจํานวน 221 รายการ เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ พบว่า ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณระดับชาติ จํานวน 36 รายการ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ จํานวน 25 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 160 รายการ
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ตาราง 32 ผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
วัน เดือน ปี

กลุ่ม/หน่ วยงานที่ศึกษาดูงาน

ปี การศึกษา 2559
16 สิ งหาคม ผูบ้ ริ หารและครู 2 คน และนักเรี ยน 2 คน จาก
โรงเรี ยนในภาคใต้ จํานวน 11 โรงเรี ยน รวม
โรงเรี ยนละ 5 คน โดย มูลนิธิยวุ สถิรคุณ
ประกอบด้วย
1) โรงเรี ยนมัธยมพัชรกิติยาภา 3
2) วิทยาลัยสารพัดช่างสุ ราษฎร์ ธานี
3) โรงเรี ยนบ้านโพหวาย
4) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
5) โรงเรี ยนลําทับประชานุเคราะห์
6) โรงเรี ยนทับปุดวิทยา
7) โรงเรี ยนคุระบุรีชยั พัฒนาวิทยาคม
8) โรงเรี ยนมาบอํามฤตวิทยา
9) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการเกษตรสิ งหนคร
10) โรงเรี ยนหัวไทรบํารุ งราษฎ์
11) โรงเรี ยนจุฬาภรราชวิทยาลัยนครศรี ธรรมราช
ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนหัวไทรบํารุ งราษฎ์

จังหวัด

จานวน
(คน)
55

สุ ราษฎร์ธานี
สุ ราษฎร์ธานี
สุ ราษฎร์ธานี
กระบี่
กระบี่
พังงา
พังงา
ชุมพร
สงขลา
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช

20
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ตาราง 32 (ต่อ)
วัน เดือน ปี

กลุ่ม/คณะ/หน่ วยงานทีศ่ ึกษาดูงาน

จังหวัด

ปี การศึกษา 2560
2 มิถุนายน
ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
พัทลุง
การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2
6 มิถุนายน
ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ตรัง
การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1
3 กรกฎาคม ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ชุมพร
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
4 กรกฎาคม ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
สตูล
การศึกษาประถมศึกษาสตูล
12 กรกฎาคม ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
พัทลุง
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
21 กรกฎาคม ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
สงขลา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
1 สิ งหาคม
ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านขนุน
สงขลา
10 สิ งหาคม ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ระนอง
การศึกษาประถมศึกษาระนอง
23 สิ งหาคม ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
นราธิวาส
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
5 กันยายน
ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
นครศรี ธรรมราช
การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 4
6 กันยายน
ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และกรรการสถานศึกษา
พัทลุง
โรงเรี ยนบ้านหยีใน จังหวัดพัทลุง
จานวน 13 กลุ่ม/คณะ

จานวน
(คน)
45
50
54
60
60
60
28
160
50
60
48
580
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จากตาราง 32 สรุ ปผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ส่ งผลให้โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม เป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน ทั้งสองปี การศึกษา จํานวน 13
กลุ่ม/คณะ รวม 580 คน

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
รายงานผลการวิจยั การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม (2)
ศึกษาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ย น ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่า ย
ชุ มชน ที่ มีต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา และ (4) ศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการ
พัฒนา ที่ปรากฏโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนิ นการ 2 ปี การศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2559 ถึ ง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร ดังนี้
(1) นักเรี ยน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and
Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง ปี การศึกษา 2559 จานวน 108 คน และปี การศึกษา 2560
จานวน 108 คน และสุ่ มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่ วน โดยจาแนกตามระดับชั้น และสุ่ มอย่างง่าย
โดยมีการจับฉลาก (2) ครู ศึกษาจากประชากรครู ปี การศึกษา 2559 จานวน 17 คน ปี การศึกษา
2560 จานวน 15 คน (3) ผูป้ กครอง กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม
ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยใช้ผปู ้ กครองที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นกลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2559
จานวน 108 คน และปี การศึกษา 2560 จานวน 108 คน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 43) โดยยกเว้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูแ้ ทนครู ได้กลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 7
คน และ (5) เครื อข่ายชุ มชนกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 43) โดยกาหนดผูแ้ ทนจาก 6 เครื อข่าย เครื อข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา
2559 และปี การศึกษา 2560 จานวน 18 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามและแบบ
บันทึกข้อมูลผลกระทบเชิ งบวกตามสภาพจริ ง ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุ ณภาพการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยน
ตะเครี ย ะวิ ท ยาคม ได้ค่ า ความเชื่ อมั่น 0.987 ฉบับ ที่ 2 แบบสอบถามพฤติ ก รรมที่ ส ะท้อ นถึ ง
คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ได้ค่าความเชื่ อมัน่
0.975 ฉบับ ที่ 3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น ครู ผู ป้ กครอง คณะกรรมการ
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สถานศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน และเครื อ ข่า ยชุ ม ชน ที่มีต่อ การพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข อง
นักเรี ย น โดยใช้ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ได้ค่า
ความเชื่ อมัน่ 0.979 ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อโรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บ ข้อมูลด้วยตนเองโดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ ง ครั้ งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่ อสิ้ นปี
การศึกษา 2559 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้ นปี การศึกษา 2560 ช่วงเดือน
มีนาคม 2561 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS version 18 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยน โดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม กล่าวโดย
สรุ ปดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
จากการดาเนินการตามวิธีกระบวนการวิจยั สามารถสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง-มาก ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายกลุ่ มที่ประเมิ นพบว่า ปี การศึ กษา 2559 นักเรี ยนและ
ผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.52 , S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ครู อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (= 3.48 , = 0.53) ส่ วนเครื อข่ายชุ มชน มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 3.34 , S.D. = 0.60) อยู่
ในระดับปานกลางเช่นกัน ปี การศึกษา 2560 ครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.19, S.D. =
0.43) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานมาก ( X =4.14, S.D.=0.39)
ส่ วนเครื อข่ ายชุ มชนมี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด( X =3.95,S.D.=0.45) อยู่ในระดับมากเช่ นกัน สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน โรงเรี ยน
ตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง ปี การศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยผูป้ กครองมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.63,
S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ครู (= 3.54 ,  = 0.60) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ปี การศึกษา 2560 โดย
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ภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก โดยครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (= 4.15,  = 0.50)
รองลงมาคือ ผูป้ กครอง ( X = 4.13, S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ นฐาน และเครื อข่ า ยชุ ม ชน ที่ มี ต่ อการพัฒนาคุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้
“กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมทุ กกลุ่ มที่ ประเมิ น มี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้น เครื อข่ายชุ มชน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งสุ ด
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.61, S.D. = 0.71)
ส่ วนเครื อข่ายชุ มชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุ ด ( X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครู และผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งสุ ด อยูใ่ นระดับ
มาก (, X = 4.25 , ,S.D. = 0.41) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.24 , S.D. = 0.41) ส่ วนเครื อข่ายชุมชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าสุ ด ( X = 4.17 , S.D. = 0.35)
อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
4. ผลการศึกษาผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่ อโรงเรี ยนตะเครี ย ะ
วิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ส่ งผลให้โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และ
นักเรี ยน ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับ
ภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้ นจานวน 221 รายการ เมื่อ
พิจารณาแยกตามระดับ พบว่า ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณ ระดับชาติ จานวน 36 รายการ ระดับ
ภาค/จัง หวัด/เขตตรวจราชการ จานวน 25 รายการ และระดับ เขตพื้นที่ การศึ กษา จานวน 160
รายการ อี ก ทั้ง โรงเรี ย นเป็ นแหล่ ง การเรี ย นรู ้ แหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ผูป้ กครอง และชุ มชน ศึกษาดู งานกระบวนการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ย น
จานวน 13 คณะ รวม 580 คน สอดคล้องตามสมมติฐาน
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อภิปรายผล
จากผลการวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นคนดี ข องนัก เรี ย น โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ปี การศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง-มาก ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งห้ากลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพมาก
สอดคล้องตามสมมติฐาน
ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนและบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความคนดีของนักเรี ยน 5 ประการ ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา ความพอเพียง ความ
รับผิดชอบ และ มีวินัย โดยให้ความสาคัญกับการระดมความร่ วมมือของผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และถื อ
เป็ นหน้าที่ของทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุ มชน ซึ่ งจะต้องให้ความ
ร่ วมมือในการดูแลและพัฒนานักเรี ยนโดยมีหน้าที่บทบาทสาคัญตามบริ บทของตนเอง และที่สาคัญ
ผู้บ ริ หารใช้ก ระบวนการบริ หารจัดการอย่ า งแยบยลและสร้ า งสรรค์ภายใต้รู ปแบบ “กิ จกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” ซึ่ งประกอบด้วย 1) การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ ส่ งผลให้นกั เรี ยน ครู และผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย มีความเข้าใจ ความตระหนัก ร่ วมกาหนดเป้ าหมาย และการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน 2) สร้างการมีส่วนร่ วม ส่ งผลให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกคนทุ กกลุ่มมีโอกาสได้ร่วมคิดร่ วมทา ร่ วมแก้ปัญหา และชื่ นชมความสาเร็ จ คือนักเรี ยนมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะความเป็ นคนดี ตามที่ ร่วมกันกาหนด ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวินยั 3) สอบถามติดตาม(นิ เทศกากับติดตามอย่างกัลยาณมิตร) ส่ งผลให้ ผูบ้ ริ หาร
และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องได้ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กระตุ ้นแนะน า เสริ มแรง สร้ า งขวัญก าลังใจอย่า ง
กัลยาณมิตร เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมทั้งโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ทาให้นกั เรี ยนเห็ นคุ ณค่าของตนเอง
และมี พฤติกรรมที่แสดงถึ งคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิ ตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ
และ มีวนิ ยั 4) เสริ มแรงเชิ งบวก สร้างขวัญกาลังใจ ส่ งผลให้กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างอบอุ่น เป็ นกันเอง เพิ่มแรงบันดาลใจในการร่ วมกันพัฒนาความเป็ นคนดี
ของนักเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จ และทุกคนภูมิใจกับการ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บา้ นเมือง” และ 5)
สร้างและขยายเครื อข่าย ส่ งผลให้ มีเครื อข่ายโรงเรี ยนคุณธรรมในการร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เผยแพร่
และขยายผลกระบวนการพัฒนาความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยนานักเรี ยนและครู แกนนาอบรม
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนสู่ โรงเรี ยนอื่นๆ ซึ่ งจากกระบวนการที่แยบ
ยลและสร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบ “กิจกรรมสร้ างสรรค์ 5 ลักษณะ” นี้ ส่ งผลให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่
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กาหนดร่ วมกัน คือคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ได้แก่ ซี่ อสัตย์
จิตอาสา ความพอพียง ความรับผิดชอบ และ มีวนิ ยั
สอดคล้องกับ มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ(2560 : 3) โดยได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นงานโรงเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อร่ วมสร้างคนดีให้บา้ นเมือง ได้แก่
การมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หาร 2) ครู 3) นักเรี ยน 4) ผูป้ กครอง และ
5) ชุ มชน รวมถึ งกระบวนการทางาน โดยที่ผบู ้ ริ หารต้องกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาที่ชดั เจน
สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานความร่ วมมือจากทุกภาค
ส่ วน และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ครู และนักเรี ยน สาหรับในส่ วนของครู น้ นั ต้องมุ่งมัน่
ตั้งใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนานักเรี ยน เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยน เอาใจใส่ และ
ให้ค าแนะนาที่ ดีแก่ นัก เรี ย น และต้องมี ค รู แกนนาที่ มี ค วามเข้ม แข็ง เป็ นหลัก ในการดาเนิ นงาน
ในขณะที่นกั เรี ยนต้องดาเนิ นงานโครงงานคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่คิดเอง ทาเอง แก้ปัญหาเอง มีส่วน
ร่ ว มในการแก้ปั ญ หา เห็ น คุ ณ ค่ า เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคัญ ของการพัฒ นาตนเองและพัฒ นา
โรงเรี ยน ทั้งนี้ในส่ วนของผูป้ กครองและชุ มชน ต้องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นทรัพยากรในการดาเนิ นงาน รวมทั้งประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักเรี ยน
โดยที่การดาเนิ นงานของโรงเรี ยนต้องทางานอย่างมีระบบ มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ อง และมี
การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
สอดคล้องกับสุ ภาพร สุ ขสวัสดิ์ (2552) กล่าวว่า การพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี สามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคมเป็ นหน้าที่หลักของสถานศึกษา
ในการสร้ างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังเจตคติ ซึ่ งผูบ้ ริ หารการศึกษาต้องตระหนักและมีบทบาท
สาคัญที่สุด ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุ มชน จะต้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทาง
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีคุณภาพชัดเจน โดยเริ่ มจาก ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดนโยบายการพัฒนา ให้ครู
นาไปปฏิ บตั ิในการจัดการเรี ยนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน การปฏิ บตั ิ เป็ นแบบอย่างของครู และบุ ค ลากรในโรงเรี ยน การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และชุมชน ตลอดจนมีการประเมินเพื่อพัฒนา
สอดคล้องกับ นลินี ทวีศิลป์ (2549) ที่พบว่า ครู มีความสาคัญต่อการพัฒนา แต่การจะ
ทาให้ครู ตระหนักถึ งหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น สิ่ งสาคัญคือการบริ หารจัดการซึ่ งเป็ นหน้าที่หลัก
ของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารเป็ นตัวจักรสาคัญ เพราะเป็ นผูน้ าและกาหนดทิศทางการทางาน ผูบ้ ริ หารต้อง
มีภาวะผูน้ าที่สามารถนาการเปลี่ยนแปลงที่ดี สร้างขวัญกาลังใจทีมงานได้ดี บริ หารจัดการทรัพยากร
ให้ เ ป็ นประโยชน์ คุ ้ม ค่ า และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค รู ไ ด้พ ฒ
ั นาความรู ้ แ ละเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การสอน
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คุ ณธรรมจริ ย ธรรม เข้าใจการพัฒนาอย่า งเป็ นระบบ สร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจที่ ถู ก ต้องเกี่ ย วกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
สอดคล้องกับทรงยศ แก้วมงคล(2555) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ระดับ ผู้บ ริ หาร พฤติ ก รรมการบริ หารด้านการเป็ นผู้น า ด้านพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจ และด้าน
พฤติกรรมการติดต่อสื่ อสาร มีอิทธิ พลทางบวกต่อค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ผลการบริ หารวิชาการรายโรงเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนประสบการณ์การบริ หารและการฝึ กอบรมทางการบริ หาร
ไม่มีอิทธิ พล
สอดคล้องกับ ทวีชยั คาภักดี และคณะ (2549) ที่ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ การ
จัดการคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาแบบมีส่วนร่ วมเพื่อ
ปฏิรูปการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา กรณี ศึกษา สถานศึ กษาในเขตพื้นที่กาฬสิ นธุ์ เขต A ซึ่ งเป็ นการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR : Participation Action Research) สถานศึกษาที่ใช้เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างมี 3 แห่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม 2) หาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน และ 3) เสนอแนะรู ปแบบการพัฒนา
คุ ณธรรมจริ ย ธรรมนัก เรี ย น ผลการวิจยั พบว่า ผลการดาเนิ นงานการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
นักเรี ยนของสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ ง นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีวินยั ในตนเองดี ข้ ึน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมากขึ้น มีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องตามการะเบียบของสถานศึกษา
แต่ดา้ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนยังไม่ปรากฏผลเพราะเป็ นช่วงระยะเวลาสั้นๆ
สอดคล้องกับ สุ ริยา เผด็จศึก และนิภา ศรี ไพโรจน์ (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
บทบาทของสถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุณลักษณะสุ จริ ตของนักเรี ยน ตามโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และเขต 4 พบว่า ด้านบทบาทของ
สถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุณลักษณะสุ จริ ตของนักเรี ยนตามโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต สถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 3 และเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณา เป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
สอดคล้องกับธันยา ไมล์ (Tanya Miles. 2016) ได้ศึกษาเรื่ องบทบาทของผูป้ กครองใน
กระบวนการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้สารวจเขตการศึกษาในชนบทของอลาบามา พบว่าผูป้ กครองมีอิทธิ พล
ต่ อ ผลการเรี ย นของนัก เรี ย น ในการเลื อ กสถานศึ ก ษาที่ เ หมาะสมให้ ก ับ นัก เรี ย นโดยพิ จารณา
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูป้ กครองและชุ มชน เพื่อที่จะสามารถช่ วยพัฒนา
และปรับปรุ งให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จทางด้านวิชาการ
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2. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ ส ะท้อ นถึ ง คุ ณลัก ษณะความเป็ นคนดี ของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้ กครอง ปี การศึกษา
2559 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวม
ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนและบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
และแยบยล ภายใต้การมีส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ได้แก่ ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน เช่ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะเครี ยะ กลุ่มนาอินทรี ย ์
บ้านหนองถ้วย สถานี อนามัยสามอ่าง วัดหนองถ้วย วัดเกษตรชลธี วัดบ้านขาว และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เป็ นต้น ได้ร่ วมวางแผนในการจัดกิ จกรรม เพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน 5
ประการ ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และ มีวินยั โดยเลือกใช้กิจกรรมและ
รู ปแบบการพัฒนาที่ แยบยลและสร้ างสรรค์ที่เปิ ดโอกาสให้ครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ได้ร่วมดาเนิ นกิจกรรมควบคู่กบั นักเรี ยนตามเหมาะสม ซึ่ งได้
กาหนดรู ปแบบ “กิ จกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” เป็ นแนวทางการพัฒนาลักษณะความเป็ นคนดีของ
นักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย 1) การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ โดยมี กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดประชุ ม
สร้ า งความเข้า ใจและความตระหนัก ระหว่ า งผู ้บ ริ ห าร ครู นัก เรี ย น ผู ้ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึ กษา และเครื อข่ ายชุ มชน และร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย ตลอดจนกระบวนการที่ จะนาไปสู่
เป้ าหมาย นัน่ คือนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะความเป็ นคนดีตามที่กาหนด 2) สร้างการมี
ส่ วนร่ วม โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ ร่ วมกาหนดบทบาทหน้าที่ ของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครื อข่ายชุ มชน การสร้างความเข้าใจและการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
บทบาทในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีลกั ษณะความเป็ นคนดี และการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
โครงการ กิ จกรรม และโครงงานคุ ณธรรมที่ โรงเรี ยนดาเนิ นการ 3) สอบถามติ ดตาม(นิ เทศก ากับ
ติ ด ตามอย่ า งกั ล ยาณมิ ต ร) โดยมี กิ จ กรรมย่ อ ย ได้ แ ก่ การก าหนดรู ปแบบการนิ เ ทศติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการดาเนิ นกิ จกรรม การกาหนดปฏิ ทินการติดตามแลกเปลี่ ยนรายงานความก้าวหน้า
และการจัดกิ จกรรม “ตลาดนัดความดี ” 4) เสริ มแรงเชิ งบวก สร้ างขวัญกาลังใจ โดยมี กิจกรรมย่อย
ได้แก่ การกาหนดรู ปแบบการเสริ มแรง สร้ างขวัญก าลังใจ การให้โอกาสครู และนักเรี ยนได้ร่วม
กิจกรรมในการนาเสนอผลงานร่ วมกับโรงเรี ยนอื่นๆ การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและครู ได้รับเกียรติบตั ร
ในระดับต่างๆ และ 5) สร้ างและขยายเครื อข่าย โดยมี กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุ มวางแผนสร้าง
และขยายเครื อข่ายการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” การ
สร้างเครื อข่ายในรู ปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน การร่ วม
เวทีเสวนา การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น เฟสบุ๊ก คลิ ปวีดีโอ เอกสารบทความและ

362
เอกสารรู ปเล่มในอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น การรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี ยนต่างๆ ตลอดจนการขยาย
เครื อข่ายสู่ โรงเรี ยนใกล้เคียง และนอกจากนี้ ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายยังเป็ นแบบอย่างที่ดี ในการ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี พฤติกรรมที่สะท้อนถึ งคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิตอาสา
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิ ยั ตามตัวชี้วดั ที่โรงเรี ยนกาหนดอย่างยัง่ ยืน
สอดคล้องกับพนม พงษ์ไพบูลย์ (2552 : ออนไลน์) กล่าวว่า คนทุ กคนทุกเพศ ทุ กวัย
ทุกอาชี พ จาเป็ นต้องมีค่านิ ยมและทัศนคติเรื่ องความซื่ อสัตย์และต้องดาเนิ นชี วิตโดยมีความซื่ อสัตย์
เป็ นพื้นฐาน ดังนั้น การปลู กฝั งเรื่ องความซื่ อสัตย์จึงต้องเป็ นหน้าที่ ของทุ กฝ่ ายในสังคมที่ จะต้อง
ช่วยกัน จะยกภาระให้ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ได้ ทุกคนต้องมีสานึ กและปฏิบตั ิหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
ความซื่ อสัตย์และมีหน้าที่ดูแลช่ วยเหลื อสร้ างจิตสานึ กให้คนอื่นปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ดว้ ย
องค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สาคัญ คือ 1) ครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครอง ญาติพี่นอ้ ง ต้องช่วยกัน
ดูแลสร้างและปลูกฝังจิตสานึกนี้ ดว้ ยการแนะนา สั่งสอน ทาตัวอย่างที่ดีให้กบั คนในครอบครัวของตน
2)โรงเรี ยนและสถานศึกษา เป็ นสถาบันสาคัญที่ทาหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิ สัย คื อ ให้ความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบตั ิที่ถูกต้อง หัวใจสาคัญของการศึกษา คือ การ
ทาให้คนเป็ นคนดีเป็ นคนที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นทั้งต่อสังคมที่ตนอยูอ่ าศัยและต่อประเทศชาติจนถึ ง
มนุษยชาติในที่สุด การสร้างลักษณะนิสัยความซื่ อสัตย์ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่โรงเรี ยนและสถานศึกษา
จะต้องให้การเอาใจใส่ ดูแลไม่ น้อยกว่าการท าให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ 3) สถาบันสั งคมต่ าง ๆ ก็ต้องมี
บทบาทส่ งเสริ มสนับสนุ นการสร้ างลักษณะนิ สัยความซื่ อสัตย์ วัดและองค์กรทางศาสนาต่าง ๆ จะมี
ส่ วนช่ วยได้มากในการอบรม สร้ างความเชื่ อ ความศรั ทธาให้เกิ ดขึ้ น สื่ อมวลชนต่าง ๆ ก็มีส่วนให้
ความรู้ ความตระหนักความสานึ กในความสาคัญของความซื่ อสัตย์ได้มาก ถ้ามีการยกตัวอย่างคนทา
ความดีให้ปรากฏเสมอ ๆ ก็จะทาให้สังคมเชื่อมัน่ ในความดีงามนั้น ๆ ได้มากขึ้น ที่สาคัญคือจะต้องไม่
เผลอยกย่องคนไม่ซื่อสัตย์ให้คนทัว่ ไปเห็ น เพราะ จะทาให้คนทัว่ ไปรู ้สึกว่าเป็ นปกติวิสัยที่คนทัว่ ไป
พึงประพฤติปฏิบตั ิได้ ไม่ใช่เรื่ อง
สอดคล้องกับดวงทิพย์ อันประสิ ทธิ์ (2555 : 29) ได้อธิ บายถึงแนวทางจากคุ ณลักษณะ
ของผู ้มี จิ ตอาสาไว้ว่ า ผู ้ที่ มี จิ ตอาสาจะมี ล ัก ษณะเป็ นบุ คคลที่ พ ร้ อมจะช่ วยเหลื อสั ง คมทุ ก เวลา
ตระหนักถึ งส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัวโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน พึงกระทาด้วยใจจริ ง โดยที่ปราศจาก
การเลือกผูท้ ี่ต้องการจะเสี ยสละให้ และไม่ได้ถูกกระทาจากผูอ้ ื่น เป็ นการกระทาออกมาด้วยใจจริ ง
อย่างแท้จริ ง ซึ่ งลักษณะของผูท้ ี่มีจิตอาสานั้นจะผ่านการได้รับการปลู กฝั งและการอบรม ถ่ ายทอด
พฤติกรรมในการเสี ยสละ โดยมีสถาบันต่างๆ ที่ทาหน้าที่อบรมสั่งสอนหรื อเป็ นแบบอย่าง ซึ่ งลักษณะ
เหล่านี้อาจเกิดมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อให้เกิดการเสริ มสร้างอาสาของคนในชุ มชน
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สอดคล้องกับเกษม วัฒนชัย (2550 : 164-165 อ้างถึงใน กรรณิ การ์ ภิรมย์รัตน์. 2554) ได้
กล่าวถึงแนวทางในพัฒนาความพอเพียง ซึ่ งสามารถดูได้จากการที่ทุกคน จงรักภักดีต่อองค์กร ยึดมัน่
ต่อปณิ ธานขององค์กร ยินดี เสี ยสละเพื่องานส่ วนรวมหรื อไม่ ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าหากทุกคนสามารถ
ควบคุ มตัวเองจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและ ภายใน โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ น
ตัวควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ก็จะทาให้เกิดผลดีท้ งั ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป
สอดคล้องกับณัฏฐณิ ชา ศรี พิมลปาณี (2551 : 32-33) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาและปลูกฝั ง
ความรับผิดชอบ ควรที่จะฝึ กความรับผิดชอบเริ่ มตั้งแต่วยั เด็ก โดยจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย
และความสามารถของแต่ละบุ คคล ต้องยืดหยุ่น ไม่เร่ งรัดเด็กจนเกิ นไป และสอนให้เด็กรู ้ สิทธิ และ
หน้าที่ของตน และเคารพสิ ทธิ หน้าที่ของผูอ้ ื่น เพื่อที่จะไม่ไปก้าวก่ายงานของบุคคลอื่น
สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2561 : 12) ได้กล่ าวถึ งกระบวนการ
เสริ มสร้างวินยั (Process) ไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมความพร้อม
ขั้นที่ 2 การวางแผนเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
ขั้นที่ 3 การร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
1) การบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยครู ผสู ้ อน
2) การจัดทาโครงงานเพื่อเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน
3) การจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการเสริ มสร้างวินยั
ขั้นที่ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560) ได้ศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
ขยายผลโรงเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรมในส่ วนภูมิภาคและกระประเมินผลการพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม
จริ ยธรรม” สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึ่ งได้รายงานข้อมูลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงการใน
การพัฒนาโรงเรี ยนคุ ณธรรม 1) ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิ ทศั น์ร่มรื่ นเหมาะสมเป็ นที่ เรี ยนมากขึ้ น
2) ด้านนักเรี ยน พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรี ยนกาหนดไว้เป็ นส่ วน
ใหญ่ 3) นักเรี ยนพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น 4) โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีภาคีเครื อข่ายเข้ามามี
ส่ วนร่ วมสนับสนุ นเพิ่มมากขึ้ น 5) โรงเรี ยนมีนวัตกรรม/ องค์ความรู้ ของการสร้ างเสริ มคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งได้จากการดาเนิ นโครงงานคุณธรรมของโรงเรี ยน 6) โรงเรี ยนได้รับการยอมรับให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ ศึ กษาดูงานด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนใกล้เคียง ชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนในด้าน
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมนักเรี ยนให้ดีข้ ึ น ท าให้โรงเรี ยนใกล้เคี ยงมาศึ กษาดู งานด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม
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สอดคล้องกับสิ ท ธิ ศ ัก ดิ์ แก้วทา (2555) ได้ศึ กษาเรื่ องแนวทางด าเนิ นงานส่ ง เสริ ม
คุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนมัธยม จังหวัดพิจิตร ผลการวิจยั ด้านบุคลากร พบว่า ครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาต้องมี การพัฒนาตนเองด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และต้องมี ส่วนร่ วมทุ ก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดกิ จกรรม ด้านการส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมพบว่า สถานศึ กษาต้องมี
แผนงานโครงการเกี่ ยวกับการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่เหมาะสม ชัดเจนและปฏิบตั ิตามแผนที่วาง
ไว้ ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนไว้ให้ชดั เจนเหมาะสม
สอดคล้องกับสมปอง ใจดีเฉย และคณะ (2554) ได้สังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการ
สร้างโรงเรี ยนต้นแบบด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (บางมูลนากโมเดล) โดยศึกษาข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เชิ งบรรยาย การศึกษาเชิ งคุ ณภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร คณะครู และบุคลากร โรงเรี ยน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม จานวน 110 คน นักเรี ยน จานวน 1,080 คน และผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา กานันผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุ มชน และประชาชนทัว่ ไปในเขตบริ การของโรงเรี ยน จานวน
479 คน ผลการสังเคราะห์พบว่า กระบวนการขับเคลื่อนสู่ ความเป็ นบางมูลนากโมเดล ใช้ยุทธศาสตร์
3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ การพัฒนานักเรี ยน และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม โดยใช้ กิ จกรรมโครงงานคุ ณธรรม เป็ นเครื่ องมื อหลักในการขับเคลื่ อนโครงการ
ร่ วมกับงานวินัยนักเรี ยน และกิ จกรรม/โครงการด้านการพัฒนาจิ ตส านึ ก สาธารณะของนัก เรี ย น
ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในส่ วนของกิ จกรรมชุ มนุ มและกิ จกรรมเพื่อสาธารณะ ซึ่ งคณะครู ได้ร่วมกันระดมความคิดและ
กาหนดให้มีแนวปฏิ บตั ิร่วมกัน อนึ่ ง การใช้โครงงานคุ ณธรรมเป็ นเครื่ องมื อหลักนั้น มิได้เป็ น
กลจัก รที่ท าให้นัก เรี ย นมี คุ ณธรรมโดยตรง แต่เป็ นกลจัก รที่ ช่ วยพัฒนาความคิ ดให้ก ับนัก เรี ย น
ซึ่ งเมื่อนักเรี ยนคิดดี และคิดเป็ น คิดวิเคราะห์เชิ งระบบจะก่อเกิ ดอาวุธทางปั ญญาและเกิ ดคุ ณธรรม
ขึ้นภายในตัวเองในที่สุด โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมจะมีครู เป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
ในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
สอดคล้องกับแบรดชอว์(Bradshaw. 2007) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพ
ของท้องถิ่น โดยการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการประมวลผลนาเอาคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าไปใน
บทเรี ยนที่ ทาการสอน ซึ่ งเน้นตามวัฒนธรรมของท้องถิ่ นของนักเรี ยน ผลการศึ กษา พบว่า นักเรี ยน
ได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพมีความเจริ ญทางคุณธรรมจริ ยธรรมมากยิง่ ขึ้น
สอดคล้องกับแครนเลย์ (Cranlay. 2003 : 1531-A) ศึ กษาการปฏิ บตั ิด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ในเขตชุ มชนเมืองของประเทศไทย การประพฤติ
ปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรมของนักเรี ยน ประกอบด้วย มาตรการที่โรงเรี ยนใช้อบรมคุณธรรม จริ ยธรรมของ
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นักเรี ยนโดยการนาเอาจริ ยธรรมบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่น ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าการจัด
การศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมโดยผู้บ ริ หารและครู เน้ น ความดี ง ามที่ ยึ ด ตามหลั ก ของ
พระพุทธศาสนาโดยเน้นการควบคุ มดูแลนักเรี ยน การปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนอื่นโดย
วิธีการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยการปฏิ บตั ิ แม้ว่าจะไม่ได้กาหนดไว้ในหลักสู ตร สิ่ งที่ตอ้ งปฏิ บตั ิต่อ
กัน การให้เกี ยรติ ผอู ้ ื่ นเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญ และได้คน้ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนจริ ย
ศึกษาควรบูรณาการคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิได้
ผูบ้ ริ หารและครู นอกจากจะอบรมสั่งสอน ควรเป็ นแบบอย่างที่ดี การฝึ กอบรมควรกระทาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุ มชน ที่มีต่อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น เครื อข่ายชุ มชน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ปี การศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน
ที่ผลปรากฏเช่ นนี้ เป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารมีการวางแผนงานโดยใช้กระบวนการบริ หาร
จัดการอย่างแยบยลและสร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” ซึ่ งประกอบด้วย
การสื่ อสารสร้ างความเข้าใจ การสร้ างการมีส่วนร่ วม การสอบถามติดตาม (นิ เทศกากับติ ดตามอย่าง
กัลยาณมิตร การเสริ มแรงเชิ งบวก/สร้างขวัญกาลังใจ และ การสร้างและขยายเครื อข่าย ทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ เป็ นขั้นแรกที่สาคัญมาก เพราะการ
สื่ อสารสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน ถือเป็ นการสร้าง
การรับรู้และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ ยวข้องได้เข้าใจตรงกัน ทั้งเป้ าหมาย วิธีการและ
เนื้อหาสาระในการปรับปรุ งหรื อสร้างพฤติกรรมของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยน
ซึ่ งเมื่อเมื่อทุกฝ่ ายเข้าใจตรงกันก็จะนามาซึ่ งความร่ วมมือ และความสาเร็ จ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารยังได้
ให้ความสาคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดพลังความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วม ร่ วมคิดร่ วมวางแผน แนะนา เพื่อพัฒนา
ความเป็ นคนดี ของนักเรี ยน การสอบถาม/นิ เทศกากับติ ดตาม และเสริ มแรงเชิ งบวก/สร้ างขวัญ
กาลังใจ ก็ยิ่งมีความสาคัญไม่ดอ้ ยไปกว่ากันในการดาเนิ นกิจกรรม เพราะจะทาให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมี
ความตระหนักตั้งใจให้การดาเนิ นกิจกรรมสาเร็ จและภาคภูมิใจร่ วมกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้ใช้วิธีการอย่าง
หลากหลาย ทั้งเป็ นทางการไม่เป็ นทางการ โดยมุ่งเน้นความเป็ นกัลยานมิตร และสุ ดท้ายกระบวนการที่
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ช่วยเสริ มหนุนความสาเร็ จและการต่อยอดในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนอีกทาง
หนึ่งก็คือการสร้างและขยายเครื อข่าย
สอดคล้องกับผุสดี แสงหล่อ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กปกครองต่อการ
บริ หารงานของโรงเรี ยนสวนป่ าอุปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2.
พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การทางาน
เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพผลสู งสุ ด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องรู ้
เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและวิธีการด้วยการอาศัยการจูงใจเป็ นเครื่ องมือสาคัญการจูงใจบุคลากร
ให้ได้ผลนั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้สิ่งจูงใจที่ เหมาะสมกับ ความต้องการของแต่ละบุ คคลและมี ความรู ้
พื้นฐานที่จะนาไปใช้ในการเสริ มสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับสุ เมธ แสงนิ่ มนวล ( 2545 : 11 อ้างถึงใน พัชรี คงดี. 2556) ได้กล่าวถึ ง
การเสริ มสร้างขวัญกาลังใจในการทางานไว้ดงั นี้
1. สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน นับเป็ นสิ่ งที่ดีทาให้คนอยากทางาน เพราะงานดี เงิน
ดีมีความก้าวหน้า เมื่อมีทศั นคติที่ดี ขวัญและกาลังใจย่อมดีดว้ ย
2. วางมาตรฐานและสร้างเครื่ องมือสาหรับวัดผลสาเร็ จของการปฏิ บตั ิงาน กล่าวคื อ
เนื่ องจากผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานต้องการมาตรฐานการทางานที่กาหนดไว้ชดั เจนดังนั้นการสร้ างเครื่ องมื อ
สาหรับวัดผลการทางานรวมทั้งการวางมาตรฐานจะทาให้เขาเกิดขวัญและกาลังใจที่ดี
3. เงิ น เดื อ นและค่ า จ้า งคนเราท างานสิ่ ง แรกที่ เ ขาต้อ งการเป็ นค่ า ตอบแทนคื อ
“เงินเดือน” หรื อ “ค่าจ้าง” ถ้าได้นอ้ ยไม่คุม้ ค่าขวัญกาลังใจของเขาก็จะตกต่าถ้าได้มากเขาประเมินว่า
คุม้ ค่าและมันเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ อย่างเหมาะสมตามที่เขาคาดหวังขวัญและกาลังใจก็จะดี
4. ความพึง พอใจในงานที่ทาถ้างานที่ทาเป็ นงานที่เขาชอบเขารักเขาถนัดเขาจะพึ ง
พอใจและทาได้ดี เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ขวัญและกาลังใจก็ย่อมดี แต่หากเขาไม่รักไม่ชอบไม่ถนัดก็จะเกิ ด
ภาวะที่ตรงกันข้าม ผูบ้ ริ หารถ้าต้องการสั่งใช้งานคนหรื อมอบหมายงานหน้าที่ ให้ทาจึ งต้องดู ให้
รอบคอบ ถือหลัก “ ใช้คนให้ถูกกับงาน” หรื อ “Put the Right Man to the Right Job”
5. ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานเนื่ องจากความต้องการของคนทางานอยากได้รับการ
ยอมรับเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานดังนั้นต้องพยายามสร้างความเป็ นหนึ่ งให้เกิ ดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญและ
กาลังใจ
6. สัม พันธภาพระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาเรื่ องนี้ นับว่า สาคัญมาก
ถ้า สั ม พัน ธภาพระหว่า งลู ก พี่ ลู ก น้อ งอยู่ใ นเกณฑ์ ดี มี ค วามสุ ข ท างานราบรื่ น ขวัญ ก าลัง ใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานก็ยอ่ มดีดว้ ยดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรคานึงเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างกันและกันให้ดีที่สุด
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สอดคล้องกับ บลูม(Bloom. 1976 : 72-74 อ้างถึงใน พิสมัย แก้วทาสี . 2551 : 6) กล่าว
ว่า ถ้าสามารถจัดให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมที่ตนต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่ นอนว่านักเรี ยนทุก
คนได้เตรี ย มใจส าหรั บ กิ จกรรมที่ ตนเลื อกนั้นด้วย ความกระตื อรื อร้ นพร้ อมทั้ง ความมัน่ ใจเรา
สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้ชดั เจน จากการปฏิบตั ิของนักเรี ยนต่อ
งานที่ เป็ นวิชาบังคับ กับวิชาเลื อกจากสิ่ งนอกโรงเรี ย นที่ นัก เรี ย นอยากเรี ยน เช่ น การขับรถยนต์
ดนตรี บางชนิ ดเกมหรื ออะไรบางอย่างที่นักเรี ยนอาสาสมัครและตัดสิ นใจได้โดยเสรี ในการเรี ยน
การมี ความกระตื อรื อร้ น และความสนใจเมื่ อเริ่ มเรี ยนจะทาให้นักเรี ยน เรี ยนได้เร็ วและประสบ
ความสาเร็ จสู ง
อย่างไรก็ตาม บลูม (Bloom) เห็นว่า วิธีน้ ี ค่อนข้างเป็ นอุดมคติที่จดั ได้ลาบาก ความพึง
พอใจของนักเรี ยนในการศึกษาเล่าเรี ยนจะเกิ ดจากองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ คือหลักสู ตรวิธีสอน
และกิ จกรรมการเรี ยนการสอนครู ผูส้ อนที่ จะสั่ง สอนให้ผูเ้ รี ย นประสบความสาเร็ จในการเรี ย น
ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนที่จะสร้างความสุ ขในการเรี ยนให้กบั นักเรี ยน
เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมี ค วามรั ก และกระตื อ รื อ ร้ น ในการเล่ า เรี ย นโดยการปรั บ ปรุ ง
องค์ประกอบต่างๆ ของครู มีการยกย่องให้กาลังใจแก่นกั เรี ยนที่กระทาความดีมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเจริ ญก้าวหน้า การสร้างสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ที่เหมาะสมน่าอยูเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟั งและให้ความช่วยเหลือเมื่อ
นักเรี ยนมีปัญหาทุกข์ร้อนปั จจัยความพึงพอใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่จะส่ งผลให้นกั เรี ยน
ประสบความสาเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยน
สอดคล้องกับทฤษฎีบาร์ นาร์ ด (Barnard. 1972 : 142 อ้างถึงใน เสนอ ทองจีน. 2549 : 38)
ได้กล่าวถึ งสิ่ งจูงใจที่หน่ วยงาน หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานใช้เป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ ให้บุคคลเกิ ด
ความพึงพอใจในการทางานไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. สิ่ ง จู ง ใจที่ เ ป็ นวัต ถุ ได้แ ก่ เงิ น สิ่ ง ของที่ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเป็ นการตอบแทน
เป็ นการชดเชย หรื อเป็ นรางวัล
2. งานนั้น ต้อ งสามารถวางแผนและวัด ความสาเร็ จ ได้โ ดยใช้ร ะบบการทางาน
และการควบคุมที่มีประสิ ทธิผล
3. เพื่อให้ผลในการสร้างสิ่ งจูงใจในเป้ าหมายของงาน จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 คนทางานมีส่วนในการตั้งเป้ าหมาย
3.2 มีผลงานกลับมาให้ผทู้ าทราบโดยตรง
3.3 งานนั้นเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา
3.4 งานนั้นสามารถทาให้สาเร็ จได้
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จากทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าแรงจูงใจที่มาจากความต้องการของมนุษย์ทาให้
เกิดความพึงพอใจ นัน่ คือ ทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี เมื่อผลเป็ นไปตาม
เป้ าหมายจึงเกิดความพึงพอใจ เป็ นความรู ้สึกด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ซึ่ งจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
สอดคล้องกับ อคาร์ เวอรัล และคณะ (Akar Vural. et al. 2013 : 225) ได้ทาการพัฒนา
โมเดลการวัดความเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนในจังหวัด
ไอดิ น จานวน 781 คน ผลการวิจยั พบว่า ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยนมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงเรี ยน จานวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การ
เคารพกฎระเบียบของโรงเรี ยน และความพึงพอใจในโรงเรี ยน ซึ่ งการพัฒนาความเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
โรงเรี ยน โดยการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจและยอมรับซึ่ งกันและกัน มีน้ าใจช่วยเหลือกันในยาม
ที่มีปัญหา ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรักและความผูกพันต่อโรงเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการเคารพกฎเกณฑ์ใน
โรงเรี ยน มีความพึงพอใจในโรงเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยนได้อย่างมีความสุ ข
สอดคล้องกับดิฟอานิ (Dzivhani. 2002 : 842-A) ได้ศึกษาบทบาทของระเบียบวินยั ที่มี
ต่ อ การจัด การในโรงเรี ย นและห้ อ งเรี ย น โดยการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ งที่
กฎระเบีย บวินัยดี ม าก แสดงให้เห็ นจากการสอบเรี ยนต่ อในระดับ อุ ดมศึ กษาได้เป็ นจานวนมาก
พบว่า เกิ ดจากระบบการจัดการของโรงเรี ยนที่ดี เช่ น นโยบาย สภาพห้องเรี ยน บทบาทครู ผสู ้ อน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ตัวแทนของนักเรี ยน และกฎระเบียบวินยั ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
วินยั ที่เหมาะสมมีการอุทิศตนให้กบั การกากับดูแลวินยั ควรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิการมีวินยั และ
การเป็ นแบบอย่า งที่ ดีข องคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ย น ล้วนเป็ นองค์ป ระกอบต่ อ การรั ก ษา
ระเบี ย บวินัย ของโรงเรี ย น ประการส าคัญคื อได้รับ ความร่ วมมื อจากนัก เรี ย นและผูป้ กครองจึ ง
ประสบความสาเร็ จได้
4. ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อ โรงเรี ยนตะเครี ยะ
วิทยาคม ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และนักเรี ยน ส่ งผลให้โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง
ระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้ นจานวน 221
รายการ เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ พบว่า ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับชาติ จานวน 36 รายการ
ระดับภาค/จังหวัด/เขตตรวจราชการ จานวน 25 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 160
รายการ อีกทั้งโรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคมเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ของหน่ วยงานทางการศึกษา ผูป้ กครอง
และชุมชน สอดคล้องตามสมมติฐาน
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ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารมีการวางแผนและบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
แยบยลและสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะความคนดี ของนักเรี ยน 5 ประการ ได้แก่ ซื่ อสัตย์ จิ ต
อาสา ความพอเพียง ความรับผิดชอบ และ มีวินยั ภายใต้รูปแบบ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” ซึ่ ง
ประกอบด้วย การสื่ อสารสร้างความเข้าใจ การสร้างการมีส่วนร่ วม การสอบถามติดตาม (นิ เทศกากับ
ติดตามอย่างกัลยาณมิตร) การเสริ มแรงเชิ งบวก/สร้างขวัญกาลังใจ และการสร้างและขยายเครื อข่าย ทา
ให้เกิดพลังความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วน
ร่ วมในทุกขั้นตอน ทั้งร่ วมคิดร่ วมวางแผน แนะนา นิ เทศกากับติดตามอย่างกัลยาณมิตร และให้ขวัญ
กาลังใจซึ่ งกันและกัน เพื่อให้การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนประสบความสาเร็ จทั้ง
โรงเรี ยน และเป็ นที่ยอมรับและชื่นชม ตลอดจน เกิดความเชื่อมัน่ กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ มนตา ตุลย์เมธาการ และคณะ (2560) ที่วิจยั เรื่ องการสังเคราะห์องค์ความรู้
กระบวนการขยายผลโรงเรี ยนคุ ณธรรมจริ ยธรรมในส่ วนภู มิ ภาคและกระประเมิ นผลการพัฒนา
โรงเรี ยนคุณธรรมจริ ยธรรม สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิ น ซึ่ งได้รายงานข้อมูลที่เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ของโครงการในการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม 1) ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ร่มรื่ นเหมาะสมเป็ นที่
เรี ยนมากขึ้ น 2) ด้านนักเรี ยน พฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์เป็ นไปตามคุ ณธรรมอัตลักษณ์ ที่ โรงเรี ยน
กาหนดไว้เป็ นส่ วนใหญ่ 3) นักเรี ยนพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น 4) โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีภาคี
เครื อข่ายเข้ามามีส่วนร่ วมสนับสนุ นเพิ่มมากขึ้น 5) โรงเรี ยนมีนวัตกรรม/ องค์ความรู้ ของการสร้าง
เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งได้จากการดาเนิ นโครงงานคุณธรรมของโรงเรี ยน 6) โรงเรี ยนได้รับการ
ยอมรั บให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ศึ กษาดู งานด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมของโรงเรี ยนใกล้เคี ยง ชื่ อเสี ยงของ
โรงเรี ยนในด้านการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมนักเรี ยนให้ดีข้ ึน ทาให้โรงเรี ยนใกล้เคียงมาศึกษาดูงาน
ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม และพบว่าผลกระทบเชิ งบวกที่นอกเหนื อจากได้รับประกาศเกี ยรติคุณตาม
สภาพจริ ง แล้วหลังการพัฒนาส่ งผลให้ 1) โรงเรี ยนมีผลทดสอบทางการศึกษา ในระดับชาติ (O-NET)
ในระดับ สู งขึ้น 2) โรงเรี ยนคุณธรรมมีนกั เรี ยนที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น 3)
อัตราออกกลางคันของนักเรี ยนในโรงเรี ยนคุ ณธรรมลดลง ในทางตรงกันข้ามพบว่า ส่ วนใหญ่ มี
นักเรี ยนเข้ามาศึ กษาต่ อเพิ่มขึ้ น 4) โรงเรี ยนและนักเรี ยนได้รับรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติ จากการประกวด
แข่งขันต่าง ๆ การแข่งขันทางด้านวิชาการ ด้านกี ฬา การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ หรื องานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะ การแข่งขันร้ องเพลงและเล่นดนตรี ฯลฯ และ 5) ชุ มชนมีการตื่นตัวในระดับสู งในการ
รับรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรี ยนคุณธรรม พบว่า ชุ มชนจะให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น ชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมเป็ นฐานจัดการเรี ย นรู้ และสนับสนุ นในด้าน
งบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ และร่ วมเป็ นวิทยากรเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
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สอดคล้องกับ ดิฟอานิ (Dzivhani. 2002 : 842-A) ได้ศึกษาบทบาทของระเบียบวินยั ที่มี
ต่ อ การจัด การในโรงเรี ย นและห้ อ งเรี ย น โดยการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ งที่
กฎระเบี ยบวินัย ดี ม ากแสดงให้เห็ นจากการสอบเรี ยนต่อในระดับอุ ดมศึ ก ษาได้เป็ นจานวนมาก
พบว่า เกิ ดจากระบบการจัดการของโรงเรี ยนที่ดี เช่ น นโยบาย สภาพห้องเรี ยน บทบาทครู ผสู ้ อน
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ตัวแทนของนักเรี ยน และกฎระเบียบวินยั ที่กาหนดไว้
ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนโดยใช้ “กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 5
ลักษณะ” โรงเรี ยนตะเครี ยะวิทยาคม ครั้ งนี้ ทาให้คน้ พบจุ ดเด่ นคื อ จุ ดเด่ นด้านองค์ความรู ้ และ
จุดเด่นด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
คนดีของนักเรี ยนต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 โรงเรี ยนควรชี้ แจงให้ความรู ้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นกั เรี ยน ครู
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึ กษา และเครื อข่ ายชุ มชน ให้ รั บทราบ เข้าใจ และตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยน ซึ่ งต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุก
ฝ่ าย ซึ่ งต้องเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการและบทบาท และการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐานในการ
พัฒนาความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
1.2 การดาเนิ นกิจกรรมทั้ง 5 ลักษณะ ควรดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ และควร
ประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรี ยนตามตัวชี้ วดั ที่โรงเรี ยนกาหนดอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อดูการพัฒนา และเสริ มสร้างขวัญกาลังใจ ตลอดจนแนวโน้มความเป็ นคนดีให้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ มีผลต่อความเป็ นคนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเป็ นคนดีของนักเรี ยนหรื อเยาวชนวัยเรี ยน
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นคนดีกบั ความเป็ นคนเก่งของนักเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนมีท้ งั ความดีและความเก่งอย่างยัง่ ยืน
2.3 ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาความเป็ นคนดีของนักเรี ยนโดยอาศัยการมีส่วนร่ วม
ในลักษณะอื่นๆ เพื่อสามารถพัฒนาความเป็ นคนดีนกั เรี ยนได้อย่างหลากหลาย
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