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การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
ของโรงเรียนวัดปาไผ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาสนา  สุขธนู 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทคัดยอ 
 

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   

ชื่อผูรายงาน  นางวาสนา  สุขธนู 
ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
คําสําคัญ  การพัฒนารูปแบบ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และศึกษาผล
การใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ จํานวน 449 คน กลุมผูให
ขอมูล ประกอบดวย ครูโรงเรียนวัดปาไผ จํานวน 32 คน นักเรียน จํานวน 449 คน ดําเนินการตาม
ระเบียบการวิจัยและพัฒนา โดยแบงการศึกษาวิจัยเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบ      
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ดําเนินการในปการศึกษา 2559 - 2560 ระยะท่ี 2 ศึกษาผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดําเนินการ
ระหวางเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ.2561 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ รูปแบบการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แบบประเมินคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ 
และแบบสํารวจผลงานดานคุณธรรมของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน วิเคราะหขอมูลจากการ
วิเคราะหเนื้อหาจากฉันทามติในการสนทนากลุม หาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีพัฒนาข้ึน คือ  4 G Model ประกอบดวยรูปแบบกิจกรรม 4 รูปแบบ 
ดังนี้  
G1 = good example เปนแบบอยาง คุณธรรม นํา นักเรียน G2 = good practice หม่ันพากเพียร
ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี G3 = good goal มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี และ G4 = good 
participation บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน ซ่ึงพบวา มีผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบอยูใน
ระดับมีคุณภาพมากท่ีสุด ท้ังโดยภาพรวมและรายขอ 

2. ผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้คุณธรรม 
อัตลักษณ 5 ประการ ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100 และปรากฏผลงานดานคุณธรรมจริยธรรม  
ท่ีเกิดกับโรงเรียน มีจํานวน 8 รางวัล ผลงานท่ีเกิดกับผูบริหาร มีจํานวน 5 รางวัล ผลงานท่ีเกิดกับ
ครูผูสอน มีจํานวน 67 รางวัล และผลงานท่ีเกิดกับนักเรียน มีจํานวน 66 รางวัล 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจากผูมีพระคุณ
หลายทานซ่ึงตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ไดแก คณะครูโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล อีกท้ังยังเปนกําลังใจและชวยเหลือในการจัดทําผลงานในครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณ นายปู แตงออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ นายสมพงษ หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ วาท่ีรอยตรีศุภกฤต ตรีมงคล            
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นางสาวเอ้ืออารี ทวมเสม  
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญใหคําชี้แนะ 
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย จนทําใหไดเครื่องมือท่ีมีคุณภาพมาใชในการวิจัยครั้งนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีใหความชวยเหลือและคําแนะนําเก่ียวกับการสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล จนงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงลงได 
  คุณคาและประโยชนอันพึงมีของงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาแดพระคุณของ 
บิดา มารดา บูรพาจารยท่ีใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหสติปญญาและคุณธรรมเปนเครื่องชี้นําชีวิต        
จนประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ 
 

 
 
 
 
               วาสนา  สุขธน ู
       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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สารบัญ 
 

           หนา 
บทท่ี 1 บทนํา                     1 
 ความเปนมา               1 
 วัตถุประสงคการวิจัย           3 
 ขอบเขตการวิจัย            3 
 นิยามศัพทเฉพาะ            4 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย          5 
บทท่ี 2 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ         6 
 ความหมายคุณธรรมจริยธรรม          6 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม       8 
 หลักการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม       12 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค       14 
 ความเปนมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.      21 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ         24 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย         33 
 ผูวิจัยและผูใหขอมูล         33 
 ตัวแปรท่ีศึกษา          33 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย         33 
 วิธีการสรางเครื่องมือ         34 
 การเก็บรวบรวมขอมูล         37 
 การวิเคราะหขอมูล                   40 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย         42 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล                   44 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2            44 
  รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน              45 
  รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี              46 
  รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี              47 
  รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน              48 

ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2          52 
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สารบัญ   (ตอ) 
 

          หนา 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       81 
 วัตถุประสงคการวิจัย         81 
 ผูวิจัยและผูใหขอมูล         81 
 ตัวแปรท่ีศึกษา          81 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย         81 
 การเก็บรวบรวมขอมูล         82 
 การวิเคราะหขอมูล         82 
 สรุปผลการวิจัย          83 
 อภิปรายผล          85 
 ขอเสนอแนะ          88 
บรรณานุกรม           89 
ภาคผนวก           99 
 ก  รายชื่อผูเชี่ยวชาญ         100 
 ข  รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ    102 
 ค  สําเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โลรางวัล       109 
 ง  สําเนาภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม      133
 จ  ประวัติผูวิจัย           140
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สารบัญตาราง 
 

          หนา 
ตารางท่ี  
 1  คะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพ 

    ของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2    50 
2  ผลการสังเกตพฤติกรรมความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2     52 
3  ผลการสังเกตพฤติกรรมความกตัญ ูของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2     53 
4  ผลการสังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตยสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2     54 
5  ผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2     55 
6  ผลการสังเกตพฤติกรรมอุดมการณคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2     56 
7  ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2      57
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สารบัญภาพ 
 

          หนา 
แผนภาพท่ี  

1 การจัดสนทนากลุมเก่ียวกับการหารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม    
ของโรงเรียนวัดปาไผ         38 

2 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2    44 

3 รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน     45 
4 รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี    46 
5 รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี     47 
6 รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน     49 
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บทที ่1 

 บทนํา  
 

ความเปนมา 
หนาท่ีสําคัญของการศึกษาคือการพัฒนาคนใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุข ดังท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ซ่ึงกําหนดใหจัดการศึกษาท่ีมีจุดมุงหมายและ มี
หลักการในหมวด 2 มาตรา 6 วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” โดยยึดการจัดการศึกษาใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมใน
หมวด 4 มาตรา 23 ซ่ึงเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของผูเรียนในแตละระดับ (สมนึก ศูนยกลาง, 2546) 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมท่ีจะท่ี
ประโยชนใหกับสังคมตามบทบาท และหนาท่ีของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต     
ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ทํางานเปน และครองชีวิตอยางสงบสุข  
ปการศึกษา 2550 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหเปนปปฏิรูปการศึกษากับ 8 คุณธรรมพ้ืนฐาน       
ท่ีควรปลูกฝงใหผูเรียน ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดย
ยึดคุณธรรมนําความรู สรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
ความสมานฉันท สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคน โดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู  ท่ีเชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน  สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีความรู และอยูดีมีสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)   

  ท่ีผานมาแนวคิดและแนวการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทย มีความ
พยายามสอนและพัฒนาผูเรียน ใหไดเรียนรู คิดและทําตามหลักจริยธรรม หรือหลักเหตุผลตามบรรทัด
ฐานของสังคม ซ่ึงอาจจะเหมาะสมกับบริบทแวดลอมของสังคมท่ีผานมา แตเม่ือสภาพโลกาภิวัตนและ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากข้ึนในทุกดาน สงผลใหการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนใหเปนคนดี อาจขาดความสมบูรณท่ีจะพัฒนาคนใหมีคุณสมบัติท่ีสอดรับกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางเทาทัน (สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา, 2549) 

จากการประเมินผลการศึกษาของ กรมวิชาการ (2543) พบวาเยาวชนไทยยังมีคุณลักษณะบาง
ประการไมเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร และสภาพท่ีพึงประสงคของสังคมไทยในปจจุบัน 
กนกวรรณ พินแยม (2547) ไดพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนหนองโตง         
“สุรวิทยาคม” อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 
ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันสังเกตการณ และข้ันสะทอนผล โดยกระบวนการบริหารจัดการเนนการมี   
สวนรวมในทุกข้ันตอน โดยเริ่มต้ังแตรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันประเมินผล และรวมกัน
ปรับปรุง ดวยการจัดกิจกรรม 4 ประการ คือการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห การประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน การเขาคายอบรมธรรมะ และการจัดกิจกรรมการประกวด สงผลให นักเรียนมี
พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ความมี
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วินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และยังสงผลใหบุคลากรทํางานรวมกันอยางมีความสุข เปน
กัลยาณมิตรตอกัน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้แครนเลย 
(Cranley,2003) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติดานจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาของชุมชน
เมืองในประเทศไทย พบวา การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูและปฏิบัติได โดยผูบริหารและคณะครูตองพยายามอบรมสั่งสอนและเปนแบบอยางท่ีดีงาม
ตลอดเวลา ควรมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง แมวาเมืองไทยจะเปนเมืองพุทธท่ีมีการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนก็ตาม 
 จากผลการศึกษาและงานวิจัยขางตนสามารถสรุปไดวา การสรางเสริมหรือการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียนจะตองกระทําโดยผานกระบวนการการเรียนรูท้ังการจัดประสบการณการอบรม
สั่งสอน การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และปฏิบัติได ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีการสรางเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนในทางท่ีดีงามอยางตอเนื่อง พอ แม ผูปกครอง ควรมีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสถานศึกษา ชุมชนและสังคมมุงหวัง และดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหรัฐมนตรี   
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ เก่ียวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยรวมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะผูรับผิดชอบการจัด
การศึกษาสําหรับเยาวชนสวนใหญของประเทศใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือใหเยาวชนทุกคน มีความรูความสามารถเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยผลการหารือสรุปไดวา การพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของชาติ จําเปนตองดําเนินการ
จัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหนักเรียน 
ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจและมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ
คุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี รวมท้ังสรางเครือขาย
ชุมชนองคกรแหงคุณธรรมโดยประสานความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เปนเรื่องท่ีไมซับซอนและทําไดงายเปนการลงทุนตํ่า แตได
กําไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม
สามารถนําไปใชไดกับโรงเรียนในทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเปน
คุณธรรมสากล ท่ีจะชวยใหพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ในโรงเรียน “ลดลง” และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค “เพ่ิมข้ึน”ซ่ึงนับเปนการพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน ไดอยางยั่งยืน (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2560) 
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 โรงเรียนวัดปาไผ ต้ังอยูเลขท่ี 54 หมู 8 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปดสอน
ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยสถานศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศน และเอกลักษณของโรงเรียนไวดังนี้ 
 วิสัยทัศนของโรงเรียน : โรงเรียนดีมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู 
คูคุณธรรม มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สรางสรรคนวัตกรรม ใสใจสิ่งแวดลอม นอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ รักความเปนไทยและพัฒนาสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพอยาง
ยั่งยืน ” 
 เอกลักษณของโรงเรียน :  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 จากการกําหนดวิสัยทัศนและเอกลักษณของโรงเรียนวัดปาไผ  พบวาคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งท่ี
สถานศึกษามุงหวังใหเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสถานศึกษามีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาท่ีเนนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
หางไกลยาเสพติด โดยสถานศึกษามีการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องตลอดมา แต
พบวา ยังไมมีรูปแบบของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปนระบบ การดําเนินการเกิดจากการปฏิบัติได
ตามนโยบายใหแนวคิดในการดําเนินงานและมิไดพิจารณาถึงบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเปน
การดําเนินการในสวนยอยมิไดพิจารณาจากองครวมท้ังสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาไมสามารถนําเสนอ
แบบอยางท่ีดีสําหรับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมได 

จากความสําคัญของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขางตน ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ จากผูท่ีมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดสวน
เสียกับการจัดการศึกษาท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนฉันทามติและเปนเทคนิควิธีท่ี
ไดขอมูลท่ีชัดเจน ตรงประเด็น โดยสิ่งท่ีคาดหวัง คือ บุคลากรมีแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในโรงเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน และพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงคลดนอยลง ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน โดยมีจุดเนนท่ีสําคัญ คือ เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ใหเปนคนดี มีความรู และอยูดี มีสุข และสามารถเผยแพรเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1. ผูวิจัยและผูใหขอมูล  ประกอบดวย 
  ผูวิจัย  คือ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ จํานวน 449  คน  
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              กลุมผูใหขอมูล  ประกอบดวย 
- ครูโรงเรียนวัดปาไผ  จํานวน  32  คน 
- นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ จํานวน 449  คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 2.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2.2 ตัวแปรตาม คือ  

2.2.1 พฤติกรรม ดานคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ 
ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.2.3 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ 
ของโรงเรียน  
 3. ขอบเขตของเวลาในการวิจัย 

ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดําเนินการในปการศึกษา 2559 - ปการศึกษา 
2560  

 ระยะท่ี 2 ศึกษาผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปา
ไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง กระบวนการทดลองรูปแบบเพ่ือ

เปนกระบวนการตัดสินใจดําเนินการหาทางเลือกขององคประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับการสงเสริมความ
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีดีของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีกําหนดข้ึนหรือเปนแนวทางการจัด
กระบวนการพัฒนานักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ใหเกิดคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

คุณธรรม หมายถึง หลักการประพฤติท่ีดีงามท่ีมีคุณคาแกผูยึดถือและปฏิบัติตาม เปน
แรงผลักดันใหประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกตองและดีงาม เปนท่ียอมรับของสังคมและบุคคลท่ัวไป โดย
มีจุดเนนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรูและอยูดีมีสุข พิจารณาจากพฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     

จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนในทางท่ีถูกตองและดีงาม อันกอใหเกิดความสุขความเจริญท้ัง
ตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสังคมโดยมีจุดเนนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรูและอยูดีมีสุข พิจารณา
จากพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     
 คุณธรรม 5 ประการ หมายถึง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงานเพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9 ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลท่ี 10 โดยโรงเรียนแตละแหงตองวิเคราะหคุณธรรมอัตลักษณของตนเองเพ่ือใชเปนแนวทางใน
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การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผูบริหาร ครู และนักเรียนตามกรอบ
แนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้  

1) ความพอเพียง หมายถึง การดํารงชีวิตพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ-
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทําพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง ไมฟุง เฟอ และฝกตนเองใหรูจัก
ความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได 

2) กตัญ ู หมายถึง คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย ซ่ึงในสังคมมนุษยตองเก่ียวของสัมพันธกับ
บุคคลตาง ๆ ไดแก พอ แม ครู อาจารย ญาติพ่ีนอง เปนตน ความกตัญ ูเปนคุณธรรมท่ีมนุษยควร
ปฏิบัติ และไมหลงลืมตัวเม่ือเกิดความสําเร็จตองยกยองเชิดชูบุพการี ครู อาจารย และทุกคนท่ีมีสวนรวม 

3) ซ่ือสัตยสุจริต หมายถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช ท่ีวาความซ่ือสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีข้ึน
ในตนเอง เพ่ือจักไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตท่ีสะอาด ท่ีเจริญม่ันคง (พระราชทานเพ่ือ
อัญเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก ปพุทธศักราช 2531) 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผูบริหาร ครู อาจารย ตองมีจิตสํานึกในบทบาท และหนาท่ีของ
ตัวเอง และปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑกติกาพรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ โดยพร่ํา
สอน เพ่ือใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ยึดม่ันความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางคนดีให
บานเมือง 

5) อุดมการณคุณธรรม หมายถึง การเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยการบริหารหรือการปกครองท่ีมีความถูกตอง มีความยุติธรรม รวมมือรวมใจกัน มุงม่ัน
ใหระบบการศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความม่ันคง ยั่งยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีเต็มเปยม
ดวยคุณธรรม และจริยธรรม พรอมท้ังใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู 

 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ไดรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. สามารถนําผลการวิจัยมาใชในการวางแผนบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ    

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
4. ใชเปนองคความรูในการวางแผนและการขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 

 

องคความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียนมีผูศึกษาวิจัยไวเปนจํานวนมาก ซ่ึง
การรวบรวมและสังเคราะหขอมูลองคความรูในงานวิจัยนี้ มี 6 ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบ
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้  

1) ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม  
3) หลักการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
4) แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
5) ความเปนมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
6) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. ความหมายคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ความหมายคุณธรรม 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) พ.ศ. 2540 “คุณธรรม” เปนคุณภาพของจิตใจ กลาวคือ

คุณสมบัติท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม ใหเปนจิตใจท่ีสูงประณีต และประเสริฐ 
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 “คุณธรรม” (virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
วศิน อิทสระ “คุณธรรม” คือ อุปนิสัยอันดีงาม ซ่ึงสั่งสมอยูในดวงจิต คุณธรรมมีความสัมพันธ

กับการทําหนาท่ีจนเปนนิสัย จนกลายมาเปนอุปนิสัยอันดีงาม  
จริยธรรม (สุวิมล วองวาณิช,2548) ในทํานองเดียวกัน ทิศนา แขมมณี (2546) ไดให

ความหมายของ “คุณธรรม” ไววา หมายถึง คุณลักษณะ หรือ สภาวะภายในจิตใจของมนุษยท่ีเปนไป
ในทางท่ีถูกตองดีงาม 

รศ.ดร.สมบูรณ ชิตพงษ “คุณธรรม” หมายถึง สิ่งท่ีปฏิบัติแลวเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541) ในทํานองเดียวกับ รุงนภา ต้ังจิตเจริญกุล 

“คุณธรรม” หมายถึง กรอบความประพฤติ หรือกรอบความคิด ท่ีสังคมหรือบุคคล มีความเห็น
รวมกันวาเปนสิ่งดี มีประโยชนมากกวาโทษ (สุวิมล วองวาณิช, บรรณาธิการ, 2548) 

ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งท่ี 1 ไดสรุปความหมายของ
“คุณธรรม” ไววา คือ สิ่งท่ีมีอยูในใจมนุษย เกิดจากการปฏิบัติรวมกันทุกคนมีหนาท่ีรวมกันในการพัฒนา
คุณธรรม โดยอาศัยความรัก และการใหเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (ศูนยคุณธรรม, 2548) สอดคลองกับวารุณี 
ลัภนโชคดี (สุวิมล วองวาณิช, 2548) ท่ีกลาววา “คุณธรรม” เปนสิ่งท่ีคนในแตละสังคมรวมกันกําหนด 
แตอาจมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของคนในสังคมนั้น 

สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี  หลักการประพฤติท่ีดีงาม ท่ีมีคุณคาแกผูยึดถือ
และปฏิบัติตาม  เปนแรงผลักดันใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีถูกตองและดีงาม เปนท่ียอมรับ
ของสังคมและบุคคลท่ัวไป 
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1.2 ความหมายจริยธรรม 
พระเมธีธรรมาภรณ ไดใหความหมายของ “จริยธรรม” ไววา คือ หลักของความประพฤติ หรือ

แนวทางของการประพฤติ (ไพฑูรย สินลารัตน และประนอม รอดคําดี, 2534) ซ่ึงสอดคลองตามท่ี 
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 ท่ีไดใหความหมาย “จริยธรรม” (moral or ethical) วา
หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรมบราวน (Brown, R., 1965) แบนดูรา 
(Bandura, A., 1971) โควเบิรก (Kohlberg, L., 1975) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ไดใหความหมายของ “จริยธรรม” เปนไปในแนวทางเดียวกัน
วา คือ ระบบการทําความดี ละเวนความชั่ว มาตรฐานความประพฤติของคนในสังคมกฎสําหรับประเมิน
พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท่ีเกิดจากการเรียนรูระบบ 
มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ ผลของพฤติกรรมสังคมเปนผูตัดสินวาผิดหรือถูก 

หนวยศึกษานิเทศก กรมฝกหัดครู กลาววา “จริยธรรม” หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งดีงาม สังคม
ยอมรับเพ่ือบรรลุถึงสภาพชีวิตท่ีพึงประสงคของตนและสังคม (กรมฝกหัดครู,2525 อางใน ไพฑูรย สิน
ลารัตน และประนอม รอดคําดี, 2534)  

สอดคลองกับ รองศาสตราจารย ทิศนา แขมมณี “จริยธรรม”หมายถึง การแสดงออกในทาง
ปฏิบัติ ซ่ึงสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม (ทิศนา แขมมณี, 2546) 

นอกจากความหมายของ “จริยธรรม” ดังท่ีกลาวมานั้น รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ชิดพงษ 
ไดกลาววา การทําใหคนมีจริยธรรม คือ การสอนใหคนรูจักทําความดี ละเวนความชั่วตามฐานะ หรือ
บทบาทท่ีบุคคลนั้นเปน (สมบูรณ ชิตพงศ, 2544) 

มากกวานั้น “จริยธรรม” ยังประกอบไปดวยหลายองคประกอบ ซ่ึงมีผูอธิบายไวหลายทาน 
ไดแกพระราชวรมุนี (พระราชวรมุนี, 2523 อางใน ชวิกา พงษธนโชติ, 2542) ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2524) กองวิจัยทางการศึกษา(2546) และสมบูรณ ชิตพงษ (2544)   
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

มิติดานความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูความเขาใจเก่ียวกับจริยธรรมวา สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 
ทําแลวไดรับการยกยอง เปนความเขาใจเหตุผลของความถูกตองดีงาม จากการอบรมสั่งสอน มิติดาน
ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกชอบ ศรัทธา ยินดีรับจริยธรรมมาปฏิบัติ มักสอดคลองกับคานิยมของสังคม 
ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน มีเหตุผลใหมมาลบลาง 

มิติดานเหตุผล หมายถึง แรงจูงใจเบ้ืองหลังในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยสามารถคิดได
วาควรทําไมทํา ทัศนคติเชิงจริยธรรมสัมพันธกับพัฒนาการทางสติปญญาและอารมณ 

มิติดานพฤติกรรม หมายถึง การเลือกแสดงออกหรือปฏิเสธการแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค อาจข้ึนอยูกับลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลนั้น
หรือความรุนแรงสถานการณท่ีรุมเรา 

จากความหมายของจริยธรรมดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตน
ในทางท่ีถูกตองและดีงาม อันกอใหเกิดความสุข ความเจริญท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสังคม 

คําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” แมมีความหมายท่ีแตกตางกัน แตมีความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน กลาวคือ “คุณธรรม” เนนเรื่องความสํานึกในความดีงาม เปนกรอบความคิด ความรูผิดชอบ   
ชั่วดี ท่ียึดม่ันอยูภายใน เกิดจากการตัดสินใจดวยตนเองไมมีการบังคับ เปนรากฐานของจริยธรรม
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“จริยธรรม” เนนท่ีประพฤติกรรมหรือการแสดงออกถึงความถูกตองดีงาม ซ่ึงเกิดจากการปลูกฝง
กฎเกณฑของสังคม ความรูสึกชอบแบบแผน กฎเกณฑ และคานิยมของสังคม 

ท้ังนี้ระบบการศึกษาของไทยมุงพัฒนาดานจริยธรรมเปนหลัก เนื่องจากมีความเปนรูปธรรม
สามารถวัดไดงายกวา ในขณะท่ีการพัฒนาคุณธรรม จะมีลักษณะเปนนามธรรมซ่ึงวัดไดยากกวา สงผลให
หลักสูตรและวิชาตาง ๆ เนนพัฒนาจริยธรรม แตในงานวิจัยนี้ มุงเนนท่ีจะพัฒนาผูเรียน ท้ังคุณธรรมและ
จริยธรรม เนื่องดวยคุณธรรมและจริยธรรมมีความเก่ียวเนื่องกัน ซ่ึงเปนการแสดงออกท้ังภายในและ
ภายนอกของบุคคลท่ีเก่ียวกับความถูกตองความดีงาม 
 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ แต

งานวิจัยนี้มุงศึกษาเฉพาะปจจัยภายในบุคคล ชวงอายุ ครอบครัว และชุมชนแวดลอม ซ่ึงเปนกรอบใน
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

2.1 ปจจัยท่ีเปนองคประกอบภายในบุคคล (Coopersmith, S., 1967; Kohlberg,           
L., 1975; Kirschenbaum, Howard, 1995; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543) ไดแก การรูจักตนเอง 
(Knowing Oneself) เปนทักษะในการเขาใจตนเองในมุมตาง ๆ การรับรูและเขาใจเก่ียวกับความเชื่อ 
คานิยม และพฤติกรรมท่ีตนมีอยู รวมถึงรูจักจุดแข็ง จุดออน และศักยภาพตน การเคารพตนเอง (Self-
esteem) หรือ “ความภาคภูมิใจในตน” เปนความรูสึกท้ังท่ีบุคคลมีตอตน รวมถึงเปนความรูสึกท่ีมีตอ
บุคคลรอบขางในดานบวก เชน ยอมรับ ชื่นชม เชื่อม่ันในตนเอง เคารพตนและผูอ่ืน (ชลอศักด์ิ ลักษณะ
วงศศรี, 2538) ความเชื่ออํานาจภายในตน และความเชื่ออํานาจภายนอก ความเชื่อในอํานาจ สัมพันธ
กับบุคลิกภาพและการทําดี โดยความเชื่ออํานาจภายในตน คือเชื่อวาสิ่งท่ีตนไดรับนั้น เกิดจากการ
กระทําของตน ดังนั้นบุคคลจะทําดี เพ่ือไดรับสิ่งดี ความเชื่ออํานาจภายนอกตน คือเชื่อวาสิ่งท่ีตนไดรับ
ข้ึนอยูกับอํานาจเหนือธรรมชาติ บุคคลจึงไมพยายามทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง แตรอคอยอํานาจเหนือ
ธรรมชาติหรือโชควาสนา จากการศึกษา Rotter Julian B. (1966) และ สุมาลี วงศปลูกแกว (2526) 
พบวาเด็กท่ีมีความเชื่ออํานาจภายในตน จะเปนมีความสุขกับสิ่งท่ีตนมี วิตกกังวลนอย รับผิดชอบ 
ปรับตัวเขาสิ่งแวดลอมได ชอบเรียนรูสิ่งใหม มีแนวโนมทําผิดตํ่า สวนเด็กท่ีมีความเชื่อภายนอกตน มัก
เฉ่ือยชา ขาดความพยายาม และไมกระตือรือรน ความสามารถในการต้ังเปาหมาย มีลักษณะมุงอนาคต 
และควบคุมตนได ความสามารถต้ังเปาหมาย เปนความสามารถกําหนดทิศทาง แผนการทํางาน รวมถึง  
การกระทําเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย (Kirschenbaum, Howard, 1995) ซ่ึงการต้ังเปาหมายมาจาก
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

จากการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน พบวาลักษณะมุงอนาคต และควบคุมตน สัมพันธกับ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ไมพึงประสงค และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมดวย (Mischal W, & Gilligan 
C.,1964); Mischel, Walter, 1974; สมบูรณ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ, และชัยนาถนาคบุปผา, 
2526; ลัดดาวัลย เกษมเนตรและคณะ, 2539; จิรวัฒนา ม่ันยืน และรุงทิพย สมานรักษ,2546;    
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2547) 

ทักษะการคิดหรือสติปญญา (Thinking Skills) เคอรสเชนบัม (1995) กลาววา ทักษะการคิด
เก่ียวของกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยทักษะการคิด เปนการจัดขอมูลท่ีสมองไดรับมา ใหอยู
ในรูปแบบเหมาะสม โดยสมองจะนําเอาขอมูล ความรู ประสบการณตาง ๆ มาคิดรวมกัน โดยใชเหตุผล
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ผสมผสานกับอารมณ และความตองการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีวางไว ในขณะเดียวกัน บุคคลจะ
พยายามหาทางเลือกตาง ๆ ท่ีนาจะเปนไปได (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2544) สอดคลองกับ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2526) ท่ีกลาววา การจะพัฒนาคนใหเปนคนดีและคนเกง ข้ึนอยูกับ
ความสามารถทางการคิด สามารถคิดไดหลายแงมุม ท้ังในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ทักษะการตัดสินใจ 
(Decision-Making Skills) เปนทักษะท่ีจําเปนตอชีวิต เม่ือตองเผชิญทางเลือกหลายทาง เปนทักษะท่ี
ตองอาศัยโครงสราง การออกแบบ และกระบวนการตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจท่ีดี นั่นคือสามารถ
ทําใหบรรลุเปาหมาย ซีรอวและรอนนิ่ง กลาววาการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบไปดวย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การพิจารณาขอมูลท่ีมีอยู การเสาะหาทางเลือก การชั่งน้ําหนักทางเลือก และ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Kirschenbaum, Howard, 1995; Roger,Sebraw & Ronning, 
1995 อางใน ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544) 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เปนทักษะการรับและถายทอดสาร ซ่ึงเปนทักษะ
ท่ีมีผลตอการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยการรับสาร เปนความสามารถท่ีจะรับความรูขอมูลและ
ความคิดของผูอ่ืนเขามา แลวตีความ ผานการอาน การฟง การรับรู การจดจํา การถายทอดสาร เปน
ความสามารถนําสารท่ีไดรับมา ถายทอดออกไปในรูปแบบตาง ๆ ไดแก คําพูด การเขียน การทําให
กระจาง ฯลฯ นอกจากนี้การถายทอดยังอาจหมายความรวมถึง การแกปญหาความขัดแยงในขณะท่ีมี
การสื่อสาร (สมบูรณ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526) 

ทักษะทางสังคม (Social Skills) เปนทักษะท่ีใชเม่ือปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน การทํางานรวมกลุม 
การเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน รูจักอดกลั้นและใหอภัย รูจักการรักษาสิทธิของตนเองและผูอ่ืน รับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืน รูจักขอตกลง กฎกติกามารยาท เคารพความเปนมนุษย ความรูทางวิชาการและเก่ียวกับโลก 
(Academic and Worldly Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากสถาบันการศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง 
อยางไรก็ตามความรูนั้นตองผานการนําขอมูลท่ีไดรับรูมาแปลความหมาย แยกแยะ จําแนกขอมูล หาก
ขอมูลท่ีไดรับมาไมผานข้ันตอนนี้ จะไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ไมสรางสรรค (เกรียง
ศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2541) 

ความรูเหนือธรรมชาติเชิงนามธรรม (Transcendental Knowledge) เปนความรูเก่ียวกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ เหนือโลกียวิสัย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540) เกินกวาขอบเขตความรู ประสบการณหรือ
เหตุผลโดยท่ัวไป โดยเฉพาะเรื่องศาสนา มุมมองดานจิตวิญญาณ การมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิต        
เปนความสามารถปรับอารมณอยางรูเทาทันเหตุการณ นักจิตวิทยาพบวาสุขภาพจิตเก่ียวของกับจิต
ลักษณะตัวอ่ืน ๆ เชน การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ทัศนคติ และมีผลตอพฤติกรรม โดยสามารถใช
สุขภาพจิตเปนตัวทํานายพฤติกรรมกาวราวได (Dunn, E.E., & Nagel D.A., 1978; ดวงเดือน        
พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2524; ศิริพร แยมนิล, 2530; สุริยะ พันธุดี, 2536; พูนฤดี 
สุวรรณพันธ, 2536; จิรวัฒนา ม่ันยืน และรุงทิพย สมานรักษ, 2546) 

ทัศนคติและเจตคติของบุคคล เปนความรูสึกของบุคคลเก่ียวกับลักษณะ หรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในทางท่ีชอบไมชอบมากนอยเพียงใด มีการประเมินผลดีผลเสีย ตลอดจนแนวโนมของการ
กระทําอยางใดอยาง งานวิจัยเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีผลตอพฤติกรรมสวนหนึ่งพบวา เด็กมีทัศนคติ/ เจตคติ
ท่ีดีตอพฤติกรรมท่ีไมดีมีแนวโนมท่ีจะทําผิดไดงาย (มาลา รักษาพราหมณ, 2529; ทัศนี ประธาน และ
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คณะ, 2529; อภิรดี จันทรหอม, 2534; สุริยะ พันธุดี, 2536; วีรวรรณ สุธีรไกรลาส, 2536; จิร
วัฒนา ม่ันยืนและรุงทิพย สมานรักษ, 2546; โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปลมันน, 2547) 

2.2 ปจจัยดานชวงวัย 
นักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมอธิบายวา พัฒนาการของชวงวัยนั้นมีผลตอความเขาใจเก่ียวกับ

พัฒนาการในแตละชวงวัย จะชวยลดผลกระทําทางลบของบุคคล และเพ่ิมพูนพัฒนาการทางดานบวก
หากครูเขาใจพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัยอยางดีจะชวยลดปญหาการปกครองของเด็ก จะสามารถ
ตัดสินพฤติกรรมของเด็กไดอยางยุติธรรมและรวดเร็ว และสามารถหาวิธีจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับวัย (Piaget, J.,1948; Kohlberg, 
Lawrence, 1976; Sullivan, Harry Stack, 1997; Erikson, Erik, 1984 อางในขนิษฐา บําเพ็ญผล 
และคณะ,2542; สุณีย ธีรดากร, 2523;สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย,2533; ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2543; ศรีเรือน แกวกังวาล, 2545ก, ทิศนา แขมมณี, 2546) 

2.3 ปจจัยดานครอบครัว 
นักจิตวิทยาสวนใหญโดยเฉพาะนักจิตวิทยาพัฒนาการใหความสําคัญกับครอบครัวมาก เนื่อง

ดวยครอบครัวมีผลตอกระบวนการพัฒนาดานตาง ๆ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม ท้ังในทางบวก ลบของ
บุคคลต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ 

2.3.1 การเลี้ยงดูของครอบครัว ลักษณะครอบครัว และการเลี้ยงดู มีผลตอของ
พัฒนาการดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล (Roger, D., 1972; Baumrind, D. & Black,A.E. 
(1976); Murray, H. A., 1981; Rogers, C., 1995; จตุพร ศิลาเดช, 2543; ณภัทร อังคะสุวพลา, 
2546) สามารถแบงลักษณะการเลี้ยงดูเปน 6 รูปแบบ คือ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสและใหเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูท่ีพอแมแสดง
ความสัมพันธกับเด็กในลักษณะ เอาใจใส ใหความรักใคร ใหความสําคัญโดยใหสิ่งท่ีเด็กตองการ และตรง
ตามพัฒนาการ จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการปลูกฝงคุณธรรมใหเด็ก (Grusec, J.E., & 
Goodnow,J.J., 1994; สมบูรณ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526; มารศรี 
จันทรชลอ,2534; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การท่ีพอแมปฏิบัติกับเด็กดวยความยุติธรรม จะ
สรางเปนนิสัยใหเด็กเปนคนรูจักคิดริเริ่ม เขากับสังคมไดดี มีความภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง และพ่ึงพา
ตนได(สมบูรณ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย หรือแบบเผด็จการ การอบรมเลี้ยงดูโดยท่ีพอแม  ต้ัง
กฎการกระทําของเด็กแทบทุกชนิด มีสิทธิ์ขาดในภารกิจทุกประการในครอบครัว (Karen, Horney 
M.D.,1956) จะสงผลใหเม่ือเด็กเผชิญภาวะตาง ๆ จะเกิดพฤติกรรมกาวราว 

การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย ในครอบครัวท่ีพอแมไมมีเวลา หยาราง ทํางาน
หนัก ผลักภาระใหเด็กดูแลตัวเองนองท่ีเล็กกวา จะสงผลใหเด็กเกิดความกังวล เครียด ซึมเศรา ไม
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน กอเกิดปญหาคุณธรรมจริยธรรมได (บงกช โควินท, 2544; ศรีเรือน แกว
กังวาล, 2545) 
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การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ การเลี้ยงดูแบบลงโทษนี้ สงผลใหเด็กรูสึกขาดความรัก 
มองโลกในแงราย ไมไววางใจผูอ่ืน ไมเชื่อความยุติ กาวราว ยึดความคิดของตนเองเปนศูนยกลางของ
ความสนใจมีอารมณออนไหวงาย และขาดความม่ันคงทางอารมณ ฯลฯ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบคาดหวังกับเด็ก เด็กท่ีถูกเลี้ยงในครอบครัวท่ีต้ังความหวังในตัว
เด็กคอนขางสูง ขาดความยืดหยุน จะสงผลใหเด็กวิตกกังวล เครียด ไมประสบความสําเร็จในการเรียน 
อาจติดยาเสพติด ตอตานสังคม (Rogers, C., 1995; ศรีเรือน แกวกังวาล, 2545 ข) 

ดวยเหตุนี้การอบรมเลี้ยงดูท้ังในดานคําพูด และการกระทํา จึงมีความสําคัญตอ       
การปลูกฝงบุคลิกภาพ นิสัย พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วารินทร มวงสุวรรณ, 2517; 
วิวาหวัน มูลสถาน, 2523; ลาดทองใบ ภูอภิรมย, 2530; เสริน ปุณณะหิตานนท และคนอ่ืน ๆ, 
2531;ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท และคณะ, 2536; จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2542; 
ขนิษฐา บําเพ็ญผล และคณะ, 2542; จิรวัฒนา ม่ันยืนและรุงทิพย สมานรักษ, 2546;โสภา (ชูพิกุลชัย) 
ชปลมันน, 2547) 

2.3.2 สัมพันธภาพในครอบครัว สภาวะในครอบครัวเปนปจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของบุคคล สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว จะผลใหเด็กมีภูมิคุมกันจากพฤติกรรมไม
พึงประสงค ครอบครัวท่ีมีความอบอุน ใกลชิดกัน จะทําใหสมาชิกรูสึกอบอุน มองโลกในแงดี และพรอมท่ี
จะแบงปนสิ่งดีใหคนรอบขาง แตสําหรับครอบครัวท่ีมีความขัดแยงกัน หรือครอบครัวมี    ความเสี่ยงท่ีจะ
แตกแยก เด็กจะมีความเครียดสูง สุขภาพจิตเสื่อม มองโลกในแงราย มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
(Sommer, D & M.T.Oberlander, 1974); ภรณี ธรรมาภรณพิลาศ, 2513; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2526; สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย,2533; สายสุรี จุติกุล, 2540; จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 
2542; ขนิษฐา บําเพ็ญผลและคณะ, 2542; นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน), 2545; จิรวัฒนา ม่ันยืน และ      
รุงทิพย สมานรักษ, 2546;โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปลมันน, 2547; ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 
2547) 

2.3.3 การลงโทษภายในครอบครัว มีการศึกษาวิจัยพบวาการลงโทษและใหรางวัล     
มีผลตอพฤติกรรมของเด็ก การลงโทษและใหรางวัลควรทําอยางมีระเบียบแบบแผน เหมาะสมกับ   การ
ทําดี หรือทําไมดี ไมควรใชอารมณลงโทษ และควรดูแรงจูงใจของเด็กมากกวาผลของการกระทํา พอแมท่ี
ลงโทษหรือใหรางวัลแกเด็กโดยไมเหมาะสมกับปริมาณหรือการกระทําของเด็ก จะทําใหเด็กเกิดความ
สับสนรูสึกไมม่ันคงในกระทําของตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2526) ดังนั้นพอแมผูปกครองควรมี
กฎประจําบานท่ีตกลงรวมกัน หากลูกฝาฝนใหลงโทษอยางจริงจังตามท่ีไดตกลงกันไว 

2.3.4 แบบอยางของคนในครอบครัว ครอบครัวถือวาเปนตัวแบบทางคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก หากพอแมเปนแบบอยางในคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีอยูใน
กรอบของคุณธรรมจริยธรรมดวย (ลัดดาวัลย เกษมเนตร และคนอ่ืน ๆ, 2539: จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 
2542) 

2.3.5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีสวน
เก่ียวของกับพฤติกรรมเบ่ียงเบน แตยังไมสามารถเปนตัวแปรท่ีมีเสถียรภาพ เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ
สงผลตอจริยธรรมของเด็กไดก็ตอเม่ือสิ่งแวดลอมในครอบครัวดวย (Humburg, A.D.& Takanishi, R., 
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1989; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2520; เสาวภา วัชรกิตติ, 2521;     
หทัยกาญจน ผุดวัฒน, 2546) 

2.4 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) อธิบายวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลของปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนสิ่งของ ธรรมชาติ คําพูด การกระทําของผูอ่ืน (อางใน สมบูรณ 
ศาลยาชีวิน,รัชนี ตียพันธ, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526) โดยเปนการปฏิสัมพันธท้ัง 2 ฝาย ตางฝาย
ตางมีอิทธิพลตอกัน (สมบูรณ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526; จตุพร ศิลา
เดช, 2543) 

2.4.1 สิ่งแวดลอมในเมืองและชนบท ท่ีผานมาพบวา วัยรุนในเมืองใหญหรือยานธุรกิจ
และอุตสาหกรรม จะมีปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนมากกวาตางจังหวัด (พวงสรอย วรกุล, 2522; 
ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2547) 

2.4.2 สภาพท่ีอยูอาศัย และสภาพแวดลอมท่ีรอบโรงเรียน งานวิจัยสวนหนึ่งพบวา 
เด็กท่ีมีพฤติกรรมการกระทําผิดสวนมากอาศัยอยูในแหลงเสื่อมโทรม อยูในเขตชุมชนหนาแนน มีสถาน
เริงรมย ศูนยการคา รานอาหาร คอฟฟช็อป สถานอาบอบนวดมหรสพ แหลงยาเสพติด บอนการพนัน 
(เสาวภา วัชรกิตติ, 2521; โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปลมันน, 2547) 

2.4.3 สภาพวะแวดลอมในโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสมจะมี
ความสําคัญตอการปลูกฝงความรู ทักษะ ทัศนคติ ลักษณะนิสัยของเด็กไดมาก รวมท้ังมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเด็ก (กรมสามัญศึกษา, 2531) อาทิ บรรยากาศในโรงเรียน 
(จิรวัฒนา ม่ันยืน และรุงทิพย สมานรักษ, 2546) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน (จิรวัฒนา ม่ันยืน 
และรุงทิพย สมานรักษ, 2546) การลงโทษและใหรางวัลของครูผูสอน (Thornburg, Hershel 
D.,1975; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2526; ฉลองรัฐ อินทรีย,และคนอ่ืนๆ, 2527; ภัทรการต เผาบุญ
เกิด, 2530; จารุวัตร เพียรชัย, 2541;หทัยกาญจน ผุดวัฒน, 2546; จิรวัฒนา ม่ันยืน และรุงทิพย 
สมานรักษ, 2546) ครูเปนแบบอยางท่ีดี (ลัดดาวัลย เกษมเนตร, และคณะ, 2539) ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนท่ีโรงเรียน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534) 
 

3. หลักการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมี ดังนี้ 
3.1 หลักการปฏิบัติของครู 
ครูผูสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน โดยครูควรยึด

แนวทางดังนี้ คือ ใชเหตุผลในการอธิบายสิ่งถูกผิด กระตือรือรนในการแกปญหาผูเรียน ใหผูเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด (สวัสด์ิ สุวรรณอักษร, 2531 อางใน ประภาศรี สีหอําไพ, 2543) เขา
ใจความแตกตางของผูเรียนแตละคน เขาใจสาเหตุและตอบสนองพฤติกรรมของผูเรียนอยางถูกตอง มอง
ผูเรียนในแงบวก มีทักษะการสื่อสารท่ีดี (กรมวิชาการ, 2541) เปนแบบอยางท่ีดี ใหความรักสนับสนุน
ผูเรียน(สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย, 2533) ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน (กรมวิชาการ
, 2541) ไมยึดติดกับการสอนแบบเดิม (สมพงษ จิตระดับ, 2530) แตสรางสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับ
สถานการณ 
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3.2 หลักการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน ครูผูสอนควรชวยใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงความ

แตกตางระหวางความดีและความชั่ว และใหผูเรียนมีหลักเกณฑ และเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตภายใตการตัดสินใจท่ีถูกตอง (ประภาศรี สีหอําไพ, 2543) โดย
หลักการในการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมมีดังนี้ 

3.2.1 เนนฝกทักษะการคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม การฝกใหผูเรียนคิด จะชวยใหเกิด
ความสํานึก และเห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม โดยไมตองควบคุมผูเรียนมากนัก เปนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมข้ันสูง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544 กรมวิชาการ, 2545; ทิศนา แขมมณี, 2546) 

3.2.2 เนนพัฒนาตามสภาพความแตกตางของแตละบุคคล ครูควรรูจักผูเรียนแตละคน
เปนอยางดี และจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับสภาพของผูเรียน (สมพงษ จิตระดับ, 2530; บุญ
ประกอบ วิสมิตะนันทน, 2527 อางใน สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย, 2533; กรมวิชาการ, 
2541; คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2544; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) อาทิ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับชวงวัย(สุพล บุญทรง, 2523; สมาคมครูสังคมศึกษาแหง
ประเทศไทย, 2533; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544ง) สอดคลองกับระดับทักษะ
การคิดและการใชเหตุผล (คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, 2535; สุดใจ 
บุญอารีย, 2541; คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2544) 

3.2.3 เนนสรางความเขาใจระหวางผูเรียนตางศาสนา การเนนสรางความเขาใจ
ระหวางผูเรียนตางศาสนา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสามัคคี และสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข แมจะ
แตกตางกันทางศาสนา ครูจึงไมควรเปรียบเทียบความเชื่อทางศาสนา แตพูดในมุมท่ีแตละศาสนามีความ
สอดคลองกัน และเปดกวางใหผูเรียนเขาใจศาสนาตาง ๆดวยใจเปนกลาง (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) 

3.2.4 เนนเชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรมกับชีวิตจริง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปน
เรื่องท่ีซับซอน จําเปนตองใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม(สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548)  ผานการการวิเคราะห และสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมอง เก่ียวกับสถานการณ
ความขัดแยงทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม รวมท้ังการเขาไปรวมกิจกรรมทางสังคม เชน 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

3.2.5 เนนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา การบูรณาการ จะทําใหผูเรียน
สามารถนําคุณธรรมจริยธรรม ไปประยุกตใชในทุกดานของชีวิต ซ่ึงสามารถทําไดโดยสอดแทรกการสอน
คุณธรรมจริยธรรม ลงไปในการสอนวิชาตาง ๆ โดยครูสอนในแตละวิชา ควรเขามาตกลงรวมกันวาจะ
สอดแทรกลงในลักษณะใด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544ข; สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544;กรมวิชาการ, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2546) 

3.2.6 เนนการมีสวนรวมของสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษาไม
สามารถทํา ไดโดยลําพัง เนื่องจากความจํากัดในดานทรัพยากร ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรขอความ
รวมมือจาก บาน สถาบันศาสนา (สมพงษ จิตระดับ,2530; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
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2544ก; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544ง, 2544จ; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2546; กองวิจัยทางการศึกษา, 2546) หนวยงานดานการวิจัย (ศูนยคุณธรรม, 2548) 
สื่อมวลชนองคกรธุรกิจ และหนวยงานของรัฐ (สมาคมครูสังคมศึกษาแหงประเทศไทย, 2533) 

3.3 หลักการประเมินผลการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
การประเมินผลผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนนามสูง จึงไมอาจอาศัยการ

ทําขอสอบเพียงอยางเดียว แตตองอาศัยการประเมินผลท่ีรอบคอบ หลากหลาย ตอเนื่อง มีแนวทางดังนี้ 
3.3.1 วางแผนประเมินใหรัดกุม เพ่ือใหการประเมินผลเท่ียงตรงและตรงตาม

วัตถุประสงคมากท่ีสุด ครูควรกําหนดนิยาม คุณลักษณะพึงประสงค นิยามเชิงปฏิบัติการ ศึกษาคนควา
วิธีการประเมินเพ่ิมเติมหรือจากผูเชี่ยวชาญ (กองวิชาการ, 2536) 

3.3.2 ประเมินผลอยางตอเนื่อง ครูผูสอนไมสามารถตัดสินผูเรียนวามีคุณธรรม
จริยธรรมหรือไม จากการประเมินเพียงครั้งเดียว อีกท้ังผูเรียนจะไมเกิดความเคยชินในการปฏิบัติดังนั้น 
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนควรทําอยางตอเนื่อง ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการและ
จดบันทึก เพ่ือประเมินในภาพรวม (ทิศนา แขมมณี, 2546) 

3.3.3 ประเมินผลโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการประเมินผลตรงตาม   
ความจริงมากท่ีสุด การประเมินผลจึงควรใชการประเมินผลท่ีหลากหลาย และครอบคลุม อาทิ           
ใชแบบสังเกต แบบสํารวจ แบบทดสอบ แบบสอบถาม (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2544; 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544) 

3.3.4 ประเมินผลแบบมีสวนรวม เพ่ือใหครูผูสอนไดทราบมุมมองท่ีแตกตางเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ควรใชการประเมินผลแบบมีสวนรวม โดยโรงเรียนประสานงานกับพอแม
ผูปกครอง ครูผูสอนทานอ่ืน เพ่ือน ชุมชน ผูท่ีเก่ียวของกับผูเรียนและตัวผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544) 
 

4. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4.1 ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค 
“คุณลักษณะอันพึงประสงค” เปนคําท่ีแปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา “character  

education” ซ่ึงมีความเก่ียวของและคลายคลึงกับ "moral education" และ "virtue education" คํา
เหลานี้มักจะใชแทนกันและใชในความหมายเดียวกันในเชิงการจัดการศึกษาหรือกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมท่ีมุงเนนการพัฒนาบุคคลใหมีพฤติกรรมและความคิดท่ีดีงามตามอุดมคติท่ีสังคมพึงประสงค
ความหมายของคุณลักษณศึกษาท่ีประมวลจากWebster’s Ninth New Collegiate Dictionary 
(1991) Chicago Public Schools (1998) McBrien และBrandt (1997) Educational Materials 
Center (2003) หมายถึง กระบวนการเรียนรูท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท่ีมุงพัฒนาความคิด 
ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมท่ีดีในบุคคลเพ่ือสรางสรรคสังคมท่ีดีตอไป นิยามขางตนชี้ใหเห็นวาแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชนมีขอบขายครอบคลุมแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และพฤติกรรม ตามกรอบของคานิยม จารีต ประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม
ตามหลักศาสนา มาตรฐาน กฎเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ในสังคม ตลอดจนสภาพในอุดมคติท่ีควรจะ
เปนท้ังในระดับบุคคล คือ ในเด็กและเยาวชน ตลอดจนในระดับสังคมและประเทศตอไป (คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) 
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4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสําหรับสังคมไทย               
คุณลักษณะท่ีดีของคนไทยท่ีพึงประสงค ซ่ึงกําหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติคือ คุณธรรมและ

จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก โดยคนไทยตองมีการดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต สําหรับการวิจัยนี้ไดกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคออกเปน 3 ดาน ไดแก คุณลักษณะ
ดานคุณธรรม คุณลักษณะดานสังคม และคุณลักษณะดานการเรียนรู 

4.2.1 คุณลักษณะดานคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะท่ีเปนสภาพความดีงามในดาน
ตางๆ และ หากยึดชุดของคุณธรรมระดับบุคคลเพ่ือมุงความสําเร็จของสวนรวมตามแนวพระราชดําริของ
พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว จากการวิเคราะหของไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2531, อางถึงในคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) ซ่ึงใชเปนกรอบในงานวิจัยของสุวิมล วองวาณิช และ     
นงลักษณ วิรัชชัย (2543, อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) พบวาคุณธรรม
ระดับบุคคลเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินชีวิตและเปนประโยชนตอสวนรวมมี 4 ชุด ไดแก 

    1) คุณธรรมท่ีเปนปจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยเรงรัดให
กระทําการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีต้ังไว เชน ความขยันหม่ันเพียร ความอดทน ความสามารถ
พ่ึงตนเอง และความมีวินัย 

   2) คุณธรรมท่ีเปนปจจัยหลอเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยเรงรัดใหกระทํา
การใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง เชน ฉันทะ ความรับผิดชอบ ความสํานึกในหนาท่ี 
และความกตัญ ู 

   3) คุณธรรมท่ีเปนปจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยยึดประวิงหรือ
ตักเตือนใหกระทําการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว เชน ความมีสติและรอบคอบ และความต้ังจิตใหดี 

   4) คุณธรรมท่ีเปนปจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามท่ีชวยสงเสริมให
กระทําการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีต้ังไว เชน ความเมตตา ความปรารถนาดีตอกัน ความเอ้ือเฟอตอ
กัน ความไมเห็นแกตัว ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความอะลุมอลวยถอยทีถอยอาศัย 

4.2.2 คุณลักษณะดานสังคม หมายถึง คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการเขาสังคมและ 
การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมี
สัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และความออนนอมถอมตน 

4.2.3 คุณลักษณะดานการเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการศึกษา         
หาความรู การทําความเขาใจในเรื่องตางๆเชน ความใฝรูใฝเรียน รักโรงเรียน และความรักการอาน 

4.4 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี 
Berkowitz (2006, อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) เสนอวา  

คุณลักษณศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไมควรใชการเพ่ิมโปรแกรมหรือกิจกรรมเขาไปใน
โรงเรียน หากแตควรแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียนและการดําเนินชีวิต ในขณะท่ี Michigan State 
University Extension(2005,อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551)ไดเสนอ        
แนวทางการจัดคุณลักษณศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเด็กและเยาวชนของมูลนิธิจริยธรรมโจเซฟน 
(Josephine Institute of Ethics) โดยจัดเปนโครงการตาง ๆ ท่ีพัฒนาจริยธรรมตาง ๆ ใหแกเด็กและ
เยาวชนตามโรงเรียนและองคกรตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดยมีชุดกิจกรรมท่ีเรียกวา “Character Counts” ท่ี
ใชในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กในชวงอายุตาง ๆ 5 ชวง ไดแก 4-6 ป, 6-9 ป, 9-11 ป และ 
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11-13 ป และวัยรุน โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 6 ประการ (six pillars of character) ท่ีมุงสรางเสริม
ใหเกิดกับนักเรียน ไดแก ความซ่ือสัตย ความเคารพผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การดูแลเอาใจ
ใสเก้ือกูล และความเปนพลเมืองท่ีดี 

อยางไรก็ตาม Gholar (2006, อางถึงใน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) 
ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กผานการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก 
โดยจัดเปนศูนยคุณลักษณศึกษา เพ่ือการศึกษาและสรางกิจกรรมตาง ๆ ท่ีพัฒนาคุณลักษณะท่ี           
พึงประสงคของนักเรียน นอกจากนั้นยังเนนการเสริมสรางการยอมรับตนเอง (self-esteem) ใหแกเด็ก 
แนวคิดดังกลาวเนนการพัฒนาการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมท้ังทางสติปญญา (cognitive area) ในดาน
ความรูความเขาใจในคุณลักษณะท่ีดี ตลอดจนการพัฒนาดานจิตใจ (affective area) ของนักเรียน ซ่ึงจะ
สงผลตอการประพฤติการปฏิบัติตนของเด็ก แนวทางนี้หมายรวมถึงการบูรณาการการสอนและ        
การสอดแทรกเรื่องคุณลักษณะท่ีดีในการสอนวิชาตาง ๆ ใหกับเด็กดวย กิจกรรมท่ีบูรณาการและ
สอดแทรกเขากับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปกติเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กมีลักษณะท่ีให
นักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองจากกิจกรรมการเรียนรูหรือประสบการณท่ีหลากหลาย ไดแก 
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) 
กิจกรรมท่ีเนนการคิดสรางสรรค (creative thinking) และกลยุทธตาง ๆ ในการแกปญหาความขัดแยง 
ท่ีเกิดระหวางบุคคล 

สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กนั้น Character Education Partnership 
(2005, อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) เสนอวาไมสามารถระบุวิธีการใด
วิธีการหนึ่งไดอยางเฉพาะเจาะจงวาจะมีประสิทธิภาพ แตมีหลักการสําคัญ 11 ประการเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนท่ีควรยึดถือประกอบดวย 

หลักการท่ี 1 สงเสริมและใหความสําคัญกับคานิยมเชิงจริยธรรมโดยทําใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการมีจริยธรรมเปนคุณสมบัติของคนดีหรือคนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี 

หลักการท่ี 2 ใหนิยามคําวา “คุณลักษณะ ใหเขาใจงาย โดยรวมความหมายในเชิงความคิด 
ความรูสึก และพฤติกรรมเขาเปนองคประกอบของคุณลักษณะตาง ๆ 

หลักการท่ี 3 ใชวิธีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองโดยตรงอยาง
รอบดาน และมีประสิทธิภาพ 

หลักการท่ี 4 สรางเครือขายโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
หลักการท่ี 5 เปดโอกาสและจัดประสบการณการแสดงออกในทางคุณธรรมใหแกนักเรียน 
หลักการท่ี 6 ผนวกการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนเขากับหลักสูตรวิชาการในท่ีสอน 
หลักการท่ี 7 พยายามสงเสริมแรงจูงใจในตัวนักเรียน 
หลักการท่ี 8 จัดใหบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเชนเดียวกันกับท่ี

พัฒนานักเรียน 
หลักการท่ี 9 สงเสริมการเปนผูนําในดานคุณธรรมของนักเรียนและใหการสนับสนุนการจัด

คุณลักษณะศึกษาอยางตอเนื่อง 
หลักการท่ี 10 จัดใหสมาชิกในครอบครัวชุมชนมีสวนรวมในการสรางคุณลักษณะท่ีดีใหแก

นักเรียน 
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หลักการท่ี 11 ประเมินคุณลักษณะตาง ๆ ของนักเรียนท้ังโรงเรียนและการดําเนินการของ
บุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ ของนักเรียน 

Ryan (2002, อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) เสนอแนวทางการ
จัดคุณลักษณศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคประกอบดวย 6 องคประกอบ (The Six E's of 
Character Education) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การยกตัวอยางและปฏิบัติเปนแบบอยาง (Example) แนวทางการยกตัวอยางของ         
การประพฤติปฏิบัติท่ีสะทอนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคนอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนเพ่ือยกตัวอยาง
พฤติกรรมท่ีดีและไมดี พรอมผลของการปฏิบัติใหเกิดความเขาใจ รวมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีของครูเพ่ือใหนักเรียนเห็นดวย การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีถือเปนการยกตัวอยางท่ีดีท่ีสุดท่ีนักเรียน
สามารถเห็นและเลียนแบบการกระทํา ความประพฤติตาง ๆ ไดโดยตรง 

2. การสอนอธิบายใหรูจักใชเหตุผล (Explanation) ตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียน จากเดิมท่ีควบคุมความประพฤติโดยเนนการทองกฎแลวปฏิบัติตามกฎโดยขาด
เหตุผล มาเปนการใชอธิบายใหรูจักใชเหตุและผลในการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ กระตุนใหเกิดการ
วิพากษหรือสนทนาเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีดีและไมดี พรอมอธิบายเหตุผลประกอบเพ่ือสรางความ
ตระหนักและการปรับพฤติกรรมอันสะทอนถึงคุณลักษณะของเด็กออกมา 

3. การเชิญชวนใหทําความดี (Exhortation) การชี้แนะ เชิญชวน โดยใชการเสริมแรงทางบวก
ควบคูกับการพัฒนาความกลาหาญเชิงจริยธรรม (moral courage development) โดยใหกลาทําในสิ่ง
ท่ีถูกตอง ไมอายหรือกลัวท่ีจะทําในสิ่งท่ีควร 

4. การจัดสิ่งแวดลอมเชิงคุณธรรม (Ethos or Ethical Environment) เอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไมมีสิ่งยั่วยุใหไปในทางเสื่อมโดยเฉพาะในหองเรียนซ่ึงเปนสังคมยอยเล็กๆ ท่ี
นักเรียนจะตองสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ครูสามารถจําลองสังคมใหญภายในหองเรียนได สรางบรรยากาศ
เชิงคุณธรรม 

5. การจัดประสบการณ (Experience) การเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสสังคมภายนอกอยาง
จริงจังนอกโรงเรียนจะชวยใหเด็กเรียนรูและซึมซับแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติตนอยางพึงประสงค 

6. การคาดหวังความเปนเลิศ (Expectations of Excellence) การวางเปาหมายของตนเอง
ของเด็ก เปนเสมือนการกําหนดหลักชัยในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

Educational Materials Center (2003, อางถึงใน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
, 2551) เสนอกลยุทธการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (best practice) ของการจัดคุณลักษณะศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนไว 10 ประการ โดยแยกการปฏิบัติดวยวิธีการตางๆ ออกเปน 4 กลุม 
รายละเอียดมีดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การนําหลักสูตรคุณลักษณศึกษาเพ่ิมเติมเขาไปกับความรูท่ีครูสอน และสนับสนุนการ
เขาใจคุณลักษณะตาง ๆ อยางแทจริง โดยแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศประกอบดวย 

แนวทางท่ี 1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับคุณธรรมจากสถานการณตาง ๆ ท่ีเหมือน
ชีวิตจริงท่ีมีโอกาสไดพบ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดตอบสนองตอสถานการณนั้น ๆ อยางหลากหลาย 

แนวทางท่ี 2 ทําใหคุณลักษณศึกษาเปนเสมือนเครื่องมือท่ีนํานักเรียนไปสูเปาหมาย   
ในการเรียน ไมใชนําคุณลักษณะศึกษาเขามาเพ่ิมจากการเรียนการสอนปกติ  
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แนวทางท่ี 3 จัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดสะทอนตนเองและกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือ เพ่ือชวยใหนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับตนเองและผูอ่ืนอยางสมดุล 

กลุมท่ี 2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะตางๆ ใหกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

แนวทางท่ี 4 คือใหนักเรียนไดฝกฟงและทําความเขาใจความเชื่อของผูอ่ืนๆ และเคารพ
ในความคิดของผูอ่ืน ซ่ึงหมายรวมถึงการยอมรับความแตกตางของผูอ่ืนดวย 

แนวทางท่ี 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะโดยใชกิจกรรมกลุมการเรียนรูแบบ
รวมมือ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูการวางแผน การจัดกิจกรรม และสะทอนผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรม
รวมกัน 

กลุมท่ี 3 การจัดกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาประสิทธิภาพในตัวเองและการยอมรับตนเองของนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

แนวทางท่ี 6 จัดโอกาสใหนักเรียนไดกําหนดสัญญากับตนเอง ในการพัฒนาคุณลักษณะ 
ตาง ๆ 

แนวทางท่ี 7 จัดโอกาสท่ีชวยใหนักเรียนเชื่อม่ันในตนเอง 
กลุมท่ี 4 การจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนชวยสังคม แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

แนวทางท่ี 8 จัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางทัศนคติและการปฏิบัติตนในทางท่ีดีใหแก 
นักเรียน 

แนวทางท่ี 9 จัดโอกาสการเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดอุทิศ
หรือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

แนวทางท่ี 10 ใหครอบครัวมีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชน 

กลาวโดยสรุปไดวา หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของ
เด็กและเยาวชน แบงออกไดเปน 4 แนวทาง (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและ
เยาวชนคือ วิชาหลักพลเมือง ซ่ึงหมายถึง วิชาสําคัญหรือวิชาบังคับท่ีจัดใหนักเรียนไดเรียนรูคุณลักษณะ
และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี โดยจัดใหมีหลักสูตรวิชาดังกลาวแยกตางหากจากกลุมสาระวิชาท่ีมีอยู
ในหลักสูตรปกติ 

แนวทางท่ี 2 การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเขาไปกับเนื้อหาวิชา 
ตาง ๆ เปนการสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีเขาไปในการจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระวิชาโดย
เชื่อมโยงสิ่ง ท่ีเรียนกับคุณลักษณะท่ีตองการเสริมสรางพัฒนาใหเหมาะสม เปนการบูรณาการ           
การพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีกับการจัดการเรียนรูปกติ ใหนักเรียนมีความรูควบคูไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

แนวทางท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดนอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร ไมยึดติดกับเนื้อหาวิชา แตชวยสงเสริมการเรียนรูตามหลักสูตรหรือสงเสริม
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคของนักเรียน และเปนกิจกรรมท่ีทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
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แนวทางท่ี 4 การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชน 
แตกตางจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรตรงท่ีกิจกรรมพิเศษจะจัดข้ึนเปนครั้งคราวตามวาระ ไมตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ และกิจกรรมดังกลาวมักเปนกิจกรรมท่ีกระตุนจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง หรือการใหสัญญา
กับตนเองหรือสาธารณชนในการพัฒนาตนเอง โดยกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้อาจเปนกิจกรรมท่ีใหสถาบันท่ี
เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน เชน สถาบัน
ครอบครัว โดยใหพอแมผูปกครองปลูกฝงและพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนเม่ืออยูในครอบครัว 
หรือสถาบันศาสนา สามารถใชสถานท่ีสําคัญทางศาสนาทํากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและ
เยาวชนได ท้ังนี้ควรมีการประเมินเพ่ือกํากับติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของเด็กใน
กิจกรรมตาง ๆ ระหวางดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะเปนแรงกระตุนผลักดันใหการดําเนินการเปนไป
อยางตอเนื่อง และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

แนวคิด หลักการ และกลยุทธหรือนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะจากผลการวิจัยของสุวิมล 
วองวาณิช และคณะ (2549, อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551) พบวา 
แนวคิดและหลักการสําหรับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของนักเรียนมีดังตอไปนี้ 

1) การสรางตัวแบบ/ผูนํา การพัฒนาคุณลักษณะตองมีการสรางตัวแบบท่ีดี ท้ังพอแมผูปกครอง 
ครูอาจารย หรือบุคคลตัวอยางในสังคม 

2) การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ใหเปนวิถีชีวิต มีความสอดคลองกับธรรมชาติ 
ตอกย้ําใหพัฒนาตนอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาท่ีบูรณาการสอดแทรกอยูในชีวิตการเรียน 
การปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม และคนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธ
ระหวางสังคมวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

3) การพัฒนาตัวตนของนักเรียน ดวยการจัดพ้ืนท่ีสรางสรรคและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพและการปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางท่ีตนเอง
คิดสรางสรรค และอยูในบริบทของการทําความดี มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม ใหเด็กมี
การปฏิบัติและพัฒนาตนอยางเขาใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณคาของตนเองมากข้ึน 

4) การสรางระบบคานิยมใหเด็กและเยาวชนเห็นไดชัดเจนวาแกนของเด็กไทยคืออะไร ตอง
ประพฤติและปฏิบัติตนอยางไร กําหนดเปาหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งท่ีอยูใกลตัวเด็ก ทําให
เด็กมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนจริยธรรม เชน การสํารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนของตนเองใน
แตละวัน และตองยอมรับวาคานิยมตองมาจากตัวแบบท่ีดี 

5) การสรางความรวมมือรวมพลังท้ังจากผูบริหาร/ครูอาจารยในโรงเรียน พอแมผูปกครองใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กําหนดคุณธรรมท่ีเปนเปาหมาย การให
ครอบครัว ชุมชนมีการทํากิจกรรมรวมกัน 

6) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนตองสอดคลองกับลักษณะของ
โรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และชวงวัยของเด็ก 

7) การสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการทํากิจกรรมรวมกัน เรียนรูรวมกัน และ
ซึมซับวิธีคิดและการปฏิบัติในการอยูรวมกันผานกระบวนการ เปนธรรมชาติในระบบของชุมชน 

8) โรงเรียนตองมีนโยบายท่ีไมเนนวิชาการอยางเดียว โรงเรียนมีครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
ดึงชุมชนเขามา สรางชุมชนท่ีสรางสรรค ชี้ใหเห็นปญหาของชุมชนท่ีสงผลกระทบตอบุตรหลาน 
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9) ตองมีการสรางแนวรวม มีเครือขายท่ีชวยเสริมกําลังใจใหเด็กทําความดี เด็กท่ีไดรับ         
การพัฒนาทําใหเขาดีไปแลว ก็มีเด็กรุนใหมเรื่อย ๆ ตองสรางเครือขาย การใหรางวัลไมจําเปนตอง     
เปนเงิน เพียงแคคําชมก็ได 

จากแนวคิด และหลักการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนขางตน สรุปเปนกลยุทธ
การพัฒนาคุณลักษณะไดดังนี้  

1) กลยุทธการสรางนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาคุณลักษณะ โดยการใหความสําคัญกับ
องคกรฐานรากของสังคม คือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ในฐานะแกนกลางการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และการรวมพลังจากการเชื่อมประสานทุกภาคสวนของสังคม ใหเขามามีสวน
รวมดําเนินการมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ต้ังแตระดับ
บุคคล เชน ควรมีการทําตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน และการชวยอบรมตักเตือนโดยผูอาวุโส 
ระดับกลุมบุคคล เชน การรวมตัวจัดกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการปลูกฝงคุณลักษณะระดับองคกร เชน การ
เผยแพรประชาสัมพันธดานคุณลักษณะผานสื่อมวลชน การลดการเสนอขาวความรุนแรง เปนตน 

2) กลยุทธการปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 
ท้ังนี้กระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และหนวยงานอ่ืน ๆ ตองรวมกันกําหนดเปาหมาย วางนโยบาย และวางแผนการเสริมสรางคุณลักษณะ
อยางมีระบบ มีกลไกนําแผนสูการปฏิบัติ และมีการติดตามผลอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาแผนงานในชวงตอไป พันธกิจท่ีสําคัญ คือ การดําเนินงานโดยความรวมมือกับสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา องคกรเอกชน มูลนิธิ และสถาบันอ่ืนในสังคม เพ่ือการประสาน สงเสริม 
สนับสนุน ใหโรงเรียน/สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ให
ไดโรงเรียน/สถานศึกษาตนแบบการพัฒนาคุณลักษณะ ท่ีสามารถขยายผลตอไปได 

3) กลยุทธการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนอยางมีระบบ โดยเริ่มต้ังแตข้ัน     
การวิจัยสํารวจความตองการจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณลักษณะ การวางแผนและการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ การดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณลักษณะ การติดตามกํากับผล 
การดําเนินงานตามแผนงานรวมท้ังการประเมินคุณภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
และการนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงแผนงานกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ 

4) กลยุทธในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ประกอบดวยกลยุทธ
การสอดแทรกการเรียนรูเขาไปในการปฏิบัติงานจริง การจัดประชุมเก่ียวกับอนาคตเพ่ือสรางวิสัยทัศน
รวมกัน การสรางโอกาสในการเรียนรูท่ีหลากหลาย การสรางทักษะการเรียนรูเปนทีม การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และการสนับสนุนอยางจริงจังโดยผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและภาวะ
ผูนํา 

5) กลยุทธการสื่อสารเพ่ือสรางกระแสสังคม ใหเกิดสํานึกสาธารณะ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรมอัน
เก่ียวเนื่องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน รวมท้ังการสรางกระแสสังคมใหเกิดการเชื่อม
ประสาน เสริมหนุน และการขยายเครือขายองคกรภาคีในดานการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยาง
ตอเนื่อง 



๒๑ 
 

 

6) กลยุทธการวิจัยและการจัดการองคความรูดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน เชน 
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู และกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ     
การวิจัยนํารองเพ่ือพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรมจริยธรรม หลอหลอมใหเกิดคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค การวิจัยเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคผานสถาบันทางสังคม การ
วิจัยเพ่ือสืบคนและจัดทําแผนท่ีนักเรียน/โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะเปนจริงมาใชกับการแสดง
พฤติกรรมในโรงเรียน 
 
5. ความเปนมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไดกลาวถึง ศาสตร
พระราชาซ่ึงเปนศาสตรท่ีครอบคลุม เรื่องเอกลักษณของชนชาติไทยเชน การออนนอมถอมตน การเปน
สุภาพชน ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงเปนคุณงามความดีของคนไทยท่ีบรรพชนไทยได
ปฏิบัติสืบทอดตอกันมา ศาสตรพระราชาใหขอคิดการประพฤติปฏิบัติตนไววาอยาคบคนดวยฐานะ     
คบคนดวยความดีมีมิตรภาพ ดวยความรักและความผูกพันและขอใหมีความกตัญ ูรูคุณตอบิดามารดา  
ผูมีพระคุณประเทศชาติและพระมหากษัตริย ถาทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตรของพระราชาแลวก็จะเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแตคนดีและทําใหประเทศเจริญกาวหนา รวมท้ังนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยางเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานไวกวา 40 ปท่ีผานมาเพ่ือใหประชาชนชาวไทยนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวใหมีภูมิคุมกันท่ีม่ันคงในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
จึงนับไดวา “ศาสตรพระราชา” เปนเสมือนองคความรูท่ีอยูคูแผนดินไทย ซ่ึงลวนมุงใหประชาชนทุกคน
ปฏิบัติตนเปน “คนดี” ท้ังคิดดี พูดดี ทําดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัยและมีความสามัคคี
ซ่ึงกันและกันเพ่ือรวมกันพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาเปนปกแผนม่ันคงตลอดไป 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งตอ
ประชาชนชาวไทยให “ชวยสรางคนดีใหบานเมือง” พรอมท้ังพระราชทานหลัก3 ประการ ท่ีเก่ียวกับครู
และนักเรียนไววา 

“ใหครูรักเด็ก เด็กรักครู” 
“ใหครูสอนใหเด็กมีนํ้าใจตอเพ่ือนไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเองและใหเด็กท่ีเรียนเกงชวย

สอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา” 
“ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํารวมกันเพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” 
จากพระราชกระแสรับสั่งขางตนสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ดานการศึกษาเพ่ือสานตอพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 วาการศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม 
3. มีงานทํา มีอาชีพ 
4. เปนพลเมืองดี 
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เพ่ือเปนการสืบสานศาสตรพระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว   
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงจัดทําโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ข้ึน เพ่ือมุงปลูกฝงใหผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ  
การปลูกฝงคุณธรรม 5 ประการ ไดแก 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญ ู 3) ความซ่ือสัตยสุจริต       
4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณธรรม 
1. มีอุดมการณคุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมรวมกันท้ังโรงเรียน 

3. มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญ ู ความซ่ือสัตย 
สุจริต อดทนและเสียสละ ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

4. พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลดนอยลง 
5. มีกระบวนการมีสวนรวม และสรางความรับผิดชอบจากผูเก่ียวของในโรงเรียน 

6. มีองคความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมฯ และบูรณาการไวในชั้นเรียน 

7. เปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรมฯ 
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาน ไดแก ดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครู และดาน

นักเรียน ในแตละดานประกอบดวยประเด็นการพิจารณา เกณฑการพิจารณา ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ซ่ึงมีรายละเอียดเนื้อหาในแตละสวน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 โรงเรียน 
คําอธิบาย 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศ สภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ

การปลูกฝงคุณธรรม มีแผนพัฒนาคุณธรรมท่ีตอเนื่องยั่งยืน บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน สรางเครือขายและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทําให
เกิดการยอมรับ หรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอก 

ประเด็นพิจารณา 
1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียน 
2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม 
3. คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. มีการเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง 
5. สรางเครือขายและการมีสวนรวม 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน 
7. ไดรับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอก 
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ดานท่ี 2 ผูบริหาร 
คําอธิบาย 
ผูบริหารเปนผูมีความรู ความเขาใจดานคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานท่ีเปนระบบบริหาร

สถานศึกษาดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได มีการสรางเครือขายและการมีสวนรวมประพฤติ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและไดรับการยอมรับ หรือยกยอง เชิดชูจากบุคคล หนวยงาน องคกรภายใน
หรือภายนอก 

ประเด็นพิจารณา 
1. มีความรู ความเขาใจดานคุณธรรม 
2. มีกระบวนการบริหารงานท่ีเปนระบบ 
3. บริหารสถานศึกษาดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
4. ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและไดรับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติ 
ดานท่ี 3 ครู 
คําอธิบาย 
ครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หมายถึง ครูมีความรู ความเขาใจดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

จัดการเรียนการสอนปลูกฝงและประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณหรือ
กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถเปนวิทยากรสรางเครือขาย การมีสวนรวม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากบุคคล 
หนวยงาน องคกรภายในหรือภายนอก 

ประเด็นพิจารณา 
1. ความรูความเขาใจดานคุณธรรม 
2. การจัดการเรียนรูปลูกฝงและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3. ความสามารถในการเปนวิทยากรคุณธรรม 
4. การสรางเครือขายการมีสวนรวม 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6. ความประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรม 
7. การยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากบุคคล หนวยงาน องคกรภายในหรือภายนอก 
ดานท่ี 4 นักเรียน 
คําอธิบาย 
นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม สามารถจัดทําโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี เปนผูนําดานคุณธรรม สรางเครือขายและการมีสวนรวม กอใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นพิจารณา 
1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม 
2. โครงงานคุณธรรม 
3. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
4. เปนผูนําทางดานคุณธรรม 
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5. การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
6. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับจริยธรรมและการนําหลักธรรมทาง     

พุทธศาสนามาใช ดังนี้ 
5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม 
ในการพัฒนาจริยธรรมในเด็กและเยาวชนมีผูวิจัยโดยใชเทคนิควิธีการหลายอยาง ดังงานวิจัย

ตอไปนี้ 
Ivancic and Min (2004) นักศึกษาดานศาสนาจากมหาวิทยาลัยเซนท แมรี่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดทําวิจัยเรื่องโมเดลการสอนพระคัมภีรโดยใชวิชาศิลปะเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของ
นักศึกษา กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาผูใหญ ในวิทยาลัย Notre Dame งานวิจัยไดใชวิชาศิลปะบูรณาการ
ในการสอนพระคัมภีร และใชทฤษฎีการเรียนรูของโฮเวิรต การดเนอรเปนพ้ืนฐานในการสรางโมเดลการ
เรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา โมเดลดังกลาวสามารถนําเอาวิชาศิลปะมาบูรณาการในการเรียนการ
สอนวิชาศาสนาไดอยางสัมพันธกันและนักเรียนไดรับการพัฒนาดานจิตวิญญาณเพ่ิมมากข้ึน 

Nobes, Panagiotaki, and Pawson (2009) ไดศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลในการตัดสินเชิง
จริยธรรมของเด็ก เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางเปนชาวแอฟริกาใต 2 กลุมประกอบดวยเด็กจาก
โรงเรียนอนุบาล 2 แหง จากโรงเรียนประถม 6 แหง และผูใหญท่ีเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุม
ตัวอยาง ถูกแบงออกเปน 4 กลุมยอย ตามชวงอายุ ไดแก (1) อายุ 3-4 ป จํานวน 35 คน (2) อายุ 5-
6 ป จํานวน 37 คน (3) อายุ 7-8 ป จํานวน 33 คนและ (4) กลุมผูใหญ จํานวน 34 คน การทดลอง
ดําเนินการโดย (1) สัมภาษณกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล (2) กลุมตัวอยางจะไดรับฟงเรื่องราวเก่ียวกับ
เหตุการณจําลองลักษณะตาง ๆ คนละ 5 เรื่อง เม่ือเลาเรื่องจบหนึ่งเรื่องพวกเขาจะถูกถามความคิดเห็น
เก่ียวกับตัวละครในเรื่องท่ีพวกเขาไดรับฟง ผูสัมภาษณจะพยายามบอกกับตัวอยางว ตัวละครในเรื่องท่ี
พวกเขาเลา มีอายุรุนราวคราวเดียวกับกลุมตัวอยาง และขอใหกลุมตัวอยางตอบคําถามตามความรูสึกท่ี
แทจริง โดยคําตอบไมมีการตีความหมายวาถูกหรือผิด ผูวิจัยตองการทราบเพียงวากลุมตัวอยางคิด
อยางไรตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับตัวละครในเรื่องท่ีพวกเขาไดรับฟงเทานั้น (3) เรื่องท่ีเตรียมไวมี 16 
เรื่อง แบงเปนเรื่องท่ีมีเนื้อหาเชิงบวก 8 เรื่อง และเรื่องท่ีมีเนื้อหาเชิงลบ จํานวน 8 เรื่อง (4) กลุม
ตัวอยางท้ัง 4 กลุม จะถูกแบงกลุมละครึ่ง ใหครึ่งหนึ่งรับฟงเรื่องเชิงบวก อีกครึ่งไดฟงเรื่องเชิงลบ 
ครึ่งหนึ่งเปนกลุมทดลองครึ่งหนึ่งเปนกลุมควบคุม (5) กลุมตัวอยางจะถูกขอใหแสดงความรูสึกและความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีพวกเขาไดรับฟง ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางทุกชวงอายุแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นตอเรื่องท่ีพวกเขาไดรับฟงดวยความต้ังใจมากท่ีสุดในกลุมตัวอยางทุกกลุมท่ีแบงตามชวง
อายุ (2) กลุมตัวอยางทุกกลุมท่ีรับฟงเรื่องท่ีมีเนื้อหาเชิงลบท้ังหมดจะวางเฉยตอการแสดงความรูสึก 
ความคิดเห็น และการตัดสินใจ มากท่ีสุด (3) กลุมตัวอยางท่ีอายุนอยการตัดสินเชิงจริยธรรมของพวกเขา
จะข้ึนอยูกับผลท่ีตัวละครไดรับ 

Harper and McCluskey (2003) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็กและเด็กกับเด็กในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุมตัวอยางมีจํานวน 60 คน เปนเด็กเรียนรวมท่ีประกอบดวยเด็กปกติ เด็ก
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ออทิสติก อายุ 3-5 ป จากuniversity laboratory preschoolเทคนิคการวิจัย การเฝาสังเกตพฤติกรรม 
(observation) ในหองเรียนรวมของสถาบันวิจัยดานการพัฒนาเด็กพิเศษ จาก 2 หองเรียน เปน
หองเรียนชวงเชาสําหรับเด็กอายุ 3 ป และหองเรียนบายสําหรับเด็กอายุ 4 ป มีเด็กหองละ 30 คน โดย
เด็กทุกคนตองการการดูแลเปนพิเศษในเรื่องท่ีแตกตางกัน แตละหองมีพ่ีเลี้ยงในอัตราสวน 1 ตอ 4 และ
มีครูประจําชั้นทําหนาท่ีดําเนินกิจกรรมในฐานะผูสนับสนุน (facilitator) โดยใชเด็กเปนศูนยกลาง          
การเรียนรู ผูวิจัยทําหนาท่ีสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะทํากิจกรรมอยูในหองเรียน 

ผลการวิจัยพบวาเด็กสวนใหญมีความถ่ีและระยะเวลาของพฤติกรรมกับครูและพ่ีเลี้ยงผกผันกับ
พฤติกรรมการปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือนกลาวคือ นักเรียนท่ีชอบใชเวลาสวนใหญในการปฏิสัมพันธกับ
ผูใหญ จะใชเวลาและมีความถ่ีในการปฏิสัมพันธกับผูใหญมาก จะใชเวลาและมีความถ่ีในการปฏิสัมพันธ
กับกลุมเพ่ือนนอย ผูวิจัยเสนอแนะวาครูและพ่ีเลี้ยงสําหรับหองเรียนรวม ควรเขาไปปฏิสัมพันธกับเด็ก
เม่ือเขาถูกปลอยใหอยูคนเดียวเทานั้นไมควรเขาไปแทรกขณะท่ีเด็กกําลังปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือน เพราะ
การแทรกแซงของครู และพ่ีเลี้ยงจะดึงความสนใจของเด็กจากสิ่งท่ีพวกเขาจะไดเรียนรูและผลักดันใหเด็ก
พิเศษเรียนรูจากสังคมมากข้ึน 

แครนเลย (Cranley, 2003 : 405) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติดานจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาของชุมชนเมืองในประเทศไทย พบวาการสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียน        
การสอนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปฏิบัติได โดยผูบริหารและคณะครูตองพยายามอบรมสั่งสอน
และเปนแบบอยางท่ีดีงามตลอดเวลา ควรมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง แมวาเมืองไทยจะเปนเมืองพุทธท่ี
มีการสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็ตาม 

Howard (2009) ไดศึกษาโรงเรียนในหมูบานทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาการขัดเกลาทางสังคมทางดานภาษาเนื่องจากเด็กนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย
สวนใหญพูดภาษาคําเมืองเปนภาษาหลัก แตเม่ือมาโรงเรียนพวกเขาตองพูดภาษาไทยกลาง ผูวิจัยจึง เขา
ไปศึกษากระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมท่ีโรงเรียนพัฒนาภาษาไทยกลางใหกับเด็ก ซ่ึงสวนใหญอายุ
ระหวาง 5-6 ป ผูวิจัยติดตามเด็กต้ังแตอยูบานจนมาถึงโรงเรียนเพ่ือศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็ก 
ผลสรุปกระบวนการขัดเกลาทางภาษาของเด็กหมูบานทางภาคเหนือของประเทศไทยท่ีใชภาษาคําเมือง
ใหสามารถพูดภาษาไทยกลางไดอยางถูกตองและสุภาพเหมาะสม จากการฝกหัดโดยกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมของโรงเรียน ซ่ึงเชื่อมโยงการใชภาษาไทยกลาง ในชีวิตประจําวัน อันเปนสัญลักษณของ
ความเปนไทยท่ีสุภาพและมีสัมมาคารวะเหมาะสมกับความเปนคนไทย 

5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช 
จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการนําแนวคิดทางพุทธศาสนาเขามาบูรณาการในการจัด

การศึกษา พบวา มีผูวิเคราะหหลักธรรมและนํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา ดังนี้ 
สุมน อมรวิวัฒน (2530) ไดสรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมการสรางศรัทธา

และโยนิโสมนสิการเปนหลักการและข้ันตอนการสอนตามพุทธวิธีข้ึนรูปแบบนี้พัฒนาข้ึนจากหลักการท่ีวา 
ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีสามารถจัดสภาพแวดลอม แรงจูงใจและวิธีการสอนใหศิษยเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู 
การไดฝกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและนําไปสูการปฏิบัติจนประจักษจริง โดยครูทําหนาท่ีเปน
กัลยาณมิตรชวยใหศิษยมีโอกาสคิดและแสดงออกอยางถูกวิธี จะสามารถชวยพัฒนาใหศิษยเกิดปญญา
และแกปญหาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2542 ไดศึกษาเรื่อง การเรียนรูเพ่ือการรักและ
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รักษสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการซึมซับ โดยสรางกระบวนการเรียนรูแบบซึมซับท่ีเนนการเรียนรูความ
จริงของชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยมุงใหผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับธรรมชาติ ไดรับรูลักษณะท่ีดีงาม
และเลวรายของธรรมชาติของมนุษย ไดเผชิญสถานการณและปญหา ไดฝกทักษะการคิดและการปฏิบัติ
จนสามารถแกปญหานั้นได โดยเนนความสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียนท้ังสองกลุมตางเปนกัลยาณมิตร
ตอกัน และเนนการฝกคิด สงเสริมใหผูเรียนไดคิดพิจารณาสิ่งแวดลอมท่ีไดพบเห็นสัมผัสและสัมพันธเนน
การคิดวิเคราะหท่ีมีหลักธรรมคือ ความไมเห็นแกตัวเปนพ้ืนฐาน 

ไพรัช สูแสนสุข (2539) ไดศึกษาเรื่อง หลักการและกระบวนการของการเรียนรูและการสอน
ตามหลักพุทธศาสตร: การวิเคราะหพระไตรปฎก เปนการวิจัยเอกสารตามวิธีวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือ
วิเคราะหหลักการและกระบวนการเรียนรูของมนุษยและเพ่ือวิเคราะหหลักการและกระบวนการของการ
สอนตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ การเรียนรู คือการเกิดประสบการณจากการ
เกิดผัสสะทางทวาร 6 ซ่ึงมีวิญญาณเกิดข้ึน ทําหนาท่ีหลักในการรูสิ่งถูกรูตาง ๆ กระบวนการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนอธิบายไดดวยกระบวนการเกิดผัสสะและวิถีจิต ผลการเรียนรูโดยตรง คือการเปลี่ยนแปลงภายใน
จิตใจ การเกิดการเรียนรูจะเกิดทีละขณะ แตเกิดอยางรวดเร็วและซับซอนอยางมากโดยมีกระบวนการ
ทางมโนทวารเปนใหญ ในการเรียนรู ท้ังนี้ การเกิดการเรียนรูเกิดไดหลายระดับโดยระดับสูงสุด คือการมี
ปญญารูสิ่งตาง ๆ ไดถูกตองตามความเปนจริงทําใหสามารถจัดการแกปญหาใดๆ ได การเรียนรูเปนไปได
ดวยดีถาผูเรียนต้ังใจ มีศรัทธา เพียรพยายามมีสติ สมาธิ และปญญาเปนพ้ืนฐาน โดยแตละบุคคลมีวิธีการ
เรียนรูไดแตกตางกันตามความแตกตางระหวางบุคคล สิ่งแวดลอมท่ีดีเชนท่ีมีความเปนสัปปายะตอการ
ภาวนาจะสงผลดีตอการเรียนรูโดยเฉพาะสิ่งแวดลอมท่ีเปนกัลยาณมิตร สวนการประเมินผลผูเรียน
ตรวจสอบและประเมินตนเองมีโอกาสประเมินไดตรงตามความเปนจริง ถามีระบบวิธีการท่ีดีเพราะเปน
การตรวจสอบจากผลการเรียนรูโดยตรงซ่ึงอยูท่ีภายในจิตใจ สวนการท่ีผูอ่ืนตรวจสอบการสอนเปนการ
จัดกิจกรรมอยางมีข้ันตอนเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดถูกตองตามความเปนจริง เพ่ือใหมีการแสดง
พฤติกรรมทาง กาย วาจาไดเหมาะสม องคประกอบการสอนท่ีสําคัญกําหนดได 7 อยาง คือ (1) ผูสอน
ซ่ึงมีบทบาทชี้แนะผูเรียน ผูสอนท่ีดีควรมีพ้ืนฐานความรูดี มีศรัทธาตอการสอน มีเมตตามุงใหประโยชน
ผูเรียนสอนตามลําดับสอนอยางมีเหตุผล (2) ผูเรียนท่ีดีควรมีความเพียร ศรัทธาและต้ังใจเรียน อยางไรก็
ตามผูเรียนแตละคนจะแตกตางกัน (3) ความมุงหมายการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังในปจจุบันภาย
หนาและปจจุบันสูงสุด ท้ังสวนรางกาย ศีล จิตใจและดานปญญา (4) เนื้อหาจําเปนตองมีการคัดเลือก
และจัดใหสอดคลองกับความมุงหมายพุทธศาสตรสามารถสรุปขอบเขตเนื้อหาท้ังหมดลงในอริยสัจ 4 ได 
(5) บริบทแวดลอมตองการความเปนกัลยาณมิตรและสวนท่ีเปนสิ่งแวดลอมทางวัตถุ จําเปนตองจัดการ
ดวยหลักสันโดษและการรูประมาณในการบริโภค (6) กระบวนการสอนควรจัดเปนไปโดยลําดับ มีเหตุผล 
ยืดหยุน หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (7) การประเมินผลยึดความมุงหมายเปนเกณฑโดยควร
จะสนับสนุนใหผูเรียนประเมินตนเอง นอกจากนั้น หลักการสอนท่ัวไปท่ีจัดอธิบายตามองคประกอบ
ดังกลาวแลว ยังสามารถกําหนดหลักการสอนอ่ืนไดอีก คือหลักการสอนปฏิบัติภาวนาท่ีเนนสอนการฝก
พัฒนาสมาธิและปญญา 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการฝกหัดครู (2537) วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการฝกหัดครู
โดยใชมิติทางพุทธธรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการฝกหัดครูโดยใชมิติทาง
พุทธธรรม ดานจุดมุงหมายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม สภาพแวดลอมและการ
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ประเมินผล งานวิจัยนี้ใชเทคนิคเดลฟายประยุกต ผลวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับการกําหนด
จุดมุงหมายการฝกหัดครู โดยใชหลักความเปนกัลยาณมิตร กําหนดเนื้อหาโดยใชหลักอริยสัจ 4 กําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลัก “ปรโตโฆสะ” และ “โยนิโสมนสิการ” กําหนดกิจกรรมเสริมโดยใช
หลักวิถีแหงการฝกตน 7 ประการ ไดแก กัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทาทิฏฐิ
สัมปทา อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา การจัดสภาพแวดลอมโดยใชหลักสัปปุริสธรรม 7 
และสัปปายะ 7 และดานการประเมินผล ควรประเมินผลท้ัง 4 ดาน ไดแกกาย จิตใจ สังคม และปญญา 
โดยมีการประเมินผล 3 ระยะ คือ การประเมินผลเบ้ืองตนการประเมินผลทามกลางและการประเมินผล
เบ้ืองปลาย 

ดลพัฒน ยศธร (2542) ศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม
แนวพุทธศาสตร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบการศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน เอกสารท่ีใชในการวิจัยไดแก เอกสารท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวคิดขององคการสหประชาชาติ แนวคิดขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงชาติ (องคการยูเนสโก) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณพระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยุตฺโต) 
รวมถึงศึกษาเอกสารขอมูลอ่ืน ๆ ทางพุทธศาสนาพรอมกับสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสตร จํานวน 
2 ทาน เม่ือวิเคราะหสาระสําคัญของแนวคิดท้ังหมดแลวผูวิจัยไดจัดเสวนาวิชาการในหมูผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและวิเคราะหรูปแบบการศึกษาท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จากนั้นนําเสนอนักวิชาการและผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวารูปแบบ
ของการศึกษานี้ คือการศึกษาแบบไตรสิกขา ท่ีพัฒนาคนท้ังดานพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ)และ
ปญญา เปนการพัฒนาตามแนวพุทธศาสตรท่ีเปนการพัฒนาท่ีถูกทาง และไดสมดุลจะนําไปสูผลสําเร็จใน
การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงการศึกษาเชนนี้ตองศึกษาท้ังเนื้อหา (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เพ่ือให
เขาใจปฏิจจสมุปบาท คือกฎแหงธรรมชาติ หรือกฎของชีวิต อันจะนําไปสูผลสําเร็จ(ปฏิ เวธ) 
ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิชาการอ่ืนๆ(วิชาการทางโลก)ไปในกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงตองประกอบไป
ดวยความเปนกัลยาณมิตรระหวางผูสอนและผูเรียนดวยในสวนของผลของการฝกโดยใชหลักไตรสิกขาท่ี
เนนท้ัง 3 ดาน คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

สุรพงษ ชูเดช (2542) ศึกษาเรื่อง ผลของการฝกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาท่ีมีตอการพัฒนา
วินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือ(1) เพ่ือสรางชุด
ฝกอบรมสําหรับนําไปใชในการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 5 (2) เพ่ือศึกษาผล 
ของการฝกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขาท่ีมีตอการพัฒนาวินัยในตนเองของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาท่ี 5 ท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองครั้ งนี้ 
ประกอบดวยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตะกล่ํา แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานครจํานวน 48 คน ซ่ึงแบงออกเปน 4 กลุมตามคะแนนการอบรมเลี้ยงดู ไดแก กลุม       
รักมาก-ควบคุมมาก 16 คน กลุมรักมาก-ควบคุมนอย 8 คน กลุมรักนอย-ควบคุมมาก 8 คนกลุมรัก
นอย-ควบคุม นอย 16 คน นักเรียนในแตละกลุมถูกสุมเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุมกลุมละเทา ๆ 
กัน ดังนั้น จึงมีนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกลุมละ 24 คนกลุมทดลองไดรับการฝกอบรม
ตามแนวทางไตรสิกขาเปนเวลา 11 สัปดาห สวนกลุมควบคุมไดรับการฝกอบรมตาม วิธีปกติเปนเวลา 
11 สัปดาห มีการวัดวินัยในตนเองของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุม ควบคุมกอนการฝกอบรมเม่ือ
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สิ้นสุดการฝกอบรม และเม่ือสิ้นสุดการฝกแลว 1 เดือน ผูวิจัยไดทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
คะแนนวินัยในตนเองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง แบบ
วัดซํ้า (Three-way ANOVA, Repeated measures, two between-subject factors and one 
within subject factor) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตร
สิขามีวินัยในตนเอง สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรมวินัยตามวิธีปกติท้ังเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม และ
เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมแลว 1 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

กนกวรรณ  พินแยม (2547) ไดพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนหนอง
โตง “สุรวิทยาคม” อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย               
4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันสังเกตการณ และข้ันสะทอนผล โดยกระบวนการบริหารจัดการ
เนนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน โดยเริ่มต้ังแต รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันประเมินผล และ
รวมกันปรับปรุง ดวยการจัดกิจกรรม 4 ประการ คือ การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห  
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การเขาคายอบรมธรรมะ และการจัดกิจกรรมการประกวด สงผลให 
นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ ความซ่ือสัตยสุจริต  
ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และยังสงผลใหบุคลากรทํางานรวมกันอยางมีความสุข เปน
กัลยาณมิตรตอกัน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

วารสารของสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐอเมริกา (อางถึงใน ผูจัดการออนไลน,2548) 
ฉบับวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2547 ไดนําเสนอผลการวิจัยของสถาบันเก่ียวกับการทําสมาธิวา การปฏิบัติ
ธรรมทําสมาธิแบบพุทธศาสนามิใชเพียงกอใหเกิดความสงบภายในจิตใจเทานั้น แตยังสงผลดีกับกระบวน 
การทํางานของสมองมนุษยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูและความเชื่อมโยงกับอารมณทางดานดีอยางถาวร
อีกดวย ท้ังนี้ นักวิจัยไดทําการทดลองโดยเปรียบเทียบการทํางานของสมองของผูเขารับการทดลองใน
สองกลุมหลัก ซ่ึงกลุมแรกเปนกลุมพระภิกษุสงฆ จํานวน 8 รูป มีอายุเฉลี่ยประมาณ 49 ป แตละรูปมี
ประสบการณในการนั่งสมาธิตั้งแต 10,000-50,000 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 15 ถึง 40 ปท่ีผานมา 
สวนกลุมท่ีสอง เปนกลุมนักศึกษาท่ีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21 ป จํานวน 10 คน สวนใหญไมเคยมี
ประสบการณในการปฏิบัติธรรมทําสมาธิมากอน และเพ่ิงไดรับการอบรมในเรื่องการทําสมาธิไดเพียง    
1 สัปดาหกอนเริ่มการทดลอง การทดลองครั้งนี้ นักวิจัยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา “อิเล็กโทรเอนเซฟาโลแก
รมส” (electroencephatograms) ในการวัดระดับการทํางานของคลื่นสมองแกมมา รวม 3 ครั้ง คือ 
กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติสมาธิ ซ่ึงคลื่นสมองแกมมาเก่ียวของกับการทํางานของสมองท่ีเชื่อมโยง
การทรงจํา ระดับการเรียนรู ระดับสมาธิและการมองโลกในแงดี ผูเขารับการทดลองท้ังสองกลุม ถูกจัดให
นั่งสมาธิแบบธิเบตในหองทดลองท่ีผอนคลาย และมีการทําสมาธิเนนใหรูสึกถึงความรักและความเมตตา
ตอสรรพสิ่ง โดยจะไมใชวิธีการเพงจิตตอสิ่งใดสิงหนึ่งแมแตลมหายใจ ผลปรากฏวา ในชวงกอนการนั่ง
สมาธิ คลื่นสมองแกมมาของกลุมพระภิกษุ มีระดับท่ีสูงกวากลุมนักศึกษาและระดับความแตกตางนี้ ได
ปรับสูงข้ึนอยางมาก ระหวางการนั่งสมาธิ ซ่ึงระดับคลื่นสมองแกมมาของกลุมพระภิกษุในระหวางการนั่ง
สมาธิครั้งนี้ นับวา เปนระดับท่ีสูงท่ีสุดเทาเคยมีรายงานมา เปนท่ีชัดเจนวา กลุมพระภิกษุ มีการทํางาน
ของสองท่ีเก่ียวของกับอารมณทางดานบวก เชน ความสงบสุข มีประสิทธิภาพกวากลุมท่ีไมเคยปฏิบัติ
สมาธิใดมากอนนอกจากนี้ ยังไดสรุปไดวา ระดับคลื่นแกมมาท่ีสูงของพระภิกษุกอนการปฏิบัติสมาธินั้น
แสดงใหเห็นวา สมองไดมีการพัฒนาอยางถาวร หากไดรับการปฏิบัติธรรมติดตอกันเปนระยะเวลานาน 
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ถึงแมวา ปจจัยการทางดานอายุ และสุขภาพ อาจจะทําใหคลื่นสมองแกมมามีระดับท่ีแตกตางกันไป แต
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสังเกตไดชัดจากการทดลอง คือ จํานวนชั่วโมงของการปฏิบัติสมาธิ สงผลโดยตรงตอการ
ทํางานของคลื่นสมองแกมมา จากการศึกษางานวิจัยท่ีกลาวมาแลวขางตนจะเห็นวา กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในโรงเรียน อาทิ การปฏิสัมพันธท่ีใกลชิดกับเด็ก ใชตัวแบบบุคคลจริง การใชการอภิปราย กลุม
สัมพันธ การเลานิทานและติดตามผลมีผลตอ การพัฒนาจริยธรรมในเด็ก และในการจัดรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูมีการนําหลักธรรมะมาสรางเปนหลักการและข้ันตอนการสอนตามพุทธวิธี ไดแก หลัก
อริยสัจ 4 หลักกัลยาณมิตร การสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขาและหลักอิทธิบาท 4 โดย
ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีตองจัดสภาพ แวดลอมตาง ๆ ใหเด็กเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู และฝกฝนวิธีการคิดโดย
แยบคายนําไปสูการปฏิบัติ โดยใชหลักไตรสิกขาไปใชในการพัฒนาใหครบท้ัง 3 ดาน คือ ศีล สมาธิและ
ปญญา ซ่ึงการศึกษาตามแนวพุทธนี้ตองศึกษาท้ังเนื้อหา (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ)เพ่ือใหเขาใจ
กฎแหงธรรมชาติ หรือกฎของชีวิต อันจะนําไปสูผลสําเร็จ (ปฏิเวธ) โดยศึกษาวิชาการตาง ๆ เขาไปใน
กระบวนการจัดการเรียนรูซ่ึงตองประกอบไปดวยความเปนกัลยาณมิตรระหวางผูสอนและผูเรียนดวยซ่ึง
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะไดใชหลักธรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ไดแก 
สัมมาทิฏฐิ และไตรสิกขา รวมท้ังกระบวนการพัฒนาปญญาไดแก ปญญาวุฒิธรรม 4 เปนหลักในการ
สรางรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกเขาไปในตาราง
กิจกรรมประจําวันเวลาปกติ ในชวงการสอนกิจกรรมตามหนวยการเรียนรูท่ีเรียกวา กิจกรรมเสริม
ประสบการณ และในชวงกิจกรรมประจําวัน ไดแก กิจกรรมยามเชา กอนรับประทานอาหาร กอนนอน
และกอนกลับบาน 

ยศพร เสนะวิณิน (2548) ไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดกําแพง สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และประเมินผลการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธท่ีเหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนวัดกําแพง สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดกําแพง สํานักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 120 คน ครู จํานวน 17 คน ผูปกครอง จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจผูปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียนวัดกําแพง
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นวา ผูปกครองมีความพึงพอใจดานจิตใจ/
อารมณมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานรางกาย ปญญา และสังคม ตามลําดับ ครู มีความพึงพอใจดาน
จิตใจ/อารมณมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานปญญา ดานรางกาย และดานสังคม ตามลําดับ สวนนักเรียนมี
ความพึงพอใจในดานรางกายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานจิตใจ/อารมณสังคม และปญญา ตามลําดับ 

2. แบบทดสอบความรูพ้ืนฐานการนําหลักธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน กอน–หลัง เขา
รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนวัดกําแพง สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
พบวา นักเรียนชั้น ป.6/2 ผานเกณฑการทดสอบหลังรวมกิจกรรมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขา
รวมกิจกรรมแลว มีผลตางคิดเปนรอยละ 41.66 สวนนักเรียนชั้น ป.5/1 มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ
การทดสอบหลังรวมกิจกรรมนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรมแลว มีผลตางคิดเปนรอย
ละ 7.41 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดกําแพง ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 400 คน พบวา พฤติกรรมนักเรียนหลังเขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอยู
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ในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมนักเรียนดานปญญาอยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ดานจิตใจ/อารมณ และดานสังคมอยูในระดับดี ตามลําดับ และดานรางกายอยูใน
ระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

สนิท สายธนู และคณะ 2549พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดานจริยธรรมศึกษาแก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร    
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การดําเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยไดดําเนินการดังนี้ 1) จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู โดยการบูรณาการหลักธรรมดานความรู (K) 
คุณธรรม จริยธรรม (A) และการฝกปฏิบัติหลักธรรม (P) ในการจัดการเรียนการสอน2) จัดเตรียม
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียน โดยวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือ “สงเสริมการกิน อยูดู ฟงเปน”       
3) จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเหมาะสม 4) จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธในสถานศึกษาให
เหมาะสม 5) ใชแนวทางการพัฒนาผูเรียนตามหลักไตรสิกขา 6) ใชแนวทางการสนับสนุน ดูแลนักเรียน
ท่ีเหมาะสม 7) มีการปรับปรุงกิจกรรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 8) มีการประเมินผลและเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน 

2. การดําเนินการเสริมหลักสูตรสถานศึกษา โดยไดดําเนินการดังนี้ 1) จัดกิจกรรมเสริมเนื้อหา
ตามหลักสูตร 2) กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาหอยางตอเนื่อง 3) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และ 4) การดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

3. นักเรียนกลุมทดลองท่ีมีความแตกตางดานภาษาถ่ิน และนักเรียนกลุมทดลองท่ีไมมีความ
แตกตางดานภาษาถ่ิน เม่ือไดรับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดาน
จริยธรรมศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานจริยธรรมศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

4. นักเรียนกลุมทดลองท่ีมีความแตกตางดานภาษาถ่ิน และนักเรียนกลุมทดลองท่ีไมมีความ
แตกตางดานภาษาถ่ิน เม่ือไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดาน
จริยธรรมศึกษา พบวา นักเรียนท้ังสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ดานจริยธรรมศึกษาเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

5. นักเรียนกลุมทดลองท่ีมีความแตกตางดานภาษาถ่ิน และนักเรียนกลุมทดลองท่ีไมมีความ
แตกตางดานภาษาถ่ิน เม่ือไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดาน
จริยธรรมศึกษา พบวา นักเรียนท้ังสองกลุมมีการประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมอยูในระดับดี 

สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ไอเอฟดี) (2549) ทําการศึกษารูปแบบการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ผลการศึกษาตัวแบบของสถานศึกษาในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมเปนการอธิบาย
วาสถานศึกษาควรดําเนินการดานใดบางและมีแนวทางอยางไร โดยคําอธิบายตัวแบบนี้ครอบคลุม 3 มิติ 
ดังนี้  

มิติท่ี 1  โครงสรางหรือองคประกอบของตัวแบบ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
- สวนแรกเปนเปาหมายสูงสุดของตัวแบบนี้คือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม (หมายเลข 1 ในภาพท่ี (1)) ซ่ึงจะเปนสิ่ง
กําหนดแนวทางระดับสถานศึกษาในระดับลางลงมา 
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- สวนท่ีสองเปนแนวทางระดับสถานศึกษา คือ แนวทางดานตาง ๆ ในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีและอํานาจของสถานศึกษาบนฐานการบริหารโรงเรียนเปนฐาน (School 
Base Management) (หมายเลข 2-8 ในภาพท่ี (1)) เพ่ือมีสวนในการดําเนินการใหบรรลุไดตาม
เปาหมายสูงสุดของตัวแบบคือการพัฒนารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในผูเรียน 
 มิติท่ี 2 ตรรกะความสัมพันธของตัวแบบ เปนการแสดงความสัมพันธขององคประกอบในตัว
แบบ มี 3 ลักษณะ คือ 

- การปฏิสัมพันธกัน หมายความวาองคประกอบหรือแนวทางนั้นมีผลกระทบตอกันการ
ดําเนินการจึงจะตองทําควบคูกัน และพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในเชิงสนับสนุนและการเปน
อุปสรรค 

- การนําไปสู หมายความวาองคประกอบหรือแนวทางนั้นจะทําให/เปนแรงผลักใหเกิดแนวทาง
ในลําดับตอไป 

- การเก้ือกูลสูง หมายความวา องคประกอบหรือแนวทางนั้นมีอิทธิพลระดับสูงใน               
การสนับสนุนหรือผลักใหเกิดแนวทางในลําดับตอไป ซ่ึงความสัมพันธแบบเก้ือกูลสูงควรไดรับความสนใจ
และการดําเนินการในระดับสูง 

- การยอนกลับ หมายความวา องคประกอบหรือแนวทางนั้นมีทิศยอนกลับไปในทิศทางเดิมซ่ึง
จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีแนวทางนั้นไมสําเร็จ ไมบรรลุตามวัตถุประสงค หรือไมเปนท่ีพอใจ จึงตองยอนกลับ
มาพิจารณาปรับการดําเนินงานในแนวทางในข้ันตอนกอนหนานั้นใหม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคใน
แตละข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

มิติท่ี 3 สมมติฐานของตัวแบบ ตัวแบบของสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการเรียน         
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้ังอยูบนสมมติฐาน ดังนี้ 

- นโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาใหดําเนินการตาม
แนวทางท่ีมุงเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน 

- สถานศึกษามีภาวะผูนําและความสามารถบริหารแนวทางตาง ๆ ไดตอเนื่องและผลักดันให
เกิดผลเปนรูปธรรม 

ขวัญฟา รังสิยานนท (2552) ไดพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนเปน
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย ใชหลักธรรม ไดแก สัมมาทิฏฐิ 
ไตรสิกขา และปญญาวุฒิธรรม 4 โดยยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก และครูถือเปนตัวแทน
การขัดเกลาทางสังคมท่ีสําคัญในการหลอหลอมใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรม 2 
ประเภท คือ (1) กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เนนการสํารวม กาย วาจา ใจ ดวยการเจริญสติในชวง
กิจกรรม ยามเชากอนรับประทานอาหาร กอนนอน และกอนกลับบาน และ (2) กิจกรรมในหนวยการ
เรียนรูเนนการเรียนรูจาก การไดยิน มองเห็น สูดดม ชิม สัมผัส และรับรูดวยใจ ผานสาระการเรียนรูใน
หนวยตาง ๆ โดยลงมือกระทําเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ ข้ันตอนในการจัดกระบวนการ
เรียนรูมี 5 ข้ัน คือ การจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรู การฝกการรับรูการพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ 
และการประเมิน 
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วัฒนา สุวรรณไตรยและประยูร บุญใช (2549) พัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) ผลการวิจัยพบวา  

1. รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร5 ป) 
ประกอบดวย 

1.1 ระยะเสนฐาน เปนการทําความรูจักกับนักศึกษาและประเมินพฤติกรรมจริยธรรม 
กอนการใชรูปแบบกิจกรรมท่ีพัฒนา 

1.2 ระยะการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม จําแนกเปน 2 ระยะคือ การอบรมแบบเขม 
ใชเวลา 3 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง และกิจกรรมตอเนื่องรายสัปดาห 4 สัปดาหๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง 
เปนเวลา 16 ชั่วโมง 

1.3 ระยะติดตามผล เปนระยะเวลาประเมินความคงทนหลังเขารวมกิจกรรม 2สัปดาห 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร      

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สรุปไดดังนี้ 
2.1 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึนมี

พฤติกรรมจริยธรรมหลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม ในภาพรวม และ 2 ดานยอย 
คือดานความเมตตากรุณา และดานความรับผิดชอบ สวนดานความมีระเบียบวินัย คะแนนพฤติกรรมไม
แตกตางกัน 

2.2 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึนมี
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมไมแตกตางกันกับนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม 

2.3 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึนมีคะแนน
พฤติกรรมจริยธรรมระยะติดตามผลสูงกวาคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการอบรมโดยรวม และ 2 
ดานยอย คือดานความเมตตากรุณาและดานความรับผิดชอบ สวนดานความมีระเบียบวินัยไมแตกตางกัน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา การสงเสริมหรือการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียน จะตองกระทําผานกระบวนการเรียนรูท้ังการจัดประสบการณการอบรม สั่งสอน  
การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปฏิบัติได  
ผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การตรวจสอบพฤติกรรมปฏิบัติตน
อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมมุงหวังและดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ผูวิจัยและผูใหขอมูล   
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4. วิธีการสรางเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

1. ผูวิจัยและผูใหขอมูล  ประกอบดวย 
ผูวิจัย  คือ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
กลุมเปาหมาย  คือ นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  จํานวน 449  คน  

      กลุมผูใหขอมูล  ประกอบดวย 
- ครูโรงเรียนวัดปาไผ  จํานวน 32 คน 
- นักเรียน  จํานวน 449 คน 

 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2.2 ตัวแปรตาม คือ  

2.2.1 พฤติกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ ของ 
โรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.2.3 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตาม 
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  
 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด คือ  
3.1 เครื่องมือสําหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
 3.2.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน   

วัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
3.2 เครื่องมือสําหรับการศึกษาผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ไดแก 

  3.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  
  3.2.2 แบบสํารวจผลงานดานคุณธรรมของนักเรียน ครูและสถานศึกษาจํานวน 1 ฉบับ 
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3. วิธีการสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย มีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 
3.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม          
ในสถานศึกษาและกระบวนการดําเนินการสรางรูปแบบ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   3.1.2. ดําเนินการสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการสนทนาโดยนําประเด็นของ          
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหัวขอในการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนา 
  3.1.3  จัดทํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตอไป 
  3.1.4 นํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ ไปให
ผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคลองและเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมกับวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการ จํานวน 5 ทาน ดังนี้ 
   1)  นายปู  แตงออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประธาน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ 
   2) นายสมพงษ  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  

3) วาท่ีรอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   4) นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี     
เขต 2 

5)  นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  นําขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแลวนํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ  ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง ซ่ึงพบวา ผลการพิจารณา
ความสอดคลองของและเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมกับวัตถุประสงคของการดําเนินการ มีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00  
  3.1.5 ทดลองใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ ตลอดปการศึกษา 2559 เพ่ือศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนต้ังแตกอนดําเนินการ 
ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการ เพ่ือนําปญหาท่ีเกิดข้ึนมาวางแผนเพ่ือดําเนินการแกไขในการใช
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ ในการศึกษาภาคสนามตอไป 

3.2 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
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3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพรูปแบบ             
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในสถานศึกษา 
   3.2.2. ดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพโดยนําประเด็นของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหัวขอในการพิจารณาขอกระทงในการประเมิน 

  3.2.3  นําแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน
วัดปาไผ ไปใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคลองและเหมาะสมของเนื้อหาและวัตถุประสงคของการ
ประเมิน จํานวน 5 ทาน ดังนี้ 
   1)  นายปู  แตงออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประธาน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ 
   2) นายสมพงษ  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  

3) วาท่ีรอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   4) นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี     
เขต 2 

5)  นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  นําขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแลวนําแบบประเมินรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง ซ่ึงพบวา  
ผลการพิจารณาความสอดคลองของและเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการประเมิน มีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00  
  3.2.4 ทดลองใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ กับครู
โรงเรียนวัดปาไผ ในการดําเนินการปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนิน
โครงการดานคุณธรรมจริยธรรม   

 3.2.5 นําแบบประเมินมาวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือดานความเชื่อม่ัน โดยวิธี
ของครอนบาค แอลฟา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทากับ 0.8796 

3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน มีข้ันตอนการสราง
ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน ใน
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  3.3.2. ดําเนินการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณของ
โรงเรียน โดยนําประเด็นของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหัวขอในการพิจารณาขอ
กระทงในการประเมิน 
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3.3.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน ไป
ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองและเหมาะสมของเนื้อหาและวัตถุประสงคของการประเมิน 
จํานวน 5 ทาน ดังนี้ 
   1)  นายปู  แตงออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ประธาน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ 
   2) นายสมพงษ  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  

3) วาท่ีรอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   4) นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี     
เขต 2 

5)  นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  นําขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแลวนําแบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนวัดปาไผ ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง ซ่ึงพบวา 
ผลการพิจารณาความสอดคลองและเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการสังเกต มีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1.00  

3.3.4 ทดลองใชแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณของ
โรงเรียน กับนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ ปการศึกษา 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ทุกคน 
  3.3.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน มาวิเคราะหคุณภาพ
ของเครื่องมือดานความเชื่อม่ัน โดยวิธีของครอนบาค แอลฟา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเทากับ 
0.7642 
 3.4  แบบสํารวจผลงานดานคุณธรรมของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน มีข้ันตอนการสราง
ดังนี้ 
  3.4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสํารวจ  
  3.4.2 ดําเนินการสรางแบบสํารวจผลงานดานคุณธรรมของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและ
นักเรียน การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการสราง 
  3.4.3 ทดลองนําแบบสํารวจผลงานดานคุณธรรมของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและ
นักเรียน ไปใชในการเก็บขอมูล ปการศึกษา 2559 
  3.4.4 ดําเนินการปรับปรุงแบบสํารวจใหมีรูปแบบท่ีงายตอการเก็บรวมขอมูลผลงาน
ดานคุณธรรม เพ่ือนําไปใชในการศึกษาภาคสนามตอไป 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปนตอนดังนี้ 
4.1 ข้ันท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ข้ันตอน การดําเนินการดังนี้ 
  4.1.1 ดําเนินการสนทนากลุมโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการสนทนากลุม  ผูเขารวม
สนทนาประกอบดวย 
   ครูท่ีรับผิดชอบงานคุณธรรม  จํานวน  11  คน 
   ผูดําเนินการ(ผูวิจัย)   จํานวน  1  คน 
                                 ผวูิจัยดําเนินการสนทนาโดยนําประเด็นการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตาม
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน เปนหัวขอในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแตละคุณธรรมโดยมี
ข้ันตอนของการดําเนินการ  ดังนี้ 
       1) การเตรียมการกอนการจัดสนทนากลุม  
       - กําหนดหัวขอประเด็นและแนวคําถามท่ีใชในการจัดกลุมสนทนา โดย
ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอประเด็นและแนวคําถามจากวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
 ตัวอยางประเด็นคําถาม 
   “ ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับคุณธรรมอัตลักษณดาน.................    ของ
คุณธรรม............ท่ีพบวามีความตองการจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนา” 
   “ มีแนวทางใดบางท่ีจะสงเสริมคุณธรรมไดตรงตามสภาพท่ีคาดหวังไว” 
   “ รูปแบบของการพัฒนาควรมีลักษณะอยางไร” 
   “ จะทําอยางไรจึงจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรม..................................ซ่ึง
แสดงถึงการมีคุณธรรมดาน.............................ใหเปนไปตามสภาพท่ีคาดหวังไว” 
       - เตรียมบุคลากรในการจัดสนทนากลุม ไดแก  ผูดําเนินการสนทนา
(Moderator) ผูจดบันทึกการสนทนา (Note-Taker) เจาหนาท่ีบริการท่ัวไป(Provider) 
       - เตรียมอุปกรณในการรวบรวมขอมูลในการจัดกลุมสนทนา ไดแก สมุด
บันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ และกระดาษ เปนตน การใชเทปบันทึกเสียงจะเปนอุปกรณสําคัญในการ
เก็บขอมูลตลอดเวลาการสนทนากลุมเนื่องจากชวงเวลาในการสนทนาอาจมีขอโตแยงท่ีทําใหผูจดบันทึกตอง
ใชอุปกรณชวยในการบันทึกขอมูล  
       - สถานท่ีจัดสนทนากลุม ผูวิจัยเลือกหองประชุม ณ โรงเรียนวัดปาไผ ซ่ึง
เปนหองประชุมปรับอากาศท่ีมีอุปกรณครบครันสําหรับการสนทนากลุมและมีบรรยากาศท่ีเงียบและเปน
สัดสวนเฉพาะโดยผูวิจัยไดจัดท่ีนั่งสําหรับการสนทนากลุมดังแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 การจัดสนทนากลุมเ ก่ียวกับการหารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม    
ของโรงเรียนวัดปาไผ    
 
  ระยะเวลาในการท่ีใชในการสนทนากลุม  ผูวิจัยใชเวลาในการจัดสนทนากลุม ชวงเชา เวลา 
9.00 น. – 10.30 น. สําหรับการวิเคราะหหาแนวทางพัฒนา และชวงเวลา 10.31 น. – 12.00น.              
หารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ โดยพิจารณารายละเอียดของกิจกรรม
และกระบวนการดําเนินการท่ีจะนําไปใชในการพัฒนา  
                                  2)  ข้ันตอนการจัดสนทนากลุม  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
            -  ผู ดํ า เนินการบอกจุด มุงหมายในการสนทนาพรอมท้ังสราง
บรรยากาศแหงความเปนกันเอง โดยเชิญใหรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 

เวที 
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แผนผังผูสนทนากลุม 
1-11  คือ ครูผูรับผิดชอบ 
12     คือ ผูวิจัย 
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อุปกรณการสนทนากลุม ผูจดบันทึก
Note-taker 

 

อุปกรณการสนทนากลุม 
1. เทปบันทึกเสียง 
2. คอมพิวเตอร 
3. กระดาษ 
4. อุปกรณการเขียน 
5. อาหารวาง 
6. น้ําด่ืม 
7. สมุดบันทึก 
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   - ขอความยินยอมจากกลุมสนทนา โดยขอบันทึกเสียงการสนทนา โดยชี้แจง
จุดมุงหมายในการบันทึกเสียงและการจดบันทึก เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงท่ีสุด 
   - เปดโอกาสใหผูรวมสนทนาพูดคุยซักถามกัน  เพ่ือสรางความเปนกันเองกอน
การดําเนินการสนทนากลุม 
   - เริ่มการสนทนาชวง เวลา 09.00 – 10.30 น.โดยยึดแนวทางการสนทนาท่ี
มีอยูเปนหลั เนนการหาแนวทางการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยกําหนดเวลาในการสนทนาแตละ
ประเด็นไมควรเกิน 10 นาทีตามลําดับความสําคัญ 
   - เปดโอกาสใหผูรวมสนทนาทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และเม่ือแนใจวาได
แนวทางตามท่ีตองการ ผูดําเนินการทําการหาฉันทามติจากผูรวมสนทนาเพ่ือหาขอสรุป 
   - เม่ือจบการสนทนาแลว ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูรวมสนทนาซักถามขอของใจอีก
ครั้ง และทําการสรุปเพ่ือใหไดแนวทางเก่ียวกับเรื่องท่ีสนทนาอยางถูกตองชัดเจน 
   - เริ่มการสนทนาในชวง 10.30 – 12.00 น. นําขอสรุปท่ีเปนแนวทางใน     
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาเปนประเด็น เพ่ือหารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดปาไผ    
   - สังเคราะหแนวทางการพัฒนาท่ีไดจากชวงแรกใหอยูในรูปแบบของกิจกรรม 
ซ่ึงแตละกิจกรรมอาจจะพัฒนาคุณธรรมไดหลายดาน  
   - ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา กําหนดวิธีการในการดําเนิน  การ
ประเมินผล ในแตละกิจกรรม 
   - รวบรวมกิจกรรมท่ีออกแบบมาวิเคราะหอีกครั้ง วาสามารถพัฒนาได
ครอบคลุมกับคุณลักษณะท่ีเปนความตองการจําเปนหรือไม 
   - ผูดําเนินการสรุปผลการหารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดปาไผ เพ่ือใหผูสนทนากลุมลงความเห็น 
   - เม่ือผูสนทนากลุมลงความเห็นเปนฉันทามติ  ผูดําเนินการนําขอมูลท้ังหมดไป
ดําเนินการจัดทําเปนรูปแบบการดําเนินการพัฒนาตอไป 
  4.1.2  จัดทํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตอไป 
 

  4.1.3 นํารูปแบบไปทดลองใชของเพ่ือหาคุณภาพรูปแบบและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัย กับนักเรียนและครู ปการศึกษา 2559 

4.1.4 ปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 หลังจากการทดลองใชและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ เพ่ือใหไดรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีความสมบูรณและมีคุณภาพมากท่ีสุดใน
การศึกษาภาคสนาม 
  4.1.5 นํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปใชในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ ตลอดปการศึกษา 2560 กับครูและนักเรียนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน  
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  4.1.6 หลังการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  ผูวิจัย
นําแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ ใหครูทุกคน
ประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
  4.1.7 เก็บรวบรวมแบบประเมินเพ่ือนําไปวิเคราะหขอหาคุณภาพของรูปแบบตอไป 
 4.2 ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
  4.2.1 นําแบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียน ใหครูประจําชั้นของ
นักเรียนแตละระดับชั้นสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาผลการสังเกตตามพฤติกรรมบงชี้ท่ี
กําหนด 
  4.2.1 นําผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะห 
ตามเกณฑการตัดสิน 
  4.2.3 สํารวจผลงานท่ีปรากฏดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ครูและผูบริหาร
สถานศึกษา 
   4.2.4 รวบรวมขอมูลการสํารวจ เพ่ือนําไปวิเคราะหตามวิธีการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 ตอนท่ี 1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดังนี้ 

5.1.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุม โดยพิจารณาจากฉันทามติของ
การเสนอประเด็นการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหไดรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  5.1.2 วิเคราะหคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน    
วัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย การหาคาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิจารณาคาเฉลี่ยของคุณภาพตามเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด,  2545) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   มีคุณภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   มีคุณภาพอยูในระดับนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   มีคุณภาพอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 5.2 ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 

5.2.1 การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียน พิจารณารอยละของผล  
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียนโดยกําหนดพฤติกรรมบงชี้และเกณฑการตัดสิน ดังนี้ 
  1) แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียน 

1. ความพอเพียง ประกอบดวยพฤติกรรมบงช้ี ดังนี้ 
       1.1 ใชจายอยางประหยัด  
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       1.2 ทําบัญชีการใชจาย 
       1.3 มีการออมเงิน 

    1.4 มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
2. ความกตัญ ู ประกอบดวยพฤติกรรมบงช้ี ดังนี้ 

       2.1 ยกยองเชิดชูพอแม ผูปกครอง ครูอาจารยและทุกคนท่ีมีสวนรวม 

    2.2 ชวยถือของใหบุคคลอ่ืน ๆ 

    2.3 ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอยางเครงครัด 

    2.4 ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีเปนพลเมืองดีของชาติ 

3. ความซ่ือสัตยสุจริต ประกอบดวยพฤติกรรมบงช้ี ดังนี้ 
    3.1 ใหขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง 

    3.2 ปฏิบัติตามขอตกลง 

    3.3 ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

    3.4 ไมหาประโยชนในทางท่ีไมถูกตอง 

4. ความรับผิดชอบ ประกอบดวยพฤติกรรมบงช้ี ดังนี้ 
    4.1 ตรงตอเวลา 

    4.2 รูหนาท่ีและทําตามหนาท่ีเปนอยางดี 

    4.3 มีความพยายามทํางานใหสําเร็จ 

    4.4 ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทํา 

5. อุดมการณคุณธรรม ประกอบดวยพฤติกรรมบงช้ี ดังนี้ 
    5.1 รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนสมํ่าเสมอ 

    5.2 ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนจนเปนปกตินิสัย 

    5.3 สรางคุณงามความดีใหแกตนเองจนเปนท่ีประจักษ 

    5.4 รวมพัฒนากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนจนชุมชนใหการยอมรับ 

 

2) เกณฑการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ  ดังตารางท่ี 3-1  
ตารางท่ี 3-1 เกณฑการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ  

 

ความหมาย พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับผานเกณฑ นักเรียนตองผานการประเมินพฤติกรรมบงชี้ทุกตัว 
ระดับไมผานเกณฑ นักเรียนไมผานการประเมินพฤติกรรมบงชี้ตัวใดตัวหนึ่งหรือท้ังหมด 

 
5.2.3 การสํารวจผลงานดานคุณธรรมของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน พิจารณา

จากความถ่ีของผลท่ีเกิดกับผูเรียน ครูและผูบริหาร ดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรางวัลระดับชาติ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
6.1 สถิติท่ีใชหาคุณภาพเครื่องมือ 

6.1.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence) (สมนึก ภัททิยธนี , 2544) 

N

R
IOC ∑

=  

เม่ือ   IOC        แทน    คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบประเมินกับเนื้อหาสาระ 
                 การประเมิน 

    ∑R    แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
       N    แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

6.1.2 คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบและแบบประเมิน 
คุณธรรมอัตลักษณท้ังฉบับโดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ของคอนบาค (Cronbach) (สมบัติ 
ทายเรือคํา , 2546) 
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     เม่ือ  α  แทนสัมประสิทธิ์แอลฟา 
   K  แทนจํานวนขอกระทงในการประเมิน 
        2

iσ  แทนความแปรปรวนของขอกระทงแตละขอ 
  2

xσ  แทนความแปรปรวนของแบบประเมินท้ังฉบับ 
6.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

    6.2.1 คาสถิติพ้ืนฐาน  คือ คารอยละ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2536) 

          
 
    

 

    เม่ือ    ∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนนท่ีได 
       A   แทน   คะแนนเต็ม 
       N   แทน   จํานวนนักเรียน 

  6.2.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2536) 

N

X
X ∑
=  

     เม่ือ       X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
   ∑ X     แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
       N   แทน  จํานวนขอมูล 
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      6.2.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนในแบบทดสอบใชสูตร (ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ , 2536) 
 

       S.D.       =  
)1N(N

)X(XN
22

−

−∑ ∑
 

S.D.  = ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

∑ x   = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

∑ x
2  = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

  N                = จํานวนคนท้ังหมด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ข้ันตอนของการวิจัย ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผลการ
วิเคราะหขอมูล สามารถแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  X    คือ   คาเฉลี่ยเลขคณิต 
  S.D.   คือ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  N          คือ  จํานวนผูใหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเปนแนวทางการจัดกิจกรรม ท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนท้ังศีล สมาธิ 
ปญญา ควบคูกันไป บนวิถีการดําเนินชีวิตธรรมดาท่ีสงเสริมการพัฒนา การกิน อยู ดู ฟง ใหเปน คือ 
ดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทันและจัดการไดในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืนและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุดจากท่ีกลาวขางตน จากการสนทนากลุมสามารถกําหนดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ จากฉันทามติของผูรวมสนทนากลุมดังแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม 

4 G Model 

แผนภาพท่ี 2 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  
4 G M0del  

 

G 1 = good example 
เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 

G 2 = good practice 
หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุข

ศรี 

G 3 = good goal 
มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 

G 4 = good participation 
บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 



๔๕ 
 

 

รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 
เปาประสงค  

1. ผูบริหารและครูมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณเพ่ิมข้ึน และมี
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลดลง 

2. ผูบริหารและครูไดรับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากบุคคล หนวยงาน 
องคกรภายในหรือภายนอก 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีและวินัยของโรงเรียน 
2. เพ่ือใหผูบริหารและครูเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังตอหนาและลับหลัง 
3.   ผูบริหารสามารถสรางกลไกการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
1. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สรางกลไกการมีสวนรวม ใหทุกภาคสวนรวมมือกัน 
3. รณรงคการสรางแบบอยางท่ีดี 
4. นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชวยแกไขปญหา  
5. ประเมินผลและถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงโครงการโดยทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
6. ประชาสัมพันธ ผลงานความสําเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
จากการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม    

นําผูเรียน สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดดังแผนภาพท่ี 3 
 
 

 
 
 
  

     เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3 รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 

 
 

กําหนดนโยบายและจัดทําแผนฯ 

รณรงคการสรางแบบอยางท่ีด ี

ประเมินผลและถอดบทเรยีน 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

ประชาสมัพันธความสําเร็จ 

สรางกลไกการมีสวนรวม 

นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
ชวยแกไขปญหา 



๔๖ 
 

 

รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 
เปาประสงค  

1. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลดลง 

วัตถุประสงค  
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและสวนรวมมากข้ึน 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเปนไปตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  

1. สรางการรับรูและการยอมรับ (นอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา)  
2. สรางครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา 
3. รวมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ 
4. ดําเนินงานโครงงานคุณธรรมเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1) โครงงานหนามไผสรางชีวี ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 
   2) โครงงานสุภาพกาย วาจา 
   3) โครงงานโรงเรียนดี ถามีจิตอาสา 
   4) โครงงานระเบียบวินัยดวยใจรัก 
   5) โครงงานขยะพาสุข 

5. บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู / ถอดบทเรียน  
8. ยกยองเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม  

จากการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม 
นําสุขศรี สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงงาน/โครงการตางๆไดดังแผนภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 

 
 
 
 
 

                        

แผนภาพท่ี 4 รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 

ยกยองเชิดชูนักเรียนดี มคุีณธรรม 

ดําเนินงานโครงงานคุณธรรม พัฒนาสภาพแวดลอม 

สรางครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา 

นอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

รวมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ แลกเปลีย่นเรยีนรู / ถอดบทเรียน 



๔๗ 
 

 

รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
เปาประสงค  

1.  นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใชพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2.  มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วัตถุประสงค   
1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใช 

ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
                     2.  ผูบริหารและครูนําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช 
                     3.  ครูผูสอนสามารถบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนได 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  
1. นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใช คือ “ทําอยางมีความสุข”  

“ทําตามลําดับข้ันตอน” 
2. นําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช  

1) สงเสริมใหมีการทํากันท้ังโรงเรียน  
2) ใหทําท้ังโรงเรียน ทําอยางมีสวนรวม โดยรวมมือกันทํา 
3) ทําจากลางข้ึนบนโดยใหความสําคัญกับความตองการของนักเรียนเปนหลัก 
4) โรงเรียนตองทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3.  ประกาศเจตนารมณในการรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4.  วางแผนสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยใชแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5.  จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการสรางเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
6.  ดําเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
7.  แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในโรงเรียนและเครือขายโรงเรียนคุณธรรม  

 

จากการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดดังแผนภาพท่ี 5 
 
 
    

    
   มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 5 รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
 

นอมนําหลักการทรงงาน 
ของรัชกาลท่ี 10 มาใช 

ติดตามนิเทศภายในและ
ประเมินผล 

ประกาศเจตนารมณในการรวมมือ
กันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วางแผนสรางการมีสวนรวม 
จากทุกฝาย 

จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการ
สรางเสริมคุณธรรมในช้ันเรียน 

นําหลักการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมาใช 

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
โรงเรียนและเครือขายโรงเรียน

คุณธรรม



๔๘ 
 

 

รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
เปาหมาย  

1. มีเครือขายและการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  
  2. มีเครือขายและการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน   

3. มีเครือขายและการมีสวนรวมของโรงเรียนกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก  
4. เปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสรางเครือขายบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  เพ่ือสรางเครือขายระดับองคกรภายนอกโรงเรียน 
3.  เพ่ือใหเครือขายเขามามีสวนรวมและพัฒนาโรงเรียน 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  
1. การสรางเครือขาย ดังนี้ 

1.1 การสรางเครือขายภายในโรงเรียน เปนการรวมกลุมการทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิด 
การเชื่อมโยงสูคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการสรางเครือขายในแตละระดับ 
เชน 

- ระดับโรงเรียน (ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
- ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน) 
- ระดับหองเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
1.2 การสรางเครือขายภายนอกโรงเรียน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผล 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสรางเครือขาย เชน 
- ระหวางโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกัน 
- ระหวางโรงเรียนตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตตรวจราชการ ภาค และ 

ประเทศ 
1.3 การสรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก เปนการ 

ประสานความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการสราง
เครือขายในแตละองคกรและหนวยงาน เชน 

- ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
- ระหวางโรงเรียนกับมูลนิธิ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน องคกรอิสระ 

2. การมีสวนรวม 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ผูแทนองคกรหรือ 

หนวยงานภายนอก รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมนิเทศ ติดตามประเมินผล รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และรวมชื่นชมผลสําเร็จ 
 3. จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ ระหวางโรงเรียน บาน วัดและชุมชน 

 
 



๔๙ 
 

 

จากการวิเคราะหรูปแบบท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดดังแผนภาพท่ี 6 

 

 
 
 
    
 
        

บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
 
 

 
 

                       
                
 

แผนภาพท่ี 6 รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

สรางเครือขาย 

กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียน บาน วัด 

และชุมชน 

 

การมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 



๕๐ 
 

 

จากการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยนํารูปแบบไปใชในการศึกษาภาคสนามตามเวลาท่ี
กําหนด จึงไดมีการประเมินคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ 
โดยบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ผลการประเมินปรากฏดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

X  S.D. ระดับ มากท่ีสุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย 
ท่ีสุด 
(1) 

1. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย ของ
สถานศึกษา 

19 
59.38 % 

3 
40.62 % 

- 
- 

- - 4.59 0.71 มากท่ีสุด 

2. การจัดกิจกรรมเปนการสราง
บรรยากาศของการเรียนรูท่ี 
เปนสุข 

20 
62.50 % 

10 
31.25% 

2 
6.25 % 

- - 4.56 1.41 มากท่ีสุด 

3. นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในสวนตนเอง 
และความสัมพันธกับเพ่ือน 

29 
90.62 % 

2 
6.25 % 

1 
3.13 % 

- - 4.88 1.41 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนรูตามรูปแบบ 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

19 
59.37 % 

11 
34.38 % 

2 
6.25 % 

- - 4.53 0.71 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูปกติท่ัวไป 
ในสถานศึกษา 

22 
68.74 % 

5 
15.63 % 

5 
15.63 % 

- - 4.53 1.41 มากท่ีสุด 

6. เนื้อหาของรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมี
ความชัดเจน เขาใจงาย 

25 
78.13 % 

7 
21.82 % 

- - - 4.78 0.71 มากท่ีสุด 

7. กิจกรรมท่ีดําเนินการสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม

22 
68.75 % 

8 
25.00 % 

2 
6.25 % 

- - 4.63 1.41 มากท่ีสุด 



๕๑ 
 

 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

X  S.D. ระดับ มากท่ีสุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย 
ท่ีสุด 
(1) 

วัตถุประสงค 

8. การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมเกิดจากความรวมมือใน
ทุกภาคสวนของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

30 
93.74 % 

 

1 
3.13 % 

1 
3.13 % 

- - 4.91 1.41 มากท่ีสุด 

9. ใชวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

23 
71.87 % 

8 
25.00 % 

1 
3.13 % 

- - 4.69 1.41 มากท่ีสุด 

10. ผลการใชรูปแบบสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

25 
78.12 % 

5 
15.63 % 

2 
6.25 % 

- - 4.72 1.41 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.68 1.20 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนวัดปาไผ โดยบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยูในระดับ
คุณภาพมากท่ีสุด ( X =4.68) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเกิดจากความรวมมือใน        
ทุกภาคสวนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.91) รองลงมาคือ 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในสวนตนเองและความสัมพันธกับเพ่ือน ( X =4.88) สวน
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม และรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูปกติท่ัวไปในสถานศึกษา ( X =4.53)  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 

ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 จากผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 6  
 

ตอนท่ี 2.1 พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ตารางท่ี 2 ผลการสังเกตพฤติกรรมความพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ท้ังหมด 

พฤติกรรมบงช้ี จํานวนนักเรียน 
ใช

จา
ยอ

ยา
ง

ปร
ะห

ยัด
 

ทํา
บัญ

ชีก
าร

 
ใช

จา
ย 

มีก
าร

ออ
มเ

งิน
 

มีภ
ูมิคุ

มกั
นใ

น
ตัว

ที่ด
ี 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 62 62 62 62 62 62 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 53 53 53 53 53 53 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 39 39 39 39 39 39 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 55 55 55 55 55 55 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 56 56 56 56 56 56 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 51 51 51 51 51 51 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 61 61 61 61 61 61 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 40 40 40 40 40 40 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 35 35 35 35 35 35 - 

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉล่ียรอยละ 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้ดานความพอเพียง ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ100 
เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ดานความพอเพียง  
ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100  
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 

ตารางท่ี 3  ผลการสังเกตพฤติกรรมความกตัญ ูของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน 

นร.
ท้ังหมด 

พฤติกรรมบงช้ี จํานวนนักเรียน 

ยก
ยอ

งเชิ
ดชู

พอ
แม

 ผู
ปก

คร
อง

 ค
รู

อา
จา

รย
 

แล
ะทุ

กค
นที่

ม ี
สว

นร
วม

 

ชว
ยถื

อข
อง

ให
บุค

คล
อื่น

 ๆ
 

ดูแ
ลร

ักษ
าส

ิ่งแ
วด

ลอ
มท

าง
 

ธร
รม

ชา
ติอ

ยา
งเค

รง
คร

ดั 

ปร
ะพ

ฤต
ิปฏ

บิัต
ิตน

เป
นค

นด
ี

เป
นพ

ลเ
มือ

งด
ีขอ

งช
าต

 ิ

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 62 62 62 62 62 62 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 53 53 53 53 53 53 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 39 39 39 39 39 39 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 55 55 55 55 55 55 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 56 56 56 56 56 56 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 51 51 51 51 51 51 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 61 61 61 61 61 61 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 40 40 40 40 40 40 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 35 35 35 35 35 35 - 

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉล่ียรอยละ 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้ดานความกตัญ ู ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ100 
เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ดานความกตัญ ู    
ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

ตารางท่ี 4 ผลการสังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตยสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

 
ระดับช้ัน 

จํานวน 
นร.

ท้ังหมด 

พฤติกรรมบงช้ี จํานวนนักเรียน 

ใช
ขอ

มูล
ที่ถู

กต
อง

 
แล

ะเ
ปน

จร
ิง 

ปฏ
ิบัต

ิตา
มข

อต
กล

ง 

ไม
ถือ

เอ
าส

ิ่งข
อง

 
หร

ือผ
ลง

าน
ขอ

ง 
ผูอื่

นม
าเป

นข
อง

ตน
 

ไม
หา

ปร
ะโ

ยช
น 

ใน
ทา

งที่
ไม

ถูก
ตอ

ง 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 62 62 62 62 62 62 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 53 53 53 53 53 53 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 39 39 39 39 39 39 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 55 55 55 55 55 55 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 56 56 56 56 56 56 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 51 51 51 51 51 51 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 61 61 61 61 61 61 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 40 40 40 40 40 40 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 35 35 35 35 35 35 - 

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉล่ียรอยละ 100.00 

 
 

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้ดานความซ่ือสัตยสุจริต ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 
100 เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ดานความซ่ือสัตย
สุจริต ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

ตารางท่ี 5 ผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน 

นร.
ท้ังหมด 

พฤติกรรมบงช้ี จํานวนนักเรียน 

ตร
งต

อเ
วล

า 

รูห
นา

ที่แ
ละ

ทํา
ตา

ม
หน

าที่
เป

นอ
ยา

งด
 ี

มีค
วา

มพ
ยา

ยา
มทํ

าง
าน

 
ให

สํา
เรจ็

 

ยอ
มร

ับค
วา

มผ
ิดพ

ลา
ด 

ที่เ
กิด

จา
กก

าร
กร

ะทํ
า 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 62 62 62 62 62 62 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 53 53 53 53 53 53 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 39 39 39 39 39 39 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 55 55 55 55 55 55 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 56 56 56 56 56 56 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 51 51 51 51 51 51 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 61 61 61 61 61 61 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 40 40 40 40 40 40 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 35 35 35 35 35 35 - 

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉล่ียรอยละ 100.00 

 

จากตารางท่ี 5  เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้ดานความรับผิดชอบ ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 
100 เ ม่ือพิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ดาน          
ความรับผิดชอบ ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

ตารางท่ี 6 ผลการสังเกตพฤติกรรมอุดมการณคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน 

นร.
ท้ังหมด 

พฤติกรรมบงช้ี จํานวนนักเรียน 
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ให
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รับ

 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 62 62 62 62 62 62 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 53 53 53 53 53 53 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 39 39 39 39 39 39 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 55 55 55 55 55 55 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 56 56 56 56 56 56 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 51 51 51 51 51 51 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 61 61 61 61 61 61 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 40 40 40 40 40 40 - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 35 35 35 35 35 35 - 

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉล่ียรอยละ 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้อุดมการณคุณธรรม ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 
100 เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้อุดมการณ
คุณธรรม ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

ตอนท่ี 2.2 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน  
 

ตารางท่ี 7 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
โรงเรียน 
ระดับชาติ สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 
2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับจังหวัด 1. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง 
ประจําป 2559 

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

2. เขารวมโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรมดานดนตรี
ไทยและดนตรีพ้ืนบาน จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 เขารวมนําเสนอผลงาน  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอด
บทเรียน ครั้งท่ี 1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการ
สวนกลาง กรุงเทพมหานครและเขตตรวจ
ราชการท่ี 1) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางได 
ผลงาน “ระดับทอง” กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

3. ผานเกณฑการประเมินดานการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ระดับทอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

ระดับอําเภอ เปนโรงเรียนท่ีดําเนินกิจกรรม 5 ส ฟน 
ระดับดีมาก 

โรงพยาบาลแกงคอย 

ผูบริหาร  
ระดับชาติ 

นางวาสนา  สุขธนู 1. เข็มเครื่องหมายรูปกระเปาคันชีพ
เครื่องแบบเต็มยศทหารมารักษาพระองค
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  ผูทําคุณประโยชนใหกับทาง
ราชการและประเทศชาติอยางดียิ่ง 

กองพลทหารมาท่ี 2  
รักษาพระองค 



๕๘ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน 
โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติด
ดีเดน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา 
4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“หนึ่งแสนครูดี” 

คุรุสภา 

เหรียญทอง รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
(OBEC AWARD) 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครู (ระบุชื่อ) 
ระดับชาติ 
นางนงนุช คุมพันธ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา  
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษพงศ  สรอยสังวาลย 
3. นายจําลอง งามพลกรัง 
4. นางรานี ตันสิน 
5. นางลําไย อ่ิมสิน 
6. นางนงนุช  คุมพันธ 
7. นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๘. นางสาวนารา นิลนันท 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุงประเภท ก  
ระดับ ป.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๖6 ปการศึกษา ๒๕๕๙  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ  จันทรตัน 
2. นางธนญา  ชนะพันธุ 
3. นางนงนุช  คุมพันธ 
4. นางสาวนารา  นิลนันท 
5. นายพิทักษพงศ สรอยสังวาลย 
6. นายพิรัชยกฤษตย กระแสเวส 
7. นางรานี  ตันสิน 
8. นางลําไย  อ่ิมสิน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุงประเภท ก  
ระดับ ป.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๖7 ปการศึกษา ๒๕60  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับภาค 

๑.นางสาวอาภรณ  ราศี 
๒.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน 
๓.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๔.นางสาวภัททิยา  อิโน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง 
การแขงขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษพงศ  สรอยสังวาลย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วงดนตรีลูกทุง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๕๙ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
3. นางรานี ตันสิน 
4. นางลําไย อ่ิมสิน 
5. นางนงนุช  คุมพันธ 
6. นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
7. นางสาวนารา นิลนันท 
8. นายพิรัชกฤษตย กระแสเวช 

ประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงชาย  
ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงหญิง  
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุงชาย  
ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน 
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ชาย ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
หญิง ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๖๐ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

นายพิรัชยกฤษตย กระแสเวส ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง  
หญิง ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.นายชัยวุฒิ ศรีสุข 
๒.นายไพทูรย ปจฉิม 
๓.นายจําลอง งามพลกรัง 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม    
( Wind Ensemble ) ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน 
๒.นายไพทูรย ปจฉิม 
๓.นางสาวอาภรณ  ราศี 
๔.นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๕.นางสาวภัททิยา  อิโน 
๖.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๗.นางสาวนารา นิลนันท 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษพงศ สรอยสังวาลย 
3. นางธนญา  ชนะพันธุ 
4. นางสาวนารา  นิลนันท 
5. นายพิรัชยกฤษตย  กระแสเวส 
6. นางลําใย  อ่ิมสิน 
7. นางรานี  ตันสิน 
8. นางนงนุช  คุมพันธ 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันวงดนตรี
ลูกทุง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖7  
ปกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นางสาวศิริ ประภาเรียบรอย 
2. นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
3. นางสาวภัททิยา อิโน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การแขงขันแอโรบิก ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖7  
ปกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายศรันยวิทย  นพโสภณ ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๖๑ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖7  
ปกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖7  
ปกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายไพทูรย  ปจฉิม ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน  
การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖7  
ปกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับจังหวัด 
นางกมลทิพย  สรอยสังวาลย ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน คุรุสภาจังหวัดสระบุรี 
นางกมลทิพย  สรอยสังวาลย ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน จังหวัดสระบุรี 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
นางพรรณี เรณูหอม ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดงการแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวสุภาพร อินทรหอม ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดงการแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวสุภาพร อินทรหอม ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแขงขันอานเอาเรื่อง
ตามแนว PISA 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางพรรณี เรณูหอม ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดเขารวมการ
แขงขันเรียงรอยถอยความ ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวสุภาพร อินทรหอม ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ การแขงขันทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นายมานิตย จันทะบูรณ ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวมมการแขงขัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๖๒ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3 การศึกษา ประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๒   
นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวมการแขงขัน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.4-ป.6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวมการแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน 
๒.นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน 
 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวมการแขงขัน
คิดเลขเร็ว ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวมการแขงขัน
คิดเลขเร็ว ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๒.นางสงกรานต เกตุบุญมี 

ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 
ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๒.นางสงกรานต เกตุบุญมี 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวมการแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  
ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๒.นางสงกรานต เกตุบุญมี 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภท
ทดลองวิทยาศาสตร ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางระเบียบ อุบลวัตร 
๒.นางวัลภา สวุรรณภา 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงินการ
ประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวอาภรณ  ราศี 
๒.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน 
๓.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๔.นางสาวภัททิยา  อิโน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ 
การแขงขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  
 

๑.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี  ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง การ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๖๓ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๒.นายอรรณนพ พรหมสูตร 
 

แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.๑-ป.๖ 

การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี  
๒.นายอรรณนพ พรหมสูตร 
 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน การ
แขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวนารา นิลนันท ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน การ
แขงขันการวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวนารา นิลนันท ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง การ
แขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวนารา นิลนันท ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นายศรันยวิทย นพโสภณ ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายชัยวุฒิ ศรีสุข 
๒.นายไพทูรย ปจฉิม 
๓.นายมานิตย จันทะบูรณ 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแขงขันการประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษพงศ  สรอยสังวาลย 
3. นายจําลอง งามพลกรัง 
4. นางรานี ตันสิน 
5. นางลําไย อ่ิมสิน 
6. นางนงนุช  คุมพันธ 
7. นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๘.นางสาวนารา นิลนันท 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุงประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 
 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง  
ชาย ป.1-ป.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง การ
แขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง หญิง ป.1-
ป.6  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๖๔ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง  
หญิง ม.๑-ม.๓ 

การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง  
ชาย ป.1-ป.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

นายศรันยวิทย นพโสภณ ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ  ราศี 
 
 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง หญิง 
ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ชาย ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ  ราศรี ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ 
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
หญิง ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายชัยวุฒิ ศรีสุข 
๒.นายไพทูรย ปจฉิม 
๓.นายจําลอง งามพลกรัง 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองชนะเลิศ 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม    
( Wind Ensemble ) ป.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

๑.นายศรันยวิทย นพโสภณ 
๒.นางรานี ตันสิน 
๓.นางสาวอาภรณ ราศี 
๔.นางสาวภัททิยา อิโน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันนาฏศิลป
ไทยอนุรักษ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายจิระยุทธ จันภักดี 
๒.นายมานิตย จันทะบูรณ 
๓.นางสาวบุญฤดี คําดี 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวม การแขงขัน
การผูกเง่ือน เดินทรงตัวโยนบอล ป.๑-ป.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายจิระยุทธ จันภักดี 
๒.นายมานิตย จันทะบูรณ 
๓.นางวัลภา สวุรรณภา 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน การ
แขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย  ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปนยอย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง การ
แขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-
book)  ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปนยอย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง การ
แขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา



๖๕ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
book)  ม.๑-ม.๓ สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปนยอย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเขารวม การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท Web 
Editor ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปนยอย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง การ
แขงขันการสราง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวสายสุนีย จันทรด ี
๒.นางบุปผา จึงตระกูล 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน การ
แขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถ่ิน ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายศรันยวิทย นพโสภณ 
๒.นางธนญา ชนะพันธุ 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน การ
แขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถ่ิน  ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวสายสุนีย จันทรด ี
๒.นางบุปผา จึงตระกูล 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแขงขันจักสานไม
ไผ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวสายสุนีย จันทรด ี
๒.นางบุปผา จึงตระกูล 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน การ
แขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายศรันยวิทย นพโสภณ 
๒.นางสาวนารา นิลนันท 
๓.นางรานี ตันสิน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแขงขันประดิษฐ
กระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายศรันยวิทย นพโสภณ 
๒.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายพิทักษพงศ สรอยสังวาลย 
๒.นางกมลทิพย สรอยสังวาลย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน  
การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายพิทักษพงศ สรอยสังวาลย 
๒.นางกมลทิพย สรอยสังวาลย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง  
การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางอรอินทร สายพันธ 
๒.นางสิริกร ภัทรกรกาญจน 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญเงิน  
การแขงขันปนดินน้ํามัน ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางอรอินทร สายพันธ ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๖๖ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๒.นางเพ็ชรัตน บุญตา การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 

ปฐมวัย 
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวไพเราะ มณีกลม ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางสติปญญา ม.๑-ม.๓ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปนยอย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแขงขันวาดภาพ
ดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปนยอย 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแขงขันวาดภาพ
ดวยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ จันทรัตน 
๒.นายไพทูรย ปจฉิม 
๓.นางสาวอาภรณ  ราศี 
๔.นางสาวศิริประภา เรียบรอย 
๕.นางสาวภัททิยา  อิโน 
๖.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๗.นางสาวนารา นิลนันท 

ครูผูสอนนักเรียน ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 
 

ระดับอําเภอ 
นางกมลทิพย  สรอยสังวาลย ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน อําเภอแกงคอย 
นักเรียน  
ระดับชาติ 
1. เด็กชายกฤษฎา วงษธัญากร 
๒.เด็กหญิงกัลยสุดา มาลีแกว 
๓.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ 
๔.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๕.เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
๖.เด็กหญิงจุฬาลักษณ กาลสุทธิ 
๗.เด็กหญิงชนิกานต เครือแวงมน 
๘.เด็กหญิงชัชฎาภรณ สีพาต่ิง 
๙.เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศษา 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุงประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๖๗ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๑๐.เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา 
๑๑.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๑๒.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๑๓.เด็กชายทินภัทร  วัลลา 
๑๔.เด็กหญิงธัญลักษณ แซลี้ 
๑๕.เด็กหญิงธาราทิพย ตกควรเฮง 
๑๖.เด็กหญิงธิดารัตน  แสนคํา 
๑๗.เด็กหญิงนัทมน จิตตรักษา 
๑๘.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 
๑๙.เด็กหญิงประภาภรณ ภมูิวินี 
๒๐.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน 
๒๑.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๒๒.เด็กหญิงพิมพชนก สูงศรี 
๒๓.เด็กชายพุฒิชัย ปทุมทอง 
๒๔.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเผือก 
๒๕.เด็กชายภาณุเดช บุญวงษ 
๒๖.เด็กหญิงรัชนก ตามแตรัมย 
๒๗.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย 
๒๘.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๒๙.เด็กชายวรรณวงศ วงศเสือ 
๓๐.เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม 
๓๑.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๓๒.เด็กชายวุฒิพงษ โคกราม 
๓๓.เด็กชายศิวัช ศรีสุนันท 
๓๔.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท 
๓๕.เด็กหญิงอาริยา ทองอ้ัน 
๓๖.เด็กชายอิธิพล อินทรอํ่า 
๓๗.เด็กหญิงเกศินี ทรัพยสงเคราะห 
๓๘.เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
๓๙.เด็กหญิงเอวรินทร เวทการ 
๔๐.เด็กหญิงแสงทอง แกวอยู 
1. เด็กหญิงเอวรินทร  เวทการ 
2. เด็กชายทวีชัย   ฉัตรกระโทก 
3. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห 
4. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท 
5. เด็กชายอิธิพล  อินทรอํ่า 
6. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุงประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๖7 ปการศึกษา ๒๕60 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๖๘ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
7. เด็กชายวุฒิพงศ  โคกราม 
8. เด็กชายวรรณวงศ  วงศเสือ 
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ  กาลสทุธิ 
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน คุมญาติ 
11. เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
12. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพนัธ 
13. เด็กชายสุภาพ  มวงออน 
14. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม 
15. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
16. เด็กชายศิวชั  ศรีสุนันท 
17. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน 
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ หันรอด 
19. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน 
20. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง 
21. เด็กหญิงประภาภรณ ภูมิวนิี 
22. เด็กชายพลากร ดาวกลาง 
23. เด็กหญิงชัชฎาภรณ สพีาติง่ 
24. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง 
25. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย 
26. เด็กหญิงธาราทิพย  ตกควรเฮง 
27. เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
28. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ 
29. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว 
30. เด็กหญิงอาริยา  ทองอ้ัน 
31. เด็กชายอภิณฑพงษ คําลาน 
32. เด็กหญิงพิมพชนก  สงูศรี 
33. เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
34. เด็กหญิงนวรัตน  ทาอ่ิม 
35. เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเผือก 
36. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ 
37. เด็กหญิงนันทการณ สมบูรณ 
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
39. เด็กหญิงวิจิตกัลญา เทียมยม 
ระดับภาค 
1. เด็กชายกฤษฎา วงษธัญากร 
๒.เด็กหญิงกัลยสุดา มาลีแกว 
๓.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุงประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๖๙ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๔.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๕.เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
๖.เด็กหญิงจุฬาลักษณ กาลสุทธิ 
๗.เด็กหญิงชนิกานต เครือแวงมน 
๘.เด็กหญิงชัชฎาภรณ สีพาต่ิง 
๙.เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศษา 
๑๐.เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา 
๑๑.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๑๒.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๑๓.เด็กชายทินภัทร  วัลลา 
๑๔.เด็กหญิงธัญลักษณ แซลี้ 
๑๕.เด็กหญิงธาราทิพย ตกควรเฮง 
๑๖.เด็กหญิงธิดารัตน  แสนคํา 
๑๗.เด็กหญิงนัทมน จิตตรักษา 
๑๘.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 
๑๙.เด็กหญิงประภาภรณ ภมูิวินี 
๒๐.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน 
๒๑.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๒๒.เด็กหญิงพิมพชนก สูงศรี 
๒๓.เด็กชายพุฒิชัย ปทุมทอง 
๒๔.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเผือก 
๒๕.เด็กชายภาณุเดช บุญวงษ 
๒๖.เด็กหญิงรัชนก ตามแตรัมย 
๒๗.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย 
๒๘.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๒๙.เด็กชายวรรณวงศ วงศเสือ 
๓๐.เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม 
๓๑.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๓๒.เด็กชายวุฒิพงษ โคกราม 
๓๓.เด็กชายศิวัช ศรีสุนันท 
๓๔.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท 
๓๕.เด็กหญิงอาริยา ทองอ้ัน 
๓๖.เด็กชายอิธิพล อินทรอํ่า 
๓๗.เด็กหญิงเกศินี ทรัพยสงเคราะห 
๓๘.เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
๓๙.เด็กหญิงเอวรินทร เวทการ 

ครั้งท่ี ๖๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 



๗๐ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๔๐.เด็กหญิงแสงทอง แกวอยู 
1. เด็กหญิงเอวรินทร  เวทการ 
2. เด็กชายทวีชัย   ฉัตรกระโทก 
3. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห 
4. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท 
5. เด็กชายอิธิพล  อินทรอํ่า 
6. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย 
7. เด็กชายวุฒิพงศ  โคกราม 
8. เด็กชายวรรณวงศ  วงศเสือ 
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ  กาลสทุธิ 
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน คุมญาติ 
11. เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
12. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพนัธ 
13. เด็กชายสุภาพ  มวงออน 
14. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม 
15. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
16. เด็กชายศิวชั  ศรีสุนันท 
17. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน 
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ หันรอด 
19. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน 
20. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง 
21. เด็กหญิงประภาภรณ ภูมิวนิี 
22. เด็กชายพลากร ดาวกลาง 
23. เด็กหญิงชัชฎาภรณ สพีาติง่ 
24. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง 
25. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย 
26. เด็กหญิงธาราทิพย  ตกควรเฮง 
27. เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
28. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ 
29. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว 
30. เด็กหญิงอาริยา  ทองอ้ัน 
31. เด็กชายอภิณฑพงษ คําลาน 
32. เด็กหญิงพิมพชนก  สงูศรี 
33. เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
34. เด็กหญิงนวรัตน  ทาอ่ิม 
35. เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเผือก 
36. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ 
37. เด็กหญิงนันทการณ สมบูรณ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วงดนตรีลูกทุงประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งท่ี ๖7 ปการศึกษา ๒๕60  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๗๑ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
39. เด็กหญิงวิจิตกัลญา เทียมยม 
๑.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ 
๒.เด็กหญิงกุลยรัตน พิรุณ 
๓.เด็กหญิงจุฑามาศ นามศิริ 
๔.เด็กหญิงชิดชนก สุรามาตร 
๕.เด็กชายนนทกานต คะแนนศิลป 
๖.เด็กหญิงนวรัตน ทาอ่ิม 
๗.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 
๘.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๙.เด็กหญิงลลิตา กลีบพุดซา 
๑๐.เด็กหญิงสุดารัตน ติสูงเนิน 
๑๑.เด็กหญิงอรัญญา เถ่ือนวงษ 
๑๒.เด็กหญิงอารดา จันทร 
๑๓.เด็กหญิงอารยา จันทร 
๑๔.เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
๑๕.เด็กหญิงเบญจวรรณ คีรี 

เหรียญทอง การแขงขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๖  
ปกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กหญิงกุลยรัตน  พิรุณ 
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร 
3. เด็กชายชิษณุพงศ  ไพรหาญ 
4. เด็กหญิงณิชกานต  วิลัย 
5. เด็กหญิงณิชนันท  จันทรชีลอง 
6. เด็กหญิงดวงใจ  เทพปนตา 
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปกคํามา 
8. เด็กชายศิวกร  ปตานา 
9. เด็กหญิงอารดา  จันทร 
10. เด็กหญิงอารยา  จันทร 

เหรียญทอง การแขงขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กหญิงกุลยรัตน  พิรุณ เหรียญเงิน  
การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๗๒ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กหญิงเอวรินทร  เวทการ เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 
ประจําปการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เด็กหญิงจุฑาภัทร มุงวัง ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการแขงขัน 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายกัสดาห เสนาวงษ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการแขงขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงณัฏฐริสา วงคษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กหญิงฤทัย เปาสมบัติ ไดเขารวมการแขงขันเรียงรอยถอยความ 
ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ  
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายนันทวัฒน นามโนนลาว ไดเขารวมมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ป.1-ป.3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   



๗๓ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กชายอานนท บอทอง ไดเขารวมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ป.4-ป.6 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กหญิงรินลณี นางาม ไดเขารวมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายจอมพล ดวงสุวรรณ 
๒.เด็กหญิงณัชชา วาร ี
๓.เด็กชายพิชัยภูษิต สีหนองโคตร 

ไดรับรางวัลเหรียญเงินการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช  
ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายชัยณรงค แกวเอ่ียม ไดเขารวมการแขงขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายวงศธร สรางงา ไดเขารวมการแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงชลธิชา เชียรโคกกรวด 
๒.เด็กหญิงธาราทิพย ตกควรเฮง 
๓.เด็กชายอานนท บอทอง 

ไดรับรางวัลเหรียญเงินการแขงขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงกชมน อุนทรัพย 
๒.เด็กหญิงจิราภรณ สมทิพย 
๓.เด็กหญิงอารียา ทองอ้ัน 

ไดเขารวมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายวงศธร คงสุวรรณ 
๒.เด็กชายอัครชา สิงหวงษ 
๓.เด็กชายอัมรินทร เหลาเขตกิจ 

ไดเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภททดลองวิทยาศาสตร 
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายวุฒิชัย อินทรทิพย 
๒.เด็กหญิงสุธิดา บอทอง 

ไดเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย  
ป.๑-ป.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

๑.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ 
๒.เด็กหญิงกุลยรัตน พิรุณ 
๓.เด็กหญิงจุฑามาศ นามศิริ 
๔.เด็กหญิงชิดชนก สุรามาตร 
๕.เด็กชายนนทกานต คะแนนศิลป 
๖.เด็กหญิงนวรัตน ทาอ่ิม 
๗.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 

ไดเหรียญทองชนะเลิศ  
การแขงขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  
 



๗๔ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๘.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๙.เด็กหญิงลลิตา กลีบพุดซา 
๑๐.เด็กหญิงสุดารัตน ติสูงเนิน 
๑๑.เด็กหญิงอรัญญา เถ่ือนวงษ 
๑๒.เด็กหญิงอารดา จันทร 
๑๓.เด็กหญิงอารยา จันทร 
๑๔.เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
๑๕.เด็กหญิงเบญจวรรณ คีรี 
๑.เด็กชายพนาเวศ ประปา 
๒.เด็กชายวุฒิพงษ หลักม่ัน 

ไดเหรียญทองแดง การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายวงศธร คงสุวรรณ 
๒.เด็กชายอัมรินทร เหลาเขตกิจ 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันตอบปญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงอาภัสรา พวงพ่ัว ไดเหรียญเงิน การแขงขันการวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงสุภาภรณ เพ็งชนะ ไดเหรียญทองแดง การแขงขันการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายวีรยุทธ ภูวิชัย ไดเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงเอวรินทร เวทการ ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงไทย ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายกฤษฎา วงษธัญากร 
๒.เด็กชายทินภัทร วัลลา 
๓.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย 
๔.เด็กชายวุฒิพงษ โคกราม 
๕.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท 
๖.เด็กหญิงแสงทอง แกวอยู 

ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขัน 
วงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

1. เด็กชายกฤษฎา วงษธัญากร 
๒.เด็กหญิงกัลยสุดา มาลีแกว 
๓.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ 

ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุง
ประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 



๗๕ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๔.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๕.เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
๖.เด็กหญิงจุฬาลักษณ กาลสุทธิ 
๗.เด็กหญิงชนิกานต เครือแวงมน 
๘.เด็กหญิงชัชฎาภรณ สีพาต่ิง 
๙.เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศษา 
๑๐.เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา 
๑๑.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๑๒.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๑๓.เด็กชายทินภัทร  วัลลา 
๑๔.เด็กหญิงธัญลักษณ แซลี้ 
๑๕.เด็กหญิงธาราทิพย ตกควรเฮง 
๑๖.เด็กหญิงธิดารัตน  แสนคํา 
๑๗.เด็กหญิงนัทมน จิตตรักษา 
๑๘.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 
๑๙.เด็กหญิงประภาภรณ ภมูิวินี 
๒๐.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน 
๒๑.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๒๒.เด็กหญิงพิมพชนก สูงศรี 
๒๓.เด็กชายพุฒิชัย ปทุมทอง 
๒๔.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเผือก 
๒๕.เด็กชายภาณุเดช บุญวงษ 
๒๖.เด็กหญิงรัชนก ตามแตรัมย 
๒๗.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย 
๒๘.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๒๙.เด็กชายวรรณวงศ วงศเสือ 
๓๐.เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม 
๓๑.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๓๒.เด็กชายวุฒิพงษ โคกราม 
๓๓.เด็กชายศิวัช ศรีสุนันท 
๓๔.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท 
๓๕.เด็กหญิงอาริยา ทองอ้ัน 
๓๖.เด็กชายอิธิพล อินทรอํ่า 
๓๗.เด็กหญิงเกศินี ทรัพยสงเคราะห 
๓๘.เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
๓๙.เด็กหญิงเอวรินทร เวทการ 

 
 
 
 

 



๗๖ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๔๐.เด็กหญิงแสงทอง แกวอยู 
เด็กชายพลากร ดาวกลาง ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันขับรอง

เพลงไทยลูกทุง ชาย ป.1-ป.6 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กหญิงเอวรินทร เวทการ ไดเหรียญทองแดง การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง หญิง ป.1-ป.6  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงนัทธมน จิตตรักษา 
 

ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง หญิง ม.๑-ม.๓ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กชายพลากร ดาวกลาง ไดเหรียญทองชนะเลิศ  การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กชายวุฒิพงษ สืบตระกูล ไดเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ชาย 
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงกันสุดา ไตรรบอาน ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑-ป.๖ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

เด็กหญิงนัทธมน จิตตรักษา ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-ม.๓ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงนัทธมน จิตตรักษา ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงสากล หญิง ม.๑-ม.๓ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายพลากร ดาวกลาง ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ ชาย ป.๑-ป.๖ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

เด็กหญิงกันสุดา ไตรรบอาน ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ หญิง ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงนัทธมน จิตตรักษา ไดเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันขับรอง
เพลงพระราชนิพนธ หญิง ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

๑.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ ไดเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี



๗๗ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๒.เด็กหญิงจิราภัทร พลสาร 
๓.เด็กหญิงจุฬาลักษณ กาลสุทธิ 
๔.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๕.เด็กหญิงนันทพร รักษาโสม 
๖.เด็กหญิงนาตติยา วรสุวรรณ 
๗.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน  
๘.เด็กหญิงพิมพชนก สูงศรี 
๙.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย 
๑๐.เด็กชายวุฒิพงษ โคกราม 
 

ประเภทวงเครื่องลม( Wind Ensemble ) 
ป.๑-ม.๓ 
 
 

การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  
 
 

๑.เด็กหญิงจิราพร ทานกระโทก 
๒.เด็กหญิงชนิกานต เครือแวงมน 
๓.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๔.เด็กหญิงนันทกานต สมบูรณ 
๕.เด็กหญิงปยะมาศ บานเย็นงาม 
๖.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเผือก 
๗.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๘.เด็กหญิงศุภลักษณ ชาติเผือก 

ไดเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายชิติพัทธ นิลนันท 
๒.เด็กชายธวัชชัย ละมายศรี 
๓.เด็กชายนนทวัตร บุญเพ่ิม 
๔.เด็กชายพีระภัทร กลางคาร 
๕.เด็กชายมาโนช ภูสุจริต 
๖.เด็กชายวรวุฒิ บุตรคลอ 
 

ไดเขารวม การแขงขันการผูกเง่ือน  
เดินทรงตัวโยนบอล ป.๑-ป.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงคนิมา ดี 
๒.เด็กหญิงณฤมล จุลขันธ 
๓.เด็กหญิงวัตถาภรณ แพงพิมาย 
๔.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๕.เด็กหญิงอนันตยา ครองสัตย 
๖.เด็กหญิงเมธาพร สมฤทธิ์ 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันการใชเข็มทิศ
และการคาดคะเนและการสะกดรอย   
ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายภูมิพัฒน ดิษคึ 
๒.เด็กหญิงเกศินี ทรัพยสงเคราะห 

ไดเหรียญทองแดง การแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)  ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงวรรณกานต ทองโครต 
๒.เด็กหญิงเกวรินทร ใจดีเฉย 

ไดเหรียญทองแดง การแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)  ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา



๗๘ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายบูรพา เครือพลอย 
๒.เด็กชายวรพล สุภารักษ 

ไดเหรียญทองแดง การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web Editor  
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายกานตดนัย สงฆสันเทียะ 
๒.เด็กชายธัชชัย แดงคีนี 
๓.เด็กชายภาวัต ดีนิยม 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันประดิษฐของใช
จากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายธีรพัฒน เพ็ชรชุมพล 
๒.เด็กชายธีรภัทร สังขลอย 
๓.เด็กชายสมศักดิ์นอย แผวสุวรรณ 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันประดิษฐของใช
จากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน  ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายธวัชชัย สิงหแกว 
๒.เด็กชายภัคพล จีนกระโทก 
๓.เด็กชายรัฐพงศ แกวดวงผาง 

ไดเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
การแขงขันจักสานไมไผ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงจุฑามาศ แหลมครบุร ี
๒.เด็กหญิงณัฐกานต นามตาแสง 
๓.เด็กหญิงทิฆัมพร ฉัตรกระโทก 
๔.เด็กหญิงวิลาสินี กลวยกลาง 
๕.เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดทรัพย 
๖.เด็กหญิงสุธิตา สําลีออน 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันประดิษฐพานพุม
สักการะ ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงพรประภา โคติวัน 
๒.เด็กชายภูวนาถ อรไชย 
๓.เด็กชายรัตนพล ไชยโยธา 
๔.เด็กชายวรรณรพ ศรีทองเติม 
๕.เด็กชายวราวุฒิ ยิ้มไม 
๖.เด็กหญิงสุรีพร กูบกระโทก 

ไดเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูป
เทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงชฎาพร พุดซา 
๒.เด็กหญิงชนิกานต บุญชิต 
๓.เด็กหญิงศิริพร ฟกขํา 

ไดเหรียญทอง การแขงขันโครงงานอาชีพ 
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงพราวนภา รัตนพร 
๒.เด็กหญิงสุภาวดี อินทรทิพย 
๓.เด็กหญิงอัสยา เพ็ญพันธ 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันจัดสวนถาด 
แบบแหง ป.๔-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงธีระภัทร ภูมิลา 
๒.เด็กชายสุทัศน สมบูรณ 
๓.เด็กชายอนุวัฒน ม่ันกูล 

ไดเหรียญทอง การแขงขันจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายณัฐพล ตางจงราช 
๒.เด็กชายบวรรัตน ชางถัก 

ไดเหรียญเงิน การแขงขันปนดินน้ํามัน 
ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา



๗๙ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
๓.เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองเผือก สระบุรี เขต ๒   
๑.เด็กหญิงชนิภรณ สอนวงษ 
๒.เด็กหญิงธิดารัตน บุญประเสริฐ 
๓.เด็กหญิงนภัสสร สามนคร 

ไดเหรียญทองแดง การสรางภาพดวยการ
ฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายนภัทร เพียวโคกกรวด ไดเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
การแขงขันวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายชินวัตร แอบครบุรี 
๒.เด็กชายสมบูรณ เท่ียงรัตน 
 

ไดเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายปณณศรณ ทหาศิรินิธิสนิ 
๒.เด็กชายวัธนชัย ภูศรี 

ไดเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.๑-ม.๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

1. เด็กชายกรวินท  เหลาแตว 
2. เด็กชายกฤษฎา  วารี 
3. เด็กชายกันตธร เบียดตะคุ 
4. เด็กชายจิรพงษ ปญจหงษคํา 
5. เด็กชายชิษณุพงศ ไพรหาญ 
6. เด็กชายณัฐชนน คําไชโย 
7. เด็กหญิงญิชนันท จันทรชีลอง 
8. เด็กชายดนุสรณ ชาติชนะ
9. เด็กชายธนภัทร ออนศรี 
10. เด็กหญิงธนัชชา ชัยราช 
11. เด็กชายนพวัฒน แสงธูป 
12. เด็กชายนพเกา อูอรุณ 
13. เด็กหญิงชฎาภรณ ใจกาวิล 
14. เด็กชายพลากร ดาวกลาง 

15. เด็กชายยุทธภูมิ ศรีพันธ 
16. เด็กหญิงุศุวิสาสกุลเมตตาธรรม 
17. เด็กหญิงพรรณิภา ท่ีรัก 
18. เด็กหญิงสุภสสร ลาภมาก 
19. เด็กชายสภุาพ มวงออน 
20. เด็กหญิงอนันตยา ตรองสตัย 

ไดเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
กลองยาว ป.๑-ป.๖ 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 
 



๘๐ 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
21. เด็กชายภิณฑพงษ คําลาน 
22. เด็กชายอัครเดช พิมพด ี
23. เด็กชายเจษฎา สีหะสิงห 
24. เด็กชายเจษฎา เรืองเดช 
25. เด็กหญิงเมธาวี กองสี
26. เด็กหญิงเอวรินทร เวทการ 
27. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จิตรดร 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและศึกษาผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัด
ปาไผ ตามกระบวนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
2. ผูวิจัยและผูใหขอมูล  ประกอบดวย 

2.1  ผูวิจัย  คือ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาไผ 
2.2  กลุมเปาหมาย  คือ นักเรียนโรงเรียนวัดปาไผ  จํานวน 449  คน  

      2.3  กลุมผูใหขอมูล  ประกอบดวย 
- ครูโรงเรียนวัดปาไผ จํานวน  32  คน 
- นักเรียน  จํานวน 449 คน 

 
3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3.2 ตัวแปรตาม คือ  
3.2.1 พฤติกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนวัดปาไผ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
3.2.2 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ 

ของโรงเรียน  
 
4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด คือ  
4.1  เครื่องมือสําหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
 4.2.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 4.2.2 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปา

ไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 



๘๒ 
 

 

4.2  เครื่องมือสําหรับการศึกษาผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ไดแก 
  4.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ จํานวน 5  ฉบับ  
  4.2.2  แบบสํารวจผลงานดานคุณธรรมของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน 
จํานวน 1 ฉบับ 
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1 พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยวิธีการสนทนากลุมโดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการสนทนา
กลุม  เพ่ือจัดทํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  เปนแนวทางในการ
ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

5.2 ทดลองใชรูปแบบฯ เพ่ือหาคุณภาพรูปแบบและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย กับ
นักเรียนและครู ปการศึกษา 2559 พรอมท้ังปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หลังจาก
การทดลองใชและหาคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือใหไดรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ท่ีมีความ
สมบูรณและมีคุณภาพมากท่ีสุดในการศึกษาภาคสนาม 

5.3  นํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ไปใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
โรงเรียนวัดปาไผ ตลอดปการศึกษา 2560 กับครูและนักเรียนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน  

5.4 หลังการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ ผูวิจัยนําแบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมใหครูทุกคนประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ 

5.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ ใหครูประจําชั้นของนักเรียน
แตละระดับชั้นสังเกตนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาตามพฤติกรรมบงชี้ท่ีกําหนด 
 5.6  นําผลการสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ ของนักเรียนทุกคนมา
วิเคราะหผลเกณฑการตัดสินตามเกณฑ ผาน ไมผาน 
 5.7  สํารวจผลงานท่ีปรากฏดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 

6.1 ตอนท่ี 1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ดําเนินการดังนี้ 

6.1.1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุม โดยพิจารณาจากฉันทามติของ       
การเสนอประเด็นการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหไดรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  6.1.2  วิเคราะหคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัด
ปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และพิจารณาคาเฉลี่ยของคุณภาพตามเกณฑ 
 6.2 ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
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6.2.1 การสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ ของโรงเรียน พิจารณา  
รอยละของผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามเกณฑการตัดสิน     

6.2.2 การสํารวจผลงานดานคุณธรรมของนักเรียน ครูและสถานศึกษา ของนักเรียน 
พิจารณาจากความถ่ีของผลท่ีเกิดกับผูเรียน ครูและสถานศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตาม
รางวัลระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับสหวิทยศึกษา 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1  การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
  7.1.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 
 
รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สรางกลไกการมีสวนรวม ใหทุกภาคสวนรวมมือกัน 
3. รณรงคการสรางแบบอยางท่ีดี 
4. นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชวยแกไขปญหา  
5. ประเมินผลและถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงโครงการโดยทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
6. ประชาสัมพันธ ผลงานความสําเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

 

รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. สรางการรับรูและการยอมรับ (นอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา)  
2. สรางครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา 
3. รวมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ 
4. ดําเนินงานโครงงานคุณธรรมเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1) โครงงานหนามไผสรางชีวี ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 
   2) โครงงานสุภาพกาย วาจา 
   3) โครงงานโรงเรียนดี ถามีจิตอาสา 
   4) โครงงานระเบียบวินัยดวยใจรัก 
   5) โครงงานขยะพาสุข 

5. บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู / ถอดบทเรียน  
8. ยกยองเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม  
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รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใช คือ “ทําอยางมีความสุข”  
“ทําตามลําดับข้ันตอน” 

2. นําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช  
1) สงเสริมใหมีการทํากันท้ังโรงเรียน  
2) ใหทําท้ังโรงเรียน ทําอยางมีสวนรวม โดยรวมมือกันทํา 
3) ทําจากลางข้ึนบนโดยใหความสําคัญกับความตองการของนักเรียนเปนหลัก 
4) โรงเรียนตองทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3.  ประกาศเจตนารมณในการรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4.  วางแผนสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยใชแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5.  จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการสรางเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
6.  ดําเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
7.  แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในโรงเรียนและเครือขายโรงเรียนคุณธรรม  

 

รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 การสรางเครือขายภายในโรงเรียน เปนการรวมกลุมการทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิด 
การเชื่อมโยงสูคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการสรางเครือขายในแตละระดับ 
เชน 

- ระดับโรงเรียน (ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
- ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน) 
- ระดับหองเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
1.2 การสรางเครือขายภายนอกโรงเรียน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผล 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสรางเครือขาย เชน 
- ระหวางโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกัน 
- ระหวางโรงเรียนตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตตรวจราชการ ภาค และ 

ประเทศ 
1.3 การสรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก เปนการ 

ประสานความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการสราง
เครือขายในแตละองคกรและหนวยงาน เชน 

- ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
- ระหวางโรงเรียนกับมูลนิธิ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน องคกรอิสระ 
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  7.1.2  คุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา ระดับความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบ
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ โดยบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนวัดปาไผ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน  
โดยเฉลี่ยอยูในระดับคุณภาพมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
เกิดจากความรวมมือในทุกภาคสวนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในสวนตนเองและความสัมพันธกับเพ่ือน สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และ
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
ปกติท่ัวไปในสถานศึกษา  
 7.2 ผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา 

 7.2.1  ผลการสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้ดานความพอเพียง ความกตัญ ู ความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณคุณธรรม ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100 เม่ือ
พิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ดานความพอเพียง ความ
กตัญ ู ความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณคุณธรรม ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 
100 

 7.2.2  ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปรากฏดังนี้ 
  -  ผลงานท่ีเกิดกับโรงเรียน มีจํานวน 4 รางวัล จําแนกเปนระดับชาติ  

1 รางวัล  ระดับจังหวัด 1 รางวัล และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 รางวัล  
  -  ผลงานท่ีเกิดกับผูบริหาร มีจํานวน 5 รางวัล จําแนกเปนระดับชาติ  

5 รางวัล   
  -  ผลงานท่ีเกิดกับครูผูสอน มีจํานวน 67 รางวัล จําแนกเปนระดับชาติ  

3 รางวัล  ระดับภาค 10 รางวัล และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 54 รางวัล  
-  ผลงานท่ีเกิดกับนักเรียน มีจํานวน 66 รางวัล จําแนกเปนระดับชาติ  

2 รางวัล  ระดับภาค 8 รางวัล  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 56 รางวัล 
 
8. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

8.1 จากการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทําใหไดรูปแบบของกิจกรรม 4 รูปแบบ คือ รูปแบบ
กิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน เปนบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารในการสรางกลไกการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย 
วาจา ใจ ท้ังตอหนาและลับหลัง ตลอดจนการพัฒนาตนเองในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม อันเปน
แบบอยางท่ีดีใหศิษยไดเห็นและประพฤติปฏิบัติตามอยาง และเปนตนแบบของสังคมดานคุณธรรม
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จริยธรรม รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี เปน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา ดวยคุณธรรม 5 
ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญ ู ความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณคุณธรรม ท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาของนักเรียนแตละหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหสภาพปญหา 
สาเหตุ แนวทางแกไข และจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีสอดคลองกับคุณธรรมอัต
ลักษณ เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดีตอไป พรอมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการดําเนินงาน
หองเรียนคุณธรรม และยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียนดี มีคุณธรรมอยางยั่งยืน รูปแบบกิจกรรมท่ี 3      
(G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี เปนการนอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 
10 มาใชพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ลันําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มาใช ไดแก 1) สงเสริมใหมีการทํากันท้ังโรงเรียน 2) ใหทําท้ังโรงเรียน ทําอยางมีสวนรวม โดยรวมมือกันทํา
3) ทําจากลางข้ึนบนโดยใหความสําคัญกับความตองการของนักเรียนเปนหลัก 4) โรงเรียนตองทําอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ วางแผนสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยใชแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ  จัดทําโครงงาน
คุณธรรม บูรณาการสรางเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน ดําเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในโรงเรียนและเครือขายโรงเรียนคุณธรรม รูปแบบกิจกรรมท่ี 4     
(G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน เปนการสรางเครือขายและการมี
สวนรวมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนกลไกสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เพ่ือใหโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายความรวมมือ ท้ังดานวิชาการ และกิจกรรม
พัฒนานักเรียนรวมกันท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพ่ือความยั่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม เปนการ
รวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน และผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทุกฝายมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิมล วองวาณิช และคณะ 
(2549, อางถึงในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551:30) พบวา แนวคิดและหลักการ
สําหรับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของนักเรียนมีดังตอไปนี้ 

1) การสรางแบบอยาง/ผูนํา การพัฒนาคุณลักษณะตองมีการสรางแบบอยางท่ีดี ท้ังผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา พอแม ผูปกครอง หรือบุคคลตัวอยางในสังคม 

2) การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ใหเปนวิถีชีวิต มีความสอดคลองกับธรรมชาติ 
ตอกย้ําใหพัฒนาตนอยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาท่ีบูรณาการสอดแทรกอยูในชีวิตการเรียน                
การปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม และคนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธ
ระหวางสังคมวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

3) การพัฒนาตัวตนของนักเรียน ดวยการจัดพ้ืนท่ีสรางสรรคและเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน
ใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพและการปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางท่ีตนเอง 
คิดสรางสรรค และอยูในบริบทของการทําความดี มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม ใหเด็กมี
การปฏิบัติและพัฒนาตนอยางเขาใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณคาของตนเองมากข้ึน 

4) การสรางระบบคานิยมใหเด็กและเยาวชนเห็นไดชัดเจนวาแกนของเด็กไทยคืออะไร ตอง
ประพฤติและปฏิบัติตนอยางไร กําหนดเปาหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งท่ีอยูใกลตัวเด็ก ทําให
เด็กมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนจริยธรรม เชน การสํารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนของตนเองใน
แตละวัน และตองยอมรับวาคานิยมตองมาจากตัวแบบท่ีดี 

5) การสรางความรวมมือรวมพลังท้ังจากผูบริหาร/ครูอาจารยในโรงเรียน พอแมผูปกครอง           
ในครอบครัว ชุมชน สังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย กําหนดคุณธรรมท่ีเปนเปาหมาย การให
ครอบครัว ชุมชนมีการทํากิจกรรมรวมกัน 
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6) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนตองสอดคลองกับลักษณะของ
โรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และชวงวัยของเด็ก 

7) การสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการทํากิจกรรมรวมกัน เรียนรูรวมกัน และ 
ซึมซับวิธีคิดและการปฏิบัติในการอยูรวมกันผานกระบวนการ เปนธรรมชาติในระบบของชุมชน 

8)โรงเรียนตองมีนโยบายท่ีไมเนนวิชาการอยางเดียว โรงเรียนมีครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง         
ดึงชุมชนเขามา สรางชุมชนท่ีสรางสรรค ชี้ใหเห็นปญหาของชุมชนท่ีสงผลกระทบตอบุตรหลาน 

9) ตองมีการสรางแนวรวม มีเครือขายท่ีชวยเสริมกําลังใจใหเด็กทําความดี เด็กท่ีไดรับ        
การพัฒนา ทําใหเขาดีไปแลว ก็มีเด็กรุนใหมเรื่อย ๆ ตองสรางเครือขาย การใหรางวัลไมจําเปนตองเปน
เงิน เพียงแคคําชมก็ได 
 และจากการประเมินคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนท่ีสรางข้ึนนั้น มีข้ันตอนของการพัฒนา
ท่ีมีระบบ  มีการศึกษาคนควาจากเอกสารแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย รูปแบบของ
การขับเคลื่อนเกิดจากฉันทามติของผูเขารวมสนทนากลุม ซ่ึงลวนมีประสบการณในการจัดกิจกรรมและ
จัดการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรมท้ังสิ้น การไดมาซ่ึงรูปแบบไดมาอยางเปนระบบ มีการ
ทดลองใช  การหาคุณภาพของนวัตกรรม ทําใหไดรูปแบบท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนได   

8.2 จากการศึกษาผลการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดปาไผทุกคน มีพฤติกรรมบงชี้ดานความพอเพียง ความกตัญ ู ความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณคุณธรรม ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 100 เม่ือ
พิจารณาจําแนกตามรายชั้นเรียน พบวาทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ดานความพอเพียง ความ
กตัญ ู ความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณคุณธรรม ผานเกณฑทุกคน คิดเปนรอยละ 
100  

แสดงใหเห็นวาการใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ ชวยให
ผูเรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ 5 ประการ ตามคุณธรรมเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด นักเรียนมี
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยศพร เสนะวิณิน 
(2548) ไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนวัดกําแพง 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมนักเรียนหลังเขารวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมนักเรียนดานปญญาอยูในระดับดี คิดเปน
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานจิตใจ/อารมณ และดานสังคมอยูในระดับดี ตามลําดับ และดานรางกาย
อยูในระดับดี คิดเปนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด นอกจากนี้ กนกวรรณ  พินแยม (2547) ไดพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันสังเกตการณ และข้ันสะทอนผล 
โดยกระบวนการบริหารจัดการเนนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน โดยเริ่มต้ังแตรวมกันวางแผน รวมกัน
ปฏิบัติ รวมกันประเมินผล และรวมกันปรับปรุง ดวยการจัดกิจกรรม 4 ประการ คือ การจัดอบรม
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คุณธรรมจริยธรรมประจําสัปดาห การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การเขาคายอบรมธรรมะ และการจัด
กิจกรรมการประกวด สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 
ดาน คือ ความซ่ือสัตยสุจริต ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และยังสงผลใหบุคลากรทํางาน
รวมกันอยางมีความสุข  เปนกัลยาณมิตรตอกัน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 

 นอกจากนี้ยังเปนผลใหโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน ไดรับรางวัลระดับชาติ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามากมาย อาจเนื่องมาจากการนํารูปการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมมาใชสามารถพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียน เขาใจ ตระหนัก และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม ประกอบกับการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ัง     
องครวมในสถานศึกษาจึงทําใหเกิดการพัฒนาอยางครอบคลุม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใชรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมอัตลักษณ
ของโรงเรียน สอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณโรงเรียน สพฐ. 5 ประการ จนเกิดเปนเอกลักษณของ
โรงเรียนวัดปาไผ คือ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 สถานศึกษาตองกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในแตละ

ระดับชั้นท่ีชัดเจน โดยสอดคลองตามพัฒนาการของผูเรียน มีความตอเนื่องเชื่อมโยงสูระดับชั้นการศึกษา
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปาหมายสําคัญสูงสุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม มีความสํานึก
และเห็นคุณคาสิ่งท่ีทํา สามารถคิด วิเคราะห ประเมิน และตัดสินใจไดวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา 
รวมถึงการกลายึดม่ันในการกระทําของตน โดยไมตองมีการควบคุมจากภายนอก รวมถึงตองมีมาตรการ
ในการสรางความรูและความเขาใจใหแกกลุมครูและผูบริหารการศึกษาอยางชัดเจน 
   1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพ
นั้นข้ึนอยูกับ 3 ปจจัยสําคัญ คือ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนํา สามารถนําพาการเปลี่ยนแปลง 
สรางขวัญกําลังใจใหทีมงาน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใชประโยชนไดคุมคา/เกิดประโยชน
สูงสุด ดานครู จะตองมีความรู ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการสอนคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเลือกใช
วิธีการและเทคนิคการสอนท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด โดยประยุกตใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกร
ในพ้ืนท่ี/ชุมชนในการพัฒนาการสอนได ซ่ึงกลุมครูและผูบริหารจะตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกันและมี
วัฒนธรรมการทํางานรวมกันเปนทีม และดานการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหครู เนื่องดวยครูเปน
ปจจัยท่ีมีผลโดยตรงตอการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ควรดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 

เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนการวิจัย และดําเนินการสอดคลองกับปญหา
และความตองการพัฒนาซ่ึงเปนความตองการของทุกฝาย และไดผลนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของนักเรียนอยางจริงจัง 

2.2  ควรนําเทคนิคการสงเสริมจริยธรรมท่ีหลากหลายมาพัฒนาเปนนวัตกรรมและใช 
แบบอยางท่ีดีท่ีเปนบุคคลตัวอยางของการเปนผูมีจริยธรรม และเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตภายนอก
สถานศึกษามาเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
  2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนํารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปใช
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกตางกัน เชน สังกัด ขนาด และท่ีตั้ง เปนตน 
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ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ 

2. นายสมพงษ  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง  
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปาไผ  

3. วาท่ีรอยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

4. นางสาวเอ้ืออารี  ทวมเสม  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

5. นายนนทิศักด์ิ  ผาผาย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

 
 
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 

เปาประสงค  
3. ผูบริหารและครูมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณเพ่ิมข้ึน และมี

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลดลง 

4. ผูบริหารและครูไดรับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากบุคคล หนวยงาน 
องคกรภายในหรือภายนอก 

วัตถุประสงค  
3. เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีและวินัยของโรงเรียน 
4. เพ่ือใหผูบริหารและครูเปนแบบอยางท่ีดีท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังตอหนาและลับหลัง 
3.   ผูบริหารสามารถสรางกลไกการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
1. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สรางกลไกการมีสวนรวม ใหทุกภาคสวนรวมมือกัน 
3. รณรงคการสรางแบบอยางท่ีดี 
4. นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชวยแกไขปญหา  
5. ประเมินผลและถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงโครงการโดยทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
6. ประชาสัมพันธ ผลงานความสําเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

รูปแบบการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม 

4 G Model 

แผนภาพท่ี 1 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนวัดปาไผ  
4 G M0del  

 

G 1 = good example 
เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 

G 2 = good practice 
หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุข

ศรี 

G 3 = good goal 
มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 

G 4 = good participation 
บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 



๑๐๔ 
 

 

จากการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นํา
ผูเรียน สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดดังแผนภาพท่ี 2 

 
 

 
 
 
  

เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 รูปแบบกิจกรรมท่ี 1 (G 1 = good example) เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 
 
รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 

เปาประสงค  
3. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลดลง 

วัตถุประสงค  
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและสวนรวมมากข้ึน 
4. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเปนไปตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  

1. สรางการรับรูและการยอมรับ (นอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา)  
2. สรางครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา 
3. รวมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ 
4. ดําเนินงานโครงงานคุณธรรมเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1) โครงงานหนามไผสรางชีวี ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 
   2) โครงงานสุภาพกาย วาจา 
   3) โครงงานโรงเรียนดี ถามีจิตอาสา 
   4) โครงงานระเบียบวินัยดวยใจรัก 
   5) โครงงานขยะพาสุข 

5. บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู / ถอดบทเรียน  
8. ยกยองเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม  

กําหนดนโยบายและจัดทําแผนฯ 

รณรงคการสรางแบบอยางท่ีด ี

ประเมินผลและถอดบทเรยีน 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

ประชาสมัพันธความสําเร็จ 

สรางกลไกการมีสวนรวม 

นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
ชวยแกไขปญหา 



๑๐๕ 
 

 

จากการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม 
นําสุขศรี สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงงาน/โครงการตางๆไดดังแผนภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 

 
 
 
 
 

                        

แผนภาพท่ี 3 รูปแบบกิจกรรมท่ี 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 
 
รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 

เปาประสงค  
1.  นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใชพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2.  มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วัตถุประสงค   
2. ผูบริหาร ครู และนักเรียน นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใช 

ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
                     2.  ผูบริหารและครูนําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช 
                     3.  ครูผูสอนสามารถบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนได 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  
3. นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาลท่ี 10 มาใช คือ “ทําอยางมีความสุข”  

“ทําตามลําดับข้ันตอน” 
4. นําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช  

1) สงเสริมใหมีการทํากันท้ังโรงเรียน  
2) ใหทําท้ังโรงเรียน ทําอยางมีสวนรวม โดยรวมมือกันทํา 
3) ทําจากลางข้ึนบนโดยใหความสําคัญกับความตองการของนักเรียนเปนหลัก 
4) โรงเรียนตองทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3.  ประกาศเจตนารมณในการรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4.  วางแผนสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยใชแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5.  จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการสรางเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
6.  ดําเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
7.  แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในโรงเรียนและเครือขายโรงเรียนคุณธรรม  

ยกยองเชิดชูนักเรียนดี มคุีณธรรม 

ดําเนินงานโครงงานคุณธรรม พัฒนาสภาพแวดลอม 

สรางครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา 

นอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

รวมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ แลกเปลีย่นเรยีนรู / ถอดบทเรียน 



๑๐๖ 
 

 

จากการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดดังแผนภาพท่ี 4 

 
 
 
    

    
   มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 รูปแบบกิจกรรมท่ี 3 (G 3 = good goal) มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 
 
รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 

เปาหมาย  
1. มีเครือขายและการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  

  2. มีเครือขายและการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน   
3. มีเครือขายและการมีสวนรวมของโรงเรียนกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก  
4. เปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

วัตถุประสงค  
2. เพ่ือสรางเครือขายบุคคลท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  เพ่ือสรางเครือขายระดับองคกรภายนอกโรงเรียน 
3.  เพ่ือใหเครือขายเขามามีสวนรวมและพัฒนาโรงเรียน 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม  
1. การสรางเครือขาย ดังนี้ 

1.1 การสรางเครือขายภายในโรงเรียน เปนการรวมกลุมการทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิด 
การเชื่อมโยงสูคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการสรางเครือขายในแตละระดับ 
เชน 

- ระดับโรงเรียน (ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
- ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน) 
- ระดับหองเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
 

นอมนําหลักการทรงงาน 
ของรัชกาลท่ี 10 มาใช 

ติดตามนิเทศภายในและ
ประเมินผล 

ประกาศเจตนารมณในการรวมมือ
กันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วางแผนสรางการมีสวนรวม 
จากทุกฝาย 

จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการ
สรางเสริมคุณธรรมในช้ันเรียน 

นําหลักการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมาใช 

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
โรงเรียนและเครือขายโรงเรียน

คุณธรรม



๑๐๗ 
 

 

1.2 การสรางเครือขายภายนอกโรงเรียน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขยายผล 
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสรางเครือขาย เชน 

- ระหวางโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกัน 
- ระหวางโรงเรียนตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตตรวจราชการ ภาค และ 

ประเทศ 
1.4 การสรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก เปนการ 

ประสานความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการสราง
เครือขายในแตละองคกรและหนวยงาน เชน 

- ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
- ระหวางโรงเรียนกับมูลนิธิ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน องคกรอิสระ 

2. การมีสวนรวม 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ผูแทนองคกรหรือ 

หนวยงานภายนอก รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมนิเทศ ติดตามประเมินผล รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และรวมชื่นชมผลสําเร็จ 
 3. จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ ระหวางโรงเรียน บาน วัดและชุมชน 

 
จากการวิเคราะหรูปแบบท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 

สามารถเขียนแผนภาพของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดดังแผนภาพท่ี 5 
 

 
 
 
    
 
        

บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
 
 

 
 

                       
                
 

แผนภาพท่ี 5 รูปแบบกิจกรรมท่ี 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 
 
 
 

 

สรางเครือขาย 

กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียน บาน วัด 

และชุมชน 

 

การมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวน 



๑๐๘ 
 

 

              รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปาไผ 

4 G Model 
 
 

 
 
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 1 = good example 
เปนแบบอยาง คุณธรรม นําผูเรียน 

 
1. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
2. สงเสริม สนับสนุน ยกยองชมเชย เพือ่
สรางความภาคภูมิใจและเปนแบบอยาง
ท่ีดีใหกับสังคม  
3. สรางกลไกการมีสวนรวม  
ใหทุกภาคสวนรวมมือกัน 
4. นิเทศติดตาม ประเมินผลและ 
ถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการ 
โดยทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
6. ประชาสัมพันธผลงานความสําเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

G 2 = good practice 
หมั่นพากเพียร ปฏิบัติธรรม นําสุขศรี 

1. นอมนําศาสตรพระราชา  
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
2. สรางครูแกนนําและนักเรียน 
แกนนํา 
3. รวมกันกาํหนดคุณธรรมอัตลักษณ 
4. ดําเนินงานโครงการคุณธรรม  
5. บูรณาการกบัการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพ  
7. แลกเปล่ียนเรียนรู / ถอดบทเรียน 
8. ยกยองเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม 
 
 

G 3 = good goal 
มุงเปาหมาย อัตลักษณ สูความดี 

 
1. นอมนําหลักการทรงงานของรัชกาล 
ท่ี 10 มาใช คือ “ทําอยางมีความสุข”  
“ทําตามลําดับขั้นตอน” 
2. นําหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
มาใช  
3. ประกาศเจตนารมณในการรวมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4. วางแผนสรางการมีสวนรวมจากทุก
ฝาย โดยใชแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5. จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการ
สรางเสริมคุณธรรมในช้ันเรียน 
 

G 4 = good participation 
บนวิถี ทุกคนรวมคิดทํา นําชุมชน 

1. การสรางเครือขายภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ในการจัดกิจกรรม
เพื่อขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม 

2. การมีสวนรวม ของทุกคน 
ในการ รวมคิด รวมวางแผน  
รวมดําเนินการ รวมนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 
และรวมช่ืนชมผลสําเร็จ 
3. จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียน บาน วัดและชุมชน 

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน : ซ่ือสัตยเปนนิสัย ใฝหาอุดมการณ กตัญ ูรูคุณทาน รับผิดชอบงานท่ีทํา นอมนําสูความพอเพียง  



๑๐๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค  

สําเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โลรางวัล 
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รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับ 
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รางวัลท่ีผูบริหารไดรับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลรางวัลเสมา ป
โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน

โลรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน  
โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประเภท บุคคล

๑๑๕ 

   
ประเภท บุคคล 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๖ 



๑๑๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๙ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๐ 



๑๒๑ 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลท่ีครูผูสอนไดรับ 
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๑๒๕ 
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๑๒๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ 



๑๓๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
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๑๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ง  
สําเนาภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ประวัติผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๑ 
 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ     :   นางวาสนา  สุขธนู 
วัน  เดือน  ปเกิด   :   26  พฤษภาคม 2514 
สถานท่ีอยูปจจุบัน  :   167/73 หมู 7 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน  :   ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปาไผ 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน   :   โรงเรียนวัดปาไผ   
                                   54 หมู 8 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
       โทรศัพทติดตอ  081-9465054 
ประวัติการศึกษา  :   

พ.ศ.  2527 :   ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม    
    อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2530   :   มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”   
    อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2533 :   มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล”   
    อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2537 :   ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกการประถมศึกษา 
    สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 พ.ศ.  2555 :   ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร                     
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