
๑ 

บทที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

บทที่ ๑ 

บทนำ 

 

ความเป็นมา 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้จัดการ
ศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้จัดทำ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการ
ลงทุนต่ำ แต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ช่วยให้พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็น
การพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน   

จากความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น ในฐานะครูแกนนำโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม โดยการจัดการเรียนรู้คุณธรรมสู่ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือสนองพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ให้ครูรัก
เด็ก และเด็กรักครู” โดยให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานคุณธรรม ให้สอดคล้องกับสภาพจริงของโรงเรียน  

นอกจากนี้ในการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเป็นนามธรรมยากต่อการสอน จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจและเกิดคุณธรรม จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด  (Think Pair Share) โดยใช้หลักการและ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperrative Learning Theory) มาใช้ในกระบวนการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
เพ่ือสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีทั้งในและนอกห้องเรียน การใช้กิจกรรมการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think 
Pair Share) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
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การสื่อสาร ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีกล้าแสดงความคิดเห็น การสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) 
เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ (Think) หมายถึง การท้า
ทายให้นักเรียนได้คิดและไตร่ตรอง (Pair) หมายถึง การจัดให้นักเรียนจับคู่กันเป็นคู่ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน (Share) หมายถึง สรุปผลหาคำตอบร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปและอภิปรายผล
การค้นพบ ซึ่งวิธีการดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดว่าการนำกิจกรรมการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair 
Share) มาใช้เป็นกระบวนการสร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

  ผู้วิจัย  คือ นางนิติยา  ปั้นย้อย ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 จำนวน ๒๓ คน 
             กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

- คร ู(ผู้วิจัย)  จำนวน  ๑  คน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑  ปีการศึกษา ๒๕๖2 จำนวน ๒๓  คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

 2.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้กิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share ) สู่ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.2 ตัวแปรตาม คือ นักเรียนเป็นคนดีโดยมีพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 3. ขอบเขตของเวลาการวิจัย 

การใช้และพัฒนากิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด(Think Pair Share ) ผ่านกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ในช่วงชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ PLC และบูรณา
การลงไปในรายวิชาเรียนของนักเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

กิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด(Think-Pair-Share) ) เป็นเทคนิคการคิดปัญหาร่วมกันแบบร่วมมือ
โดยเป็นวิธีการคิดเดี่ยว(Think) คิดคู่(Pair) แลกเปลี่ยนความคิด(Share) เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยทำโครงงานคุณธรรมร่วมกัน จากปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำของ
นักเรียน 

 Think หมายถึง การท้าทายให้นักเรียนได้คิดและไตร่ตรอง ปัญหาที่อยากแก้ด้านคุณธรรม
ของโรงเรียน (คิดเดี่ยว) 

(Pair) หมายถึง การจัดให้นักเรียนจับคู่กันเป็นคู่ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่อยากแก้
ด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

(Share) หมายถึง ร่วมกันสรุปปัญหาที่ตรงกันมากที่สุด มาแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานคุณธรรม  

คนดี หมายถึง คนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

คุณธรรม หมายถึง หลักการประพฤติ ที่ ดีงามที่มีคุณค่าแก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม  
เป็นแรงผลักดันให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคล
ทั่วไป โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข พิจารณาจากพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     

จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม อันก่อให้เกิดความสุขความเจริญ
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข 
พิจารณาจากพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     

คุณธรรม 5 ประการ หมายถึง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือ 
สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ์บดินทร 
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เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้  

1) ความพอเพียง หมายถึง การดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทำพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้ง เฟ้อ และฝึกตนเองให้รู้จัก
ความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได้ 

2) กตัญญู หมายถึง คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 
กับบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ 
ควรปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู  อาจารย์ และทุกคน 
ที่มีส่วนร่วม 

3) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีข้ึนในตนเอง 
เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง (พระราชทานเพ่ืออัญเชิญ
ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531) 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องมีจิตสำนึกในบทบาท และหน้าที่ 
ของตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกาพร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ 
โดยพร่ำสอน เพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างคน
ดีให้บ้านเมือง 

5) อุดมการณ์คุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน 
มุ่งมั่นให้ระบบการศึกษาของชาติดำเนินไปด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรม 
ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความ
จำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
สงบสุขในสังคม  

 

 



๖ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ดังนี้  
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ข้อ  ได้แก่ 

  1.1  เป็นพงเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลง
ชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

  1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

  1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ)  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  มีส่วนรว่มหรือ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงปราศจากความลำเอียง  และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความ
ถูกต้อง  ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดและปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา 
   2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อืนมาเป็นของตนเอง  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
และไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 
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3 มีวินัย 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  1  ข้อ  ได้แก่ 
   3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน 

4 ใฝ่เรียนรู้ 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ข้อ  ได้แก่ 
   4.1   ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้  และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
   4.2   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหม่ะสม  บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อ   
เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม  บันทึกความรู้  วิเคราะห์  ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้  สรุปเป็นองค์ความรู้  และแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

5 อยู่อย่างพอเพียง 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   5.1   ดำเนินชวีิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม   พฤติกรรม
บ่งชี้ เช่น  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่างประหยัด คุ้มค่า  และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด 
   5.2    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล   
ข่าวสารและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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6 มุ่งม่ันในการทำงาน 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เอา
ใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ  และปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง 
   6.2   ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย   
พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ทุ่มเททำงาน  อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

7 รักความเป็นไทย 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ข้อ ได้แก่ 
   7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความ
กตัญญูกตเวท ี พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน 
แนะนำให้ผู้อ่ืนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
   7.2   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ชักชวน  แนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
   7.3   อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  นำ
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะนำ มี
ส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8 มีจิตสาธารณะ 

      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   8.1   ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน   
พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ  อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลัง
กาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน และอ่ืนๆและ
ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
   8.2    เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรม 
ที่บ่งชี้  เช่น  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม 
ของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


๙ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยนี้มีประโยชน์ดังนี้ 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนทำโครงงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ตามปัญหาที่ค้นพบ 

  



๑๐ 

บทที่ 2 

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรม “Think Pair Share”  ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

2. ข้อดีและข้อจำกัดของการเรียนแบบร่วมมือ 

๓. วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

๔. ลักษณะการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) 

๕. ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๖. คุณธรรม ๕ ประการ 

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒.๑ ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2๕๔๒:๓๔) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือหมายถึง วิธีการจัด
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง และการ
เรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการ
เรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน คนที่เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า 

 พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ (๒๕๔๔:๖) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการสอนแบบ
หนึ่งที่กำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมาทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่องานส่วนรวม และงานของตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์และทักษะการทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ 

 กรมวิชาการ (๒๕๔๔:๔) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยมี
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ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพ่ือให้ประสบความสำเร็จตามที่กำหนด
เป้าหมายไว้ 

 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson.๑๙๙๑:๖-๗) กล่าวว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบคละความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน
ช่วยเหลือกันให้กลุ่มประสบความสำเร็จในการเรียน 

 ทิศนา แขมมณี (๒๕๕๒) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเรียนที่มีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้และการช่วยเหลือ
กันและกันระหว่างกลุ่มผู้เรียนรูปแบบแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่เทคนิคในการศึกษา 
เนื้อหาสาระ วิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็นสำคัญ 

 จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือคือวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
เป็นกลุ่มย่อยๆ สมาชิกทุกคนมีการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือ
ความสำเร็จของตนเองและกลุ่มจึงส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านความคิด อารมณ์ในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

๒.๒ ข้อดีและข้อจำกัดของการเรียนแบบร่วมมือ 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนได้ทำงาน
ร่วมกันมีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มีลักษณะในการทำงานเป็นกลุ่ม ศุภลักษณ์ กาตา -
สายและคณะ (อ้างถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทคนิคละวิธีการจัดการเรียนการสอน) กล่าวถึง
ข้อดีและข้อจำกัดของการเรียนแบบร่วมมือไว้ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ข้อดีของการเรียนแบบร่วมมือ 

 ๑. ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี สมาชิกในกลุ่มทุกคนกล้าถามคำถามที่ไม่เข้าใจ  
มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองและเปิดเผย
ซึ่งจะนำไปสู่การอภิปรายซักถามทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 ๒. การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยก่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มอย่างชัดเจนคนที่เรียนเก่ง
สามารถช่วยเหลือเพ่ือนที่อ่อนกว่า นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพูดคุย ซักถาม จนเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 
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 ๓. ช่วยลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน ผู้เรียนจะช่วยเหลือยอมรับและให้กำลังใจซึ่งกันและกั น
สมาชิกในกลุ่มทกุคนจะรับผิดชอบในความสำเร็จของกลุ่ม 

 ๔. ช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งห้องเรียนผู้เรียนเก่งช่วยเหลือ
ผู้เรียนอ่อนให้มีความเข้าใจและมีแนวคิดท่ีเรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น 

 ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าทำงาน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระที่จะเลือก
วิธีการเรียนรู้ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

 ๖. ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนแบบร่วมมือจะมีทักษะในการบริหารรู้จักการเป็นผู้นำการ
แก้ปัญหา การสื่อความหมาย และมนุษย์สัมพันธ์ 

 ๗. การเรียนแบบร่วมมือช่วยเตรียมผู้เรียนให้ออกไปใช้ชีวิตบนโลกที่ต้องอาศัยการร่วมมือ
มากกว่าแข่งขัน 

  ๒.๒.๒ ข้อจำกัดของการเรียนแบบร่วมมือ 

 ๑. อาจเสียความเป็นระเบียบในชั้นเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมไม่ใช่
จากการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีการอภิปราย พูดคุยทำให้ผู้สอนบางคนรู้สึกว่าเสียระเบียบในการ
ปกครอง อาจแก้ไขโดยการกำหนดระเบียบปฏิบัติ หรือมอบงานในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 

 ๒. ผู้สอนบางคนอาจรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล มักพบว่าถ้าผู้สอนไม่เคร่งครัดในขั้นตอนของการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออาจจะเป็นเพียงการเข้ากลุ่มธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นหากจะให้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ได้ผลดี ผู้สอนจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ๓. ผู้เรียนเก่งจะเรียนรู้ได้เร็วทำให้รู้สึกเสียเวลา เพราะส่วนมากต้องคอยช่วยเหลือผู้ที่เรียน
อ่อนกว่าในกลุ่ม ผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนเก่งรู้จักเข้าใจและรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อ่ืนบ้าง 

๒.๓ วิธีการเรียนแบบร่วมมือ 

 วันเพ็ญ จันทร์เจริญ (๒๕๔๒:๑๑๙-๑๒๘) กล่าวถึง วิธีการเรียนแบบร่วมมือที่นิยมใช้กันมี
เทคนิคสำคัญ ๒ แบบ คือ แบบเป็นทางการ (Formal cooperative learning) และแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal cooperative learning) 

 ๒.๓.๑ การเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ เช่น 

  - เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเก 

  (Team – Games – Tourmament หรือ TGT) 
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  - เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ 

  (Student Team Achievement Divisions หรือ STAD) 

  - เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล 

  (Team Assisted Individualization หรือ TA ) 

  - เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน 

  (Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) 

  - เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 

  - เทคนิคการต่อภาพ ๒ (Jigsaw II) 

  - เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) 

  - เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op-Co-op) 

 ๒.๓.๒ การเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้ 

 คาเกน (Kagan ๑๙๙๔ อ้างใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์,๒๕๔๑ : ๔๓) ได้ออกแบบเทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการไว้มากมาย เช่น 

- การพูดเป็นคู่ (Rally Robin) 
- การเขียนเป็นคู่ (Rally Table) 
- การพูดรอบวง (Round Robin) 
- การเขียนรอบวง (Roundtable) 
- การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw Problem Solving) 
- คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think Pair Share) 
- อภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) 
- อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion) 
- ทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว (Team – pair - Solo) 

๒.๔ ลักษณะการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 

วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดังที่กล่าวมาผู้วิจัยได้
เล็งเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และจำนวนนักเรียนที่ เรียนการ
ทำโครงงานคุณธรรม คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการแบบ (Think Pair Share) ซึ่งมีกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้ 
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ขั้นที่ ๑ Think เป็นขั้นตอนที่กระทำร่วมกันทั้งชั้นเรียนโดยผู้สอนอธิบาย พร้อมสาธิต
วิธีการใช้งานและแจกใบงานให้กับนักเรียน ในการคิดปัญหาเพียงคนเดียว 

ขั้นที่ ๒ Pair เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจับคู่ให้นักเรียนตามเงื่อนไขท่ีผู้สอนกำหนด 
ขั้นที่ ๓ Share เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันคิดและนำเสนอ  

๒.๕ ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวถึง ศาสตร์
พระราชาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทยเช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน  
การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพ
ชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่า อย่าคบคน
ด้วยฐานะ คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพันและขอให้มีความกตัญญูรู้คุณ 
ต่อบิดามารดา  ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของ
พระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า 
รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปี
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกัน
ที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่
คู่แผ่นดินไทย ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  มีพระราชกระแสรับสั่ง 
ต่อประชาชนชาวไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการ  
ที่เก่ียวกับครูและนักเรียนไว้ว่า 

“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” 
“ให้ครูสอนให้เด็กมีนํ้าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กท่ีเรียนเก่ง

ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 



๑๕ 

 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
3. มีงานทำ มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 
เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงจัดทำ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ . ขึ้น  เพ่ือมุ่ งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู  นักเรียนและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับ  การปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู  
3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม 

ตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณธรรม 
1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 

3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ 
สุจริต อดทนและเสียสละ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 

6. มีองค์ความรู ้นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และ

ด้านนักเรียน ในแต่ละด้านประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละส่วน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 โรงเรียน 
คำอธิบาย 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ

ต่อการปลูกฝังคุณธรรม มีแผนพัฒนาคุณธรรมที่ต่อเนื่องยั่งยืน บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทำ
ให้เกิดการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
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ประเด็นพิจารณา 
1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน 
2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม 
3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 

ด้านที่ 2 ผู้บริหาร 
คำอธิบาย 
ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ

บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ หรือยกย่อง เชิดชูจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรภายในหรือภายนอก 

ประเด็นพิจารณา 
1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ 
3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
4. ประพฤต ิปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ด้านที่ 3 ครู 
คำอธิบาย 
ครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หมายถึง ครูมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

จัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถเป็นวิทยากรสร้างเครือข่าย  การมีส่วนร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 

ประเด็นพิจารณา 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม 
4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
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5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
 
ด้านที่ 4 นักเรียน 
คำอธิบาย 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทำโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำด้านคุณธรรม สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นพิจารณา 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
2. โครงงานคุณธรรม 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม 
5. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. พฤตกิรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

๒.๖ คุณธรรม ๕ ประการ 

คุณธรรม 5 ประการ หมายถึง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือ 
สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้  

1) ความพอเพียง หมายถึง การดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทำพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้ง เฟ้อ และฝึกตนเองให้รู้จัก
ความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได้ 

2) กตัญญู หมายถึง คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควร
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ปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วน
ร่วม 

3) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีข้ึนในตนเอง 
เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง (พระราชทานเพ่ืออัญเชิญ
ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531) 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องมีจิตสำนึกในบทบาท และหน้าที่ของ
ตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกาพร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ โดย
พร่ำสอน เพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างคนดีให้
บ้านเมือง 

5) อุดมการณ์คุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน 
มุ่งมั่นให้ระบบการศึกษาของชาติดำเนินไปด้วยความม่ันคง ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่
เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทัง้ใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 

๒.๗ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความ
จำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
สงบสุขในสังคม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ดังนี้  
            1. รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
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            6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ข้อ  ได้แก่ 

  1.1  เป็นพงเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลง
ชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

  1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

  1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ)  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  มีส่วนรว่มหรือ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงปราศจากความลำเอียง  และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความ
ถูกต้อง  ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
   2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ไมถ่ือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อืนมาเป็นของตนเอง  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
และไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

3 มีวินัย 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  1  ข้อ  ได้แก่ 
   3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน  
และสังคม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน 

4 ใฝ่เรียนรู้ 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ข้อ  ได้แก่ 
   4.1   ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้  และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
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   4.2   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหม่ะสม  บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อ   
เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม   
บันทึกความรู้  วิเคราะห์  ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้  สรุปเป็นองค์ความรู้  และแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

5 อยู่อย่างพอเพียง 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   5.1   ดำเนินชวีิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม   พฤติกรรม
บ่งชี้ เช่น  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่างประหยัด คุ้มค่า  และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด 
   5.2    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล   
ข่าวสารและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6 มุ่งม่ันในการทำงาน 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น   
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ  และ
ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง 
   6.2   ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย   
พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ทุ่มเททำงาน  อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

7 รักความเป็นไทย 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ข้อ ได้แก่ 
   7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความ
กตัญญูกตเวท ี พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน 
แนะนำให้ผู้อ่ืนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
   7.2   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ชักชวน  แนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
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   7.3   อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  นำ
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะนำ มี
ส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8 มีจิตสาธารณะ 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   8.1   ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ชว่ยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ  อาสาทำงานให้
ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 
   8.2    เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่
บ่งชี้  เช่น  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  เขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ (๒๕๔๖) ได้ทำการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย 
เรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมคิด – จับคู่ 
– เล่าสู่กันฟัง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ 
โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มทดลองจำนวน ๔๖ คน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย โดยใช้กิจกรรม คิด – จับคู่ – เล่าสู่กันฟัง และกลุ่มควบคุมจำนวน ๔๒ คน 
ได้รับการสอนโดยวิธีปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย โดยใช้กิจกรรม คิด – จับคู่ – เล่าสู่กันฟัง สูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และยังพบว่าผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรม คิด – จับคู่ – เล่าสู่กันฟัง ดีกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
  

บัญญัติ ชำนาญกิจ และ นวลศรี ชำนาญกิจ (๒๕๕๑) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว – คิดคู่  - คิดร่วมกัน และทำเป็นกลุ่ม – ทำเป็นคู่ ทำคนเดียว ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๒๘ คน ผลการวิจัยพบว่า 

 

๑. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคคิดเดี่ยว-
คิดคู่-คิดร่วมกัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกัน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๕ 

๔. นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน มีความพึงพอใจใน
การเรียนในระดับดีมาก 

 
ไพโรจน์  เอ้ือเฟ้ือ มนต์ชัย เทียนทอง และดวงกมล บุญธิมา (๒๕๕๑) ได้ทำการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาหาประสิทธิภาพและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 
วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิด 
บนระบบ Moodle LMS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จำนวน ๓๐ คน ที่เรียนในภาค 
๒/๒๕๕๑ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมี
ค่าเท่ากับ ๘๗.๕๖/๘๖.๖๗ ซึ่งสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .๐๕ 

 
 เจษฎา สิงห์ทองชัย (๒๕๕๒) ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบเพ่ือนคู่คิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ได้จากการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม
ห้องเรียน จำนวน ๒ ห้อง ๕๒ คน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนแบบเพ่ือนคู่คิดและแบบ
รายบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดย
การเรียนแบบเพ่ือนคู่คิดมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าการเรียนแบบรายบุคคล นักศึกษามีความพึง



๒๓ 

 

พอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ และนักศึกษามีความ
คงทนในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ ๑๐% และ ๓๐% 
  
 ปริศนา มอทิพย์ (๒๕๕๓) ได้ทำการวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพ่ือนคู่คิด
(Think Pair Share) สำหรับกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกันกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 
๔๑ คนผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมมือ
แบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ นักเรียนที่มีแบบการเรียน
แตกต่างกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share)  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกันโดยทุกแบบการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสำคัญท่ีระดับ .๐๕ 
 
  



๒๔ 

 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรม “Think Pair Share” ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล   

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 

ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

  ผู้วิจัย  คือ นางนิติยา ปั้นย้อย ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

กลุ่ม เป้ าหมาย คือ นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/๑  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 จำนวน ๒3 คน 

             กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

- คร ู จำนวน  ๑  คน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 จำนวน ๒3  คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้กิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share ) สู่ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  



๒๕ 

 

  2.2 ตัวแปรตาม  คือ  นักเรียน เป็นคนดี โดยมีพฤติกรรม  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 

๓.๑ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด 
(Think Pair Share) สู่โครงงานคุณธรรม มีข้ันตอนดังนี้  

 ๓.๑.๑ ขั้นนำ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม(ดูภาพยนตร์สั้น) 
 ๓.๑.๒ ขั้นสอน 
  ๑) ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม  
  ๒) วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
  ๓) ใช้กระบวนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) 
   ขั้นที่ ๑ Think (คิดเดี่ยว) ให้นักเรียนสำรวจปัญหาด้านคุณธรรมใน

ห้องเรียนตนเองเป็นรายบุคคล 
   ขั้นที่ ๒ Pair (คิดคู่) ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่ตรงกัน 
   ขั้นที่ ๓ Share (ร่วมกันคิดและนำเสนอ) ให้นักเรียนทั้งห้องนำ

ปัญหาจากขั้นตอนที่ ๒ มาเลือกปัญหาที่ตรงกันและคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุด 
๔) จัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม 
๕) จัดทำแผนผังความคิด Mindmapping 

 ๓.๑.๓ ขั้นสรุป นำเสนอโครงงานโดยใช้ Mindmapping 
 ๓.๑.๔ สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น, ใบงาน 
 ๓.๑.๕ วัดผลและประเมินผล  
                    ๑) วธิีวัดผล 
 -  สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
  ๒) เครื่องมือ 
                         -  แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๓.๒ นำแผนการจัดการเรียนการสอนส่งให้ นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่

ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม 
การเรียนรู้ สื่อ การวัดผลประเมินผล 

๓.๓ นำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงและนำไปใช้จริง 
 



๒๖ 

 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นำผลการสังเกตพฤติกรรมตามแบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไปวิเคราะห์ผล  ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดที่ 1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
ตัวชี้วัดที่ 3  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
ตัวชี้วัดที่ 4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  มาตรฐานที่ 2  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 

มาตรฐานที่ 3  มีวินัย 
ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียน 

และสังคม  
มาตรฐานที่ 4  ไฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 
มาตรฐานที่ 6  มุ่งม่ันในการทำงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2  ทำงานด้วยความเพียพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมายมาตรฐานที่ 7  รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1  ภาคภูมิใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ

กตัญญูกตเวที 
ตัวชี้วัดที่ 2  เห็นคุณค่าและการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดที่ 3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

มาตรฐานที่ 8  มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ตัวชี้วัดที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

 
 
 



๒๗ 

 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำผลการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามวันที่

สถานศึกษากำหนด  มาหาค่าร้อยละ  จากค่าความถี่ ในการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน 
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ พฤติกรรมคุณธรรมทั้ง ๓ ด้าน 
จำนวนความถี่ของ
พฤติกรรม(ครั้ง) 

ผ่านเกณฑ์ จำนวนครั้งที่ปฏิบัติตามพฤติกรรมการทำความดี 
ร้อยละ ๘๐ 

๒๑-๑๐๐ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามพฤติกรรมการทำความดี 
ร้อยละ ๒๐ 

๐-๒๐ 

 

 
 



๒๘ 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่ระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนของการวิจัย ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/๑ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 

ตารางที่ ๒ แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ที่ใช้รูปแบบกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share)  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 23 - - - 

ซื่อสัตย์ สุจริต 23 - - - 
มีวินัย 23 - - - 

ใฝ่เรียนรู้ 23 - - - 
อยู่อย่างพอเพียง 23 - - - 

มุ่งม่ันในการทำงาน 23 - - - 
รักความเป็นไทย 23 - - - 
มีจิตสาธารณะ 23 - - - 

รวม ๒3 - - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๒ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้น ครบทุกข้อ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมและการประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

 
 

 

 

 



๒๙ 

 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรม “Think Pair Share” ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
๒. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 
  ผู้วิจัย  คือ นางนิติยา  ปั้นย้อย ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2  จำนวน 
๒๓ คน 
             กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

- คร(ูผู้วิจัย)  จำนวน  ๑  คน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 จำนวน ๒๓  คน 

๓. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ๓.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้กิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share ) สู่ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

๓.2 ตัวแปรตาม คือ นักเรียนเป็นคนดีโดยมีพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 

๔.๑ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด 
(Think Pair Share) สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้ันตอนดังนี้  

 



๓๐ 

 

 ๔.๑.๑ ขั้นนำ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม(ดูภาพยนตร์สั้น) 
 
 ๔.๑.๒ ขั้นสอน 
  ๑) ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม  
  ๒) วิเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
  ๓) ใช้กระบวนการสอนแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) 
   ขั้นที่ ๑ Think (คิดเดี่ยว) ให้นักเรียนสำรวจปัญหาด้านคุณธรรม 

ในห้องเรียนตนเองเป็นรายบุคคล 
   ขั้นที่ ๒ Pair (คิดคู่) ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่ตรงกัน 
   ขั้นที่  ๓ Share (ร่วมกันคิดและนำเสนอ) ให้นักเรียนทั้งห้อง 

นำปัญหาจากข้ันตอนที่ ๒ มาเลือกปัญหาที่ตรงกันและคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุด 
๔) จัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม 
๕) จัดทำแผนผังความคิด Mindmapping 

 ๔.๑.๓ ขั้นสรุป นำเสนอโครงงานโดยใช้ Mindmapping 
 ๔.๑.๔ สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น, ใบงาน 
 ๔.๑.๕ วัดผลและประเมินผล  
                    ๑) วธิีวัดผล 
 -  สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
  ๒) เครื่องมือ 
                         -  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
๔.๒ นำแผนการจัดการเรียนการสอนส่งให้ นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่

ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดผลประเมินผล 

๔.๓ นำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงและนำไปใช้จริง 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นำผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไ์ปวิเคราะห์ผล  ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดที่ 1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
ตัวชี้วัดที่ 3  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
ตัวชี้วัดที่ 4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  มาตรฐานที่ 2  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 

มาตรฐานที่ 3  มีวินัย 
ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียน 

และสังคม  
มาตรฐานที่ 4  ไฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
มาตรฐานที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อ่ืนทั้ง ทางกาย วาจา ใจ 
มาตรฐานที่ 6  มุ่งม่ันในการทำงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2  ทำงานด้วยความเพียพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมายมาตรฐานที่ 7  รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1  ภาคภูมิใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ

กตัญญูกตเวที 
ตัวชี้วัดที่ 2  เห็นคุณค่าและการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดที่ 3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

มาตรฐานที่ 8  มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ตัวชี้วัดที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

 
 
 



๓๒ 

 

๖. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ หลังจากการที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบ

กิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้น ครบทุกข้อ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมและการประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรม อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
การที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ดีขึน้ เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share) ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperrative Learning Theory) ซึ่งตรงกับ กรม
วิชาการ (๒๕๔๔:๔) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยมี
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพ่ือให้ประสบความสำเร็จตามที่กำหนด
เป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่าวิธีการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง  

นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การทำโครงงานคุณธรรมร่วมกันและทำโครงงานจนประสบ
ผลสำเร็จ นั่นแสดงว่านักเรียนได้เข้าใจวิธีการทำงานและเข้าใจด้วยว่าคุณธรรมด้านต่างๆ ที่แก้ปัญหา
มานั้น มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร นักเรียนจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้ นั่นแสดงว่านักเรียนมีการ
พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมที่ เป็นปัญหาได้ทุกเรื่องที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ที่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีหลักการทรงงานไว้ว่า  “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา นั่นคือก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลาย
ปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้น
จะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขา หรือทำงานให้เขานั้น เข้าใจเราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่
ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่เข้าใจเราประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้” 

เข้าถึงก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึงเพ่ือให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และ
เมื่อเข้าถึงแล้วจะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย....ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้
สำเร็จ การพัฒนาก็จะลงเอยได้อย่างดี” 
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ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การทำโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรทำโครงงานคุณธรรมให้ครอบคลุมถึงนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 
  ๒. การทำโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิค  
วิธีสอนในรูปแบบที่อ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
 

  ก รูปแบบแผนการสอนแบบกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

  ข รูปแบบโครงงานคุณธรรม และใบงานที่ ๑-๖ 
  ค  แบบบันทึกพฤติกรรมคุณธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ง  สำเนาภาพกิจกรรม Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงาน 

   จ  ประวัติผู้วิจัย  
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ภาคผนวก 
 

  ก  รูปแบบแผนการสอนแบบกิจกรรมเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) สู่ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
เวลาเรียน ๑๐   ชั่วโมง 

........................................................ 
สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐานการเรียนรู้  ง  1.๑ 
 รู้การทำงานให้ ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีขั้นตอนการทำงานตาม
กระบวนการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ทำงานอย่างมีเหตุผล 

๑. สาระสำคัญ 
๑.๑ ความคิดรวบยอด 
 นักเรียนมีคุณธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิด (Think Pair Share) ด้วยโครงงานคุณธรรม 
๑.๒ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 - ความสามารถในการสื่อสาร 
 - ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๒. ตัวช้ีวัด 
      มาตรฐาน ง 1.1  ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 
         ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
          ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนบอกความแตกต่างของคุณธรรมและจริยธรรมได้ (K) 
๒. นักเรียนบอกพฤติกรรมของตัวละครจากการดูภาพยนตร์สั้นได้ (K) 
๓. นักเรียนบอกปัญหาที่เกิดในห้องเรียนได้ (K) 
๔. นักเรียนเลือกปัญหาที่เป็นปัญหามากท่ีสุดของห้องได้ (K) 
๕. นักเรียนทำโครงงานคุณธรรมตามข้ันตอนได้ (P) 
๖. นักเรียนทำ Mindmapping โครงงานคุณธรรมได้ (P) 
๗. นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรมได้อย่างมั่นใจ (A)  
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๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ซื่อสัตย์สุจริต 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. อยู่อย่างพอเพียง 
๔. มุ่งม่ันในการทำงาน 

๕. คุณธรรมเป้าหมาย 
๑. ความพอเพียง 
๒. ความรับผิดชอบ 
๓. มีวินัย 

๖. สาระการเรียนรู้ 

คุณธรรม หมายถึง หลักการประพฤติที่ดีงามที่มีคุณค่าแก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม เป็น
แรงผลักดันให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป 
โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข พิจารณาจากพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     

จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม อันก่อให้เกิดความสุขความเจริญ
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข 
พิจารณาจากพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     

คุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ 

1) ความพอเพียง หมายถึง การดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทำพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้ง เฟ้อ และฝึกตนเองให้รู้จัก
ความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได้ 

2) กตัญญู หมายถึง คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ ซ่ึงในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควร
ปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วน
ร่วม 

3) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีข้ึนในตนเอง 
เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง (พระราชทานเพ่ืออัญเชิญ
ลงพมิพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531) 
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4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องมีจิตสำนึกในบทบาท และหน้าที่ของ
ตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกาพร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ โดย
พร่ำสอน เพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างคนดีให้
บ้านเมือง 

5) อุดมการณ์คุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน 
มุ่งมั่นให้ระบบการศึกษาของชาติดำเนินไปด้วยความม่ันคง ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่
เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความ
จำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง
สงบสุขในสังคม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ดังนี้  
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

      ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ข้อ  ได้แก่ 

  1.1  เป็นพงเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลง
ชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

  1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
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  1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ (ศาสนาพุทธ)  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  มีส่วนรว่มหรือ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงปราศจากความลำเอียง  และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความ
ถูกต้อง  ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
   2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อืนมาเป็นของตนเอง  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
และไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

3 มีวินัย 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  1  ข้อ  ได้แก่ 
   3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน 

4 ใฝ่เรียนรู้ 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ข้อ  ได้แก่ 
   4.1   ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้  และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
   4.2   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหม่ะสม  บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อ   
เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม  บันทึกความรู้  วิเคราะห์  ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้  สรุปเป็นองค์ความรู้  และแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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5 อยู่อย่างพอเพียง 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   5.1   ดำเนินชวีิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม   พฤติกรรม
บ่งชี้ เช่น  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น  เงิน  สิ่งของ เครื่องใช้  ฯลฯ  อย่างประหยัด คุ้มค่า  และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำใหผู้้อ่ืนเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด 
   5.2    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พฤติกรรม
บ่งชี้  เช่น  วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล   
ข่าวสารและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6 มุ่งม่ันในการทำงาน 

       ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  เอา
ใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ  และปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง 
   6.2   ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย   
พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ทุม่เททำงาน  อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  พยายาม
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

7 รักความเป็นไทย 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ข้อ ได้แก่ 
   7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความ
กตัญญูกตเวท ี พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน 
แนะนำให้ผู้อ่ืนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
   7.2   เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ชักชวน  แนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
   7.3   อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  พฤติกรรมบ่งชี้  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  นำ
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยและแนะนำ มี
ส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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8 มีจิตสาธารณะ 

        ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ข้อ  ได้แก่ 
   8.1   ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  ชว่ยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ  อาสาทำงานให้
ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน 
และอ่ืนๆและช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 
   8.2    เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่
บ่งชี้  เช่น  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  1  ขั้นสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม(ดูภาพยนตร์สั้น) 
( เวลาเรียน 1  ชัว่โมง ) 

๑. ทดสอบความเข้าใจคำว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” เพ่ือแยกประเภทคุณธรรม
จริยธรรม ตามรายการที่กำหนดในใบงานที่ ๑  

๒. ดูภาพยนตร์สั้น ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องดินสอ และเรื่องฮัลโหลเทโลโฟน 
 นักเรียนช่วยกันอภิปรายพฤติกรรมของตัวละครที่พบ และสามารถบอกพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นอยู่ในคุณธรรมข้อใด และคุณธรรมในข้อนั้นยังมีพฤติกรรมบ่งชี้อะไรบ้าง เขียนลงในใบงานที่ ๒ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  ๒  ใช้กระบวนการสอนแบบแบบเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)  
( เวลาเรียน 1  ชัว่โมง ) 

 ขั้นที่ ๑ Think (คิดเดี่ยว) ให้นักเรียนสำรวจปัญหาด้านคุณธรรมในห้องเรียนตนเอง
เป็นรายบุคคล จากใบงานที่ ๑ และ ๒ ว่าห้องเรียนของเรามีพฤติกรรมบ่งชี้ตรงกับข้อใดบ้าง 

 ขั้นที่ ๒ Pair (คิดคู่) ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่ตรงกัน 
  ขั้นที่ ๓ Share (แลกเปลี่ยนความคิดและนำเสนอ) ให้นักเรียนทั้งห้อง นำปัญหาจาก
ขั้นตอนที่ ๒ มาเลือกปัญหาที่ตรงกันและคิดว่าเป็นปัญหามากท่ีสุด จำนวน ๓ ปัญหา แบ่งกลุ่ม
นักเรียนโดยแยกนักเรียนที่พบปัญหาเหมือนกันอยู่ด้วยกัน แล้วเขียนปัญหาลงในใบงานที่ ๓ ๔ และ ๕ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  ๓  จัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม  
( เวลาเรียน ๓  ชัว่โมง ) 
 ทำโครงงานคุณธรรม ตามใบงานที่ ๖ มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ระบุปัญหาโดยเลือกปัญหาจากใบงานที่ 4 ที่กลุ่มต้องการแก้ไขมากท่ีสุด 
2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยนำมาจากสาเหตุที่วิเคราะห์ไว้แล้วในใบงานที่ 4 และพิจารณา 

เพ่ิมเติมตามความจำเป็น 
๓. กำหนดวัตถุประสงค์โดยให้สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


๔๔ 

 

4. กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
-เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคลและจำนวนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

   -เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นโดยกำหนดให้เป็น
เป้าหมายระยะ สั้นและระยะยาวก็ได้ 

5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา (สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาและวัตถุประสงค์ วิธีการแก้ไขต้อง
เป็นวิธีการเชิงบวก) 

6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส พระราชดำริ หรือคำสอนที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน
โครงงานคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จ 

7. เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยระบุความสอดคล้องกับคุณธรรม
เป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ซึ่งนำมาจากใบงานที่ 5 

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผลโดยกำหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดหรือประเมินผลว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายเพียงใด 

วิธีการ : สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน 
9. ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน เข้าใจง่าย และสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและกิจกรรม) 
10. คณะผู้รับผิดชอบ 
11. ครูที่ปรึกษา 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  ๔   จัดทำแผนผังความคิด Mindmapping ( เวลาเรียน ๔  ชั่วโมง ) 
นำใบงานที่ ๖ มาจัดทำ Mindmapping  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่  ๕   นำเสนอโครงงานโดยใช้ Mindmapping ( เวลาเรียน ๑  ชั่วโมง )

 



๔๕ 

 

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น, ใบงาน, กระดาษเทาขาวชนิดหนา, สีไม้, สีชอล์ก, ปากกาเคมี 
 

๙. วัดผลประเมินผล 
     ๑) วธิีวัดผล 
     -  สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 ๒) เครื่องมือ 
         -  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน 
๑๐. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

          ๑๐.๑ ผลการจัดการเรียนรู้  ( นักเรียนทั้งหมด ๒๓ คน ) 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐                     
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐                
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

           ๑๐.2 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนุกสนานจากการดูวิดีทัศน์ มีความกระตือรือร้น มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันทำงานเป็นทีม การทำงานตามขั้นตอนของใบงาน
นักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งข้ึน และคนเก่งจะคอยบอกช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนอ่อนกว่า  
  
           ๑๐.3 ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจขั้นตอนกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม คุณครูต้องคอย
แนะนำการเขียนและบอกข้ันตอนการทำอย่างใกล้ชิด 
  
            ๑๐.4  การปรับปรุงและพัฒนา 
  - นักเรียนเขียนตัวใหญ่ปรับช่องใบงานให้เหมาะสมกับการเขียนของนักเรียน 
  - ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครจากวีดิทัศน์หลายๆ เรื่อง 
 

 

          ลงชื่อ………………………………… 
                          ( นางนิติยา  ปั้นย้อย ) 
                            ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่    
       
    

 



๔๖ 

 

๑๑. ความเห็นของผู้บริหาร 
 คุณครูออกแบบการแผนการสอนได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดผลประเมินผล เห็นควรให้นำไปใช้สอนได้ 

 

       ลงชื่อ……………………………………… 
                          (นางวาสนา สุขธนู) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่   
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ภาคผนวก 
 

ข รูปแบบโครงงานคุณธรรม และใบงานที่ ๑-๖ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนวัดป่าไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/๑ 
................................ 

1) ชื่อโครงงาน  
  ปิดปุ๊ป ประหยัดปั๊ป 
 
2) ที่มาและความสำคัญของปัญหา  
  จากการดำรงชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ช่วยกันประหยัด
น้ำ ประหยัดไฟในโรงเรียนจึงทำให้ค่าน้ำค่าไฟในโรงเรียนมากข้ึน 
         ดังนั้น กลุ่มพอเพียง จึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป จึงได้จัดทำโดรงงาน
คุณธรรม เรื่อง ปิดปุ๊ป ประหยัดปั๊ป ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนประหยัดน้ำประหยัดไฟ ทำให้ค่าใช้จ่ายใน
โรงเรียนลดลง 
 
3) วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความพอเพียง 
          3.2 เพ่ือลดค่าน้ำ ค่าไฟ ในโรงเรียน 
          3.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักความพอเพียง 
          3.4 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) 
 
4) ปัญหา : ค่าน้ำค่าไฟในโรงเรียนสูง 
 
5) สาเหตุของปัญหา : นักเรียนไม่ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟ หลังเลิกใช้ 
 
6) กลุ่มเป้าหมาย  

- เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดป่าไผ่ จำนวน 2๓ คน 
- เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดป่าไผ่ นักเรียนต้อง

ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟ 
  - เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ช่วยกันประหยัด
น้ำประหยัดไฟ 



๔๙ 

 

- เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ช่วยกัน
ประหยัดน้ำประหยัดไฟ 

 
7) วิธีการแก้ไขปัญหา  

1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกคนในโรงเรียนช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเปิด ปิด น้ำ ไฟ ในโรงเรียน 

 
8) หลักธรรมที่นำมาใช้  

ความพอประมาณ  ความพอดีไม่น้อยเกินและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์  

เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ความพอเพียง 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

 
10) วิธีการวัดและประเมินผล  

10.1 วธิีการวัดผล : การสังเกตพฤติกรรมการปิดน้ำ ปิดไฟตามห้อง  
10.2 เครื่องมือการวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรม ด้านความพอเพียง 
10.3 ชว่งระยะเวลา : เช้าก่อนเข้าแถว  พักกลางวัน และเย็นก่อนเลิกเรียน 

 
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน  

นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 

12) ที่ปรึกษาโครงงาน  
คุณครูนิติยา  ปั้นย้อย 
คุณครเูพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน    
 

 
 
 
 
 



๕๐ 

 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนวัดป่าไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/๑ 
................................ 

1) ชือ่โครงงาน  
  พ้ืนที่สวย ด้วยมือเรา 
 
2. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

จากการสังเกตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑  พบว่าเขตพ้ืนที่ไม่สะอาด เนื่องจาก
นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ดังนั้นกลุ่มนักเรียนที่ทำเขตพ้ืนที่กิจกรรม จึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหา
ดังกล่าวหมดสิ้นไป 

จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง เขตพ้ืนที่สวยด้วยมือเรา ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการทำเขตพ้ืนที่กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
 3.2 เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดเขตพ้ืนที่กิจกรรม 
 3.3 เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน  
 3.4 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙)  
 
4. ปัญหา 
 เขตพ้ืนที่กิจกรรมไม่สะอาด 
 
5. สาเหตุของปัญหา  
          นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่และไม่มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพ้ืนที่กิจกรรม 
 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 - เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ โรงเรียนวัดป่าไผ่ จำนวน 2๓ คน 
 - เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ช่วยกันทำความ
สะอาดเขต 



๕๑ 

 

 - เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทิ้งขยะเป็นที่ 
ช่วยกันทำความสะอาดเขตพ้ืนที่กิจกรรม มากขึ้น  
          - เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ ทิ้งขยะเป็นที่ 
ช่วยกันทำความสะอาดเขตพ้ืนที่กิจกรรม มากขึ้น 
     
7. วิธีการแก้ไขปัญหา  

1. ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/๑ 
2. ทำข้อตกลงในชั้นเรียน  
๓. แบ่งพื้นที่ให้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
4. ลงมือทำเขตพ้ืนที่กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
 

8. หลักทำที่นำมาใช้  อิทธิบาท 4             
 
9. ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์  
        เชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมาย : ความรับผิดชอบ 
        พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : นักเรียนทำเวรเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
 
10. วิธีการวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการวัดผล การสังเกต การสอบถามความพ่ึงพอใจ 
          2. เครื่องมือวัดผล แบบบันทึกการตรวจเขต แบบสังเกตพฤติกรรม 
          3. ช่วงระยะเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 ถงึ 07.45  
 
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน  

นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 

12) ที่ปรึกษาโครงงาน  
คุณครูนิติยา  ปั้นย้อย 
คุณครเูพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน    
 

 
 
 
 



๕๒ 

 

ใบงานที่ 1  ทดสอบความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม 

 
กลุ่มที ่...........ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................. 

ชื่อ.................................................................................... โรงเรียน.............................................. 

คำชี้แจง พิจารณาข้อความตามรายการแล้วใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เป็น “คุณธรรม” หรือ 
“จริยธรรม” 
 
ลำดับที่ รายการ คุณธรรม จริยธรรม 

1 ความสามัคคี   
2 ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้   
3 ความขยัน   
4 นวดให้พ่อ   
5 ความกตัญญู   
6 ความมีน้ำใจ   
7 พูดจาไพเราะ   
8 ความซื่อสัตย์สุจริต   
9 พูดความจริง   

10 ความมีวินัย   
11 กล่าวคำขอโทษ   
12 ยิ้มไหว้ทักทาย   
13 ความพอเพียง   
14 ความรับผิดชอบ   
15 ช่วยเก็บขยะท่ีทิ้งไว้นอกถังขยะ   
16 เข้าสอนตรงเวลาเป็นประจำ   
17 ความสุภาพ   
18 แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน   
19 นักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน   
20 ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อน   

 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ใบงานที่ 2  วิเคราะหค์ุณธรรมและจริยธรรมจากสื่อวีดิทัศน์ 
 
กลุ่มที่ ...........ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................... 

  

คำชี้แจง  1. เขียนชื่อวีดิทัศน์ที่รับชมลงในช่องสี่เหลี่ยม  
  2. บันทึกคุณธรรมที่พบในการชมวีดิทัศน์ ลงในช่องวงรี  
  3. บันทึกพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีพบของแต่ละคุณธรรม ลงในเส้นก้างปลา 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
 
   
 
 



๕๔ 

 

ใบงานที่ 3  การค้นหาปัญหาที่สำคัญ 
 
กลุ่มที่ ...........ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................... 
 
คำชี้แจง  สมาชิกแต่ละคนระบุปัญหาสำคัญท่ีต้องการแก้ไขเร่งด่วนที่สุด 3-5 ปัญหา 
 
ลำดับความสำคัญ ปัญหา 

1  
  
  
  
2  
  
  
  
3  
  
  
  
4  
  
  
  
5  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

ใบงานที่ 4  ปัญหาของกลุ่ม-สาเหต-ุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก-คุณธรรม 
 
กลุ่มที่ ...........ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................... 
 
คำชี้แจง  1. นำปัญหาจากใบงานที่ 3 มาอภิปรายเพ่ือคัดเลือกปัญหาของกลุ่มและจัดลำดับ 

    ความสำคัญของปัญหาของกลุ่ม ประมาณ 3-5 ปัญหา 
2. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของแต่ละปัญหา 
3. ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดขึ้น 
4. ระบุคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

 

ลำดับที่ ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

เชิงบวก 
คุณธรรมที่ใช้ 

ในการแก้ปัญหา 
1     
     
     
     
2     
     
     
     
3     
     
     
     
4     
     
     
     
5     

     
     
     
 
 
 
 



๕๖ 

 

ใบงานที่ 5  ตารางคุณธรรมอตัลักษณ ์
 

โรงเรียน................................................................................ 
 
คำชี้แจง 1. กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย โดยเลือกจากคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาในใบงานที่ 4 
 2. นำพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในใบงานที่ 4 มาใช้ในใบงานที่ 5 โดยพิจารณาตามหน้าที่ 

    รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



๕๗ 

 

ใบงานที่ 6  การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 
 
กลุ่มที่ ...........ชื่อกลุ่ม................................................................................................................... 
 
คำชี้แจง  1. อ่านข้อความทางซ้ายของตารางทีละข้อ 
  2. ร่วมกันหาคำตอบจากข้อความทางซ้าย บันทึกลงในช่องด้านขวาของตาราง 
1. ระบุปัญหาโดยเลือกปัญหาจากใบงานที่ 
4 ที่กลุ่ม ต้องการแก้ไขมากท่ีสุด 

ปัญหา : 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยนำมาจาก
สาเหตุที่วิเคราะห์ไว้แล้วในใบงานที่ 4 
และพิจารณา  เพิ่มเติมตามความจำเป็น 

สาเหตุของปัญหา (อาจมีมากกว่า 1 สาเหตุ) 
1. …………………………………………………………………… 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
4. ............................................................................... 

3. กำหนดวัตถุประสงค์โดยให้สอดคล้อง
กับปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

ระบุวัตถุประสงค์ท่ีทำโครงงาน 
1. …………………………………………………………………… 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 

4. กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั้น 
โดยระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
-เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคลและ
จำนวนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
-เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิง
บวกท่ี ต้องการให้เกิดข้ึนโดยกำหนดให้
เป็นเป้าหมายระยะ สั้นและระยะยาวก็ได้ 

 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนชั้น...จำนวน .......คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ............................................... 
..................................................................................  
-เป้าหมายระยะสั่น (ระยะ 6 เดือนแรก) 
................................................................................. 
-เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) 
................................................................................ 
 

5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา (สอดคล้องกับ
สาเหตุ    ของปัญหาและวัตถุประสงค์ 
วิธีการแก้ไขต้องเป็น    วิธีการเชิงบวก) 

วิธีแก้ไขปัญหา 
1. …………………………………………………………………… 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
4. ............................................................................... 



๕๘ 

6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส 
พระราชดำริ หรือคำสอนที่นำมาใช้ในการ
ดำเนินงานโครงงานคุณธรรมให้ประสบ
ความสำเร็จ 

หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน 
................................................................................ 
............................................................. ................... 
................................................................................ 

7. เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยระบุความสอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิง
บวก ซึ่งนำมาจากใบงานที่ 5 

คุณธรรมเป้าหมาย...................................................... 
..................................................................... ............... 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก............................................... 
......................................................... ..........................  

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผลโดย
กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดหรือประเมินผลว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายเพียงใด 
วิธีการ: สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด 
เช่น การเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม การ
สังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด เช่น  
              แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

ตัวชี้วัด......................................................................... 
....................................................................................  
.................................................................................... 
วิธีการประเมิน............................................................ 
....................................................................................  
.................................................................................... 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน................................................. 
...................................................................................  
................................................................................... 
ช่วงเวลาในการประเมิน.............................................. 
...................................................................................  
................................................................................... 

9. ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน เข้าใจ
ง่ายและสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
กิจกรรม) 

ชื่อโครงงานคุณธรรม.................................................. 
................................................................................... 

10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ 
.....................................................................................  
............................................................... ...................... 

11. ครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา............................................................. 
....................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

    ค  แบบบันทึกพฤติกรรมคุณธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
โรงเรียนสววัดป่าไผ่ (ฉบับครูผู้สอนประเมิน) 
ภาคเรียนที่.........  ปีการศึกษา........................ 

ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................................  ชั้น............  เลขท่ี........... 
คำชี้แจง ใส่  ✓  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง 
โดยเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมแต่ละตัวชี้วัด  มีดังนี้ 
  ระดับดี (ระดับ 3)  นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำ  
  ระดับพอใช้ (ระดับ 2)  นักเรียนปฏิบัติบ่อย 
  ระดับปรับปรุง (ระดับ 1)  นักเรียนปฏิบัติบางครั้ง  

ที ่ รายการปฏิบัต ิ
ระดับการประเมินของครผูู้สอนคนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สรุป 
1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์            

เป็นพลเมืองดีของชาต ิ            
ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย            
ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย            
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์            

2 ความซ่ือสัตย ์สุจริต            
ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง ทางกาย  
วาจา ใจ 

           

ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อืน่ท้ัง ทางกาย  
วาจา ใจ 

           

3 มีวินัย            
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวโรงเรียน และสังคม 

           

4 ไฝ่เรียนรู้            

ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู ้

           

แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 

           

5 อยู่อย่างพอเพียง            
ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง ทางกาย  
วาจา ใจ 

           

ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อืน่ท้ัง ทางกาย  
วาจา ใจ 

           

6 มุ่งมั่นในการทำงาน            
ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน            
ทำงานด้วยความเพียพยายาม และอดทนเพื่อให้งาน
สำเรจ็ตามเป้าหมาย 

           

 



๖๑ 

 

ที ่ รายการปฏิบัต ิ
ระดับการประเมินของครผูู้สอนคนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สรุป 
7 
 

รักความเป็นไทย            
ภาคภูมิใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
ไทย และมีความกตัญญูกตเวที 

           

เห็นคุณคา่และการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง 

           

อนุรักษ์และสืบทอดภูมปิัญญาไทย            
8 มีจิตสาธารณะ            

ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน            
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม 

           

9 ความกตัญญู            
การเป็นลูกทีด่ีของพ่อแม่ (หมายรวมถึง ผู้ปกครอง 
และผูม้ีพระคุณ) 

           

การเป็นนักเรียนท่ีด ี            

10 ความรับผิดชอบ            
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วน ตรงต่อเวลา            
ทำเวรประจำวัน และดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นที่
กิจกรรม 

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ง  สำเนาภาพกิจกรรม Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงาน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ระดมความคิด...คิดเดี่ยว 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



๖๔ 

 

ระดมความคิด...คิดคู่ 
 

 

 

 



๖๕ 

 

ระดมความคิด...คิดรวม 
 

 

 

 



๖๖ 

 

ทำโครงงาน....หาวิธีแก้ไข 
 

 

 

 



๖๗ 

 

ประชาสัมพันธ์โครงงาน  
 

 

 

 



๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

จ  ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ     :   นางนิติยา  ปั้นย้อย 
วัน  เดือน  ปีเกิด   :   ๒๖  เมษายน 25๒๓ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  :   ๕๔/๑ หมู่ ๘ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  :   ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน   :   โรงเรียนวัดป่าไผ่   
                                   54 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
       โทรศัพท์ติดต่อ  0๙๐-๙๐๙๕๐๕๙ 
ประวัติการศึกษา  :   

พ.ศ.  25๓๖ :   ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดเนินขาม  
    อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ.  25๓๙   :   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  
    อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ.  25๔๒ :   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
    อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ.  25๔๖ :   ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    สถาบันราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

พ.ศ.  255๙ :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


