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ควำมเป็นมำ 
หน้าที่ส าคัญของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งก าหนดให้จัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายและ มี
หลักการในหมวด 2 มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” โดยยึดการจัดการศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมใน
หมวด 4 มาตรา 23 ซึ่งเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของผู้เรียนในแต่ละระดับ (สมนึก ศูนย์กลาง, 2546) 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะที่
ประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาท และหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต     
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท างานเป็น และครองชีวิตอย่างสงบสุข  
ปีการศึกษา 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เป็นปีปฏิรูปการศึกษากับ 8 คุณธรรมพ้ืนฐาน       
ที่ควรปลูกฝังให้ผู้เรียน ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดย
ยึดคุณธรรมน าความรู้  สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
ความสมานฉันท์ สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้  ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน  สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)   

  ที่ผ่านมาแนวคิดและแนวการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทย มีความ
พยายามสอนและพัฒนาผู้เรียน ให้ได้เรียนรู้ คิดและท าตามหลักจริยธรรม หรือหลักเหตุผลตามบรรทัด
ฐานของสังคม ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของสังคมที่ผ่านมา แต่เมื่อสภาพโลกาภิวัตน์และ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้นในทุกด้าน ส่งผลให้การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นคนดี อาจขาดความสมบูรณ์ที่จะพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติที่สอดรับกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเท่าทัน (สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา, 2549) 

จากการประเมินผลการศึกษาของ กรมวิชาการ (2543) พบว่าเยาวชนไทยยังมีคุณลักษณะบาง
ประการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และสภาพที่ พึงประสงค์ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
กนกวรรณ พินแย้ม (2547) ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโตง         
“สุรวิทยาคม” อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล โดยกระบวนการบริหารจัดการเน้นการมี   
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันประเมินผล และร่วมกัน
ปรับปรุง ด้วยการจัดกิจกรรม 4 ประการ คือการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ การประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน การเข้าค่ายอบรมธรรมะ และการจัดกิจกรรมการประกวด ส่งผลให้ นักเรียนมี
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมี
วินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และยังส่งผลให้บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็น
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กัลยาณมิตรต่อกัน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้แครนเล่ย์ 
(Cranley,2003) ได้ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติด้านจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาของชุมชน
เมืองในประเทศไทย พบว่า การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และปฏิบัติได้ โดยผู้บริหารและคณะครูต้องพยายามอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ตลอดเวลา ควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธที่มีการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนก็ตาม 
 จากผลการศึกษาและงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างเสริมหรือการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนจะต้องกระท าโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งการจัดประสบการณ์การอบรม
สั่งสอน การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และปฏิบัติได้ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีการสร้างเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนในทางที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมมุ่งหวัง และด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรี   
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  เกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยผลการหารือสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จ าเป็นต้องด าเนินการ
จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ า  แต่ได้
ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม
สามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็น
คุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ “เพ่ิมขึ้น”ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน (ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2560) 
 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 8 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เปิดสอน
ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยสถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนดีมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
คู่คุณธรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รักความเป็นไทยและพัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ยั่งยืน ” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 จากการก าหนดวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่  พบว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่
สถานศึกษามุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสถานศึกษามีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ห่างไกลยาเสพติด โดยสถานศึกษามีการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่
พบว่า ยังไม่มีรูปแบบของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นระบบ การด าเนินการเกิดจากการปฏิบัติได้
ตามนโยบายให้แนวคิดในการด าเนินงานและมิได้พิจารณาถึงบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็น
การด าเนินการในส่วนย่อยมิได้พิจารณาจากองค์รวมทั้งสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถน าเสนอ
แบบอย่างที่ดีส าหรับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมได้ 

จากความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการจัดการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นฉันทามติและเป็นเทคนิควิธีที่
ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงประเด็น โดยสิ่งที่คาดหวัง คือ บุคลากรมีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนที่เพ่ิมข้ึน และพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ลดน้อยลง ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดี มีสุข และสามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 
  ผู้วิจัย  คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ จ านวน 449  คน  
              กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

- ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่  จ านวน  32  คน 
- นักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ จ านวน 449  คน 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2.2 ตัวแปรตาม คือ  

2.2.1 พฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ 
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.2.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน  
 3. ขอบเขตของเวลาในการวิจัย 

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 
2560  

 ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่า
ไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง กระบวนการทดลองรูปแบบเพ่ือ

เป็นกระบวนการตัดสินใจด าเนินการหาทางเลือกขององค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมความ
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ที่ก าหนดขึ้นหรือเป็นแนวทางการจัด
กระบวนการพัฒนานักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

คุณธรรม หมายถึง หลักการประพฤติที่ดีงามที่มีคุณค่าแก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม  เป็น
แรงผลักดันให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป โดย
มีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข พิจารณาจากพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     

จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม อันก่อให้เกิดความสุขความเจริญทั้ง
ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข พิจารณา
จากพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 5 ประการ     
 คุณธรรม 5 ประการ หมายถึง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตามกรอบ
แนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้  
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1) ความพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช โดยท าพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้ง เฟ้อ และฝึกตนเองใหรู้้จัก
ความพอดี พอเหมาะ ถ้าไม่พอดี ไมพ่อเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได้ 

2) กตัญญู หมายถึง คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ พ่อ แม่ คร ูอาจารย์ ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควร
ปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความส าเร็จต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม 

3) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช ที่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีข้ึน
ในตนเอง เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง (พระราชทานเพ่ือ
อัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531) 

4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คร ูอาจารย์ ต้องมีจิตส านึกในบทบาท และหน้าที่ของ
ตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกาพร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ โดยพร่ า
สอน เพ่ือให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างคนดีให้
บ้านเมือง 

5) อุดมการณ์คุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งม่ัน
ให้ระบบการศึกษาของชาติด าเนินไปด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยจิตส านึก ทัศนคต ิพฤติกรรมที่เต็มเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1. ได้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ    

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
4. ใช้เป็นองค์ความรู้ในการวางแผนและการขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
เอกสำร แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียนมีผู้ศึกษาวิจัยไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ในงานวิจัยนี้ มี 6 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้  

1) ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม  
3) หลักการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
4) แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5) ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ควำมหมำยคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ควำมหมำยคุณธรรม 
พระธรรมปิฎก (ป .อ.ปยุตโต) พ .ศ . 2540 “คุณธรรม” เป็นคุณภาพของจิตใจ  กล่าวคือ

คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูงประณีต และประเสริฐ 
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 “คุณธรรม” (virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
วศิน อิทสระ “คุณธรรม” คือ อุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต คุณธรรมมีความสัมพันธ์

กับการท าหน้าที่จนเป็นนิสัย จนกลายมาเป็นอุปนิสัยอันดีงาม  
จริยธรรม (สุวิมล ว่องวาณิช ,2548) ในท านองเดียวกัน ทิศนา แขมมณี  (2546) ได้ให้

ความหมายของ “คุณธรรม” ไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะ หรือ สภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไป
ในทางท่ีถกูต้องดีงาม 

รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงษ์ “คุณธรรม” หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541) ในท านองเดียวกับ รุ่งนภา ตั้งจิตเจริญกุล 

“คุณธรรม” หมายถึง กรอบความประพฤติ หรือกรอบความคิด ที่สังคมหรือบุคคล มีความเห็น
ร่วมกันว่าเป็นสิ่งดี มีประโยชน์มากกว่าโทษ (สุวิมล ว่องวาณิช, บรรณาธิการ, 2548) 

ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 ได้สรุปความหมายของ
“คุณธรรม” ไว้ว่า คือ สิ่งที่มีอยู่ในใจมนุษย์ เกิดจากการปฏิบัติร่วมกันทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนา
คุณธรรม โดยอาศัยความรัก และการให้เป็นพื้นฐานที่ส าคัญ (ศูนย์คุณธรรม, 2548) สอดคล้องกับวารุณี 
ลัภนโชคดี (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) ที่กล่าวว่า “คุณธรรม” เป็นสิ่งที่คนในแต่ละสังคมร่วมกันก าหนด 
แต่อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของคนในสังคมนั้น 

สรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี  หลักการประพฤติที่ดีงาม ที่มีคุณค่าแก่ผู้ยึดถือ
และปฏิบัติตาม  เป็นแรงผลักดันให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและดีงาม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและบุคคลทั่วไป 
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1.2 ควำมหมำยจริยธรรม 
พระเมธีธรรมาภรณ์ ได้ให้ความหมายของ “จริยธรรม” ไว้ว่า คือ หลักของความประพฤติ หรือ

แนวทางของการประพฤติ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และประนอม รอดค าดี, 2534) ซึ่งสอดคล้องตามที่ 
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2546 ที่ได้ให้ความหมาย “จริยธรรม” (moral or ethical) ว่า
หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรมบราวน์ (Brown, R., 1965) แบนดูรา 
(Bandura, A., 1971) โควเบิร์ก (Kohlberg, L., 1975) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้ให้ความหมายของ “จริยธรรม” เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ว่า คือ ระบบการท าความดี ละเว้นความชั่ว มาตรฐานความประพฤติของคนในสังคมกฎส าหรับประเมิน
พฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ที่เกิดจากการเรียนรู้ระบบ 
มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ ์ผลของพฤติกรรมสังคมเป็นผู้ตัดสินว่าผิดหรือถูก 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมฝึกหัดครู กล่าวว่า “จริยธรรม” หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งดีงาม สังคม
ยอมรับเพ่ือบรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์ของตนและสังคม (กรมฝึกหัดครู,2525 อ้างใน ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์ และประนอม รอดค าด,ี 2534)  

สอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์ ทิศนา แขมมณี “จริยธรรม”หมายถึง การแสดงออกในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม (ทิศนา แขมมณ,ี 2546) 

นอกจากความหมายของ “จริยธรรม” ดังที่กล่าวมานั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิดพงษ์ 
ได้กล่าวว่า การท าให้คนมีจริยธรรม คือ การสอนให้คนรู้จักท าความดี ละเว้นความชั่วตามฐานะ หรือ
บทบาทท่ีบุคคลนั้นเป็น (สมบูรณ์ ชิตพงศ,์ 2544) 

มากกว่านั้น “จริยธรรม” ยังประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ซึ่งมีผู้อธิบายไว้หลายท่าน 
ได้แก่พระราชวรมุนี (พระราชวรมุนี, 2523 อ้างใน ชวิกา พงษ์ธนโชติ, 2542) ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2524) กองวิจัยทางการศึกษา(2546) และสมบูรณ์ ชิตพงษ์ (2544)   
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

มิติด้านความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 
ท าแล้วได้รับการยกย่อง เป็นความเข้าใจเหตุผลของความถูกต้องดีงาม จากการอบรมสั่งสอน มิติด้าน
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ศรัทธา ยินดีรับจริยธรรมมาปฏิบัติ มักสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม 
ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได ้เช่น มีเหตุผลใหม่มาลบล้าง 

มิติด้านเหตุผล หมายถึง แรงจูงใจเบื้องหลังในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยสามารถคิดได้
ว่าควรท าไม่ท า ทัศนคติเชิงจริยธรรมสัมพันธ์กับพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ 

มิติด้านพฤติกรรม หมายถึง การเลือกแสดงออกหรือปฏิเสธการแสดงออกพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาจขึ้นอยู่กับลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลนั้น
หรือความรุนแรงสถานการณ์ที่รุมเร้า 

จากความหมายของจริยธรรมดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตน
ในทางท่ีถกูต้องและดีงาม อันก่อให้เกิดความสุข ความเจริญทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม 

ค าว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” แม้มีความหมายที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน กล่าวคือ “คุณธรรม” เน้นเรื่องความส านึกในความดีงาม เป็นกรอบความคิด ความรู้ผิดชอบ   
ชั่วดี ที่ยึดมั่นอยู่ภายใน เกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองไม่มีการบังคับ  เป็นรากฐานของจริยธรรม
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“จริยธรรม” เน้นที่ประพฤติกรรมหรือการแสดงออกถึงความถูกต้องดีงาม  ซึ่งเกิดจากการปลูกฝัง
กฎเกณฑ์ของสังคม ความรู้สึกชอบแบบแผน กฎเกณฑ ์และค่านิยมของสังคม 

ทั้งนี้ระบบการศึกษาของไทยมุ่งพัฒนาด้านจริยธรรมเป็นหลัก เนื่องจากมีความเป็นรูปธรรม
สามารถวัดได้ง่ายกว่า ในขณะที่การพัฒนาคุณธรรม จะมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งวัดได้ยากกว่า ส่งผลให้
หลักสูตรและวิชาต่าง ๆ เน้นพัฒนาจริยธรรม แต่ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้เรียน ทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรม เนื่องด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคคลที่เกี่ยวกับความถูกต้องความดีงาม 
 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำกำรสอนคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ แต่

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในบุคคล ช่วงอายุ ครอบครัว และชุมชนแวดล้อม ซึ่งเป็นกรอบใน
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

2.1 ปั จจั ย ที่ เป็ น อ งค์ ป ระกอบ ภ าย ใน บุ คคล  (Coopersmith, S., 1967; Kohlberg,           
L., 1975; Kirschenbaum, Howard, 1995; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543) ได้แก่ การรู้จักตนเอง 
(Knowing Oneself) เป็นทักษะในการเข้าใจตนเองในมุมต่าง ๆ การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ 
ค่านิยม และพฤติกรรมที่ตนมีอยู่ รวมถึงรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพตน การเคารพตนเอง (Self-
esteem) หรือ “ความภาคภูมิใจในตน” เป็นความรู้สึกทั้งที่บุคคลมีต่อตน รวมถึงเป็นความรู้สึกที่มีต่อ
บุคคลรอบข้างในด้านบวก เช่น ยอมรับ ชื่นชม เชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนและผู้อ่ืน (ชลอศักดิ์ ลักษณะ
วงศ์ศรี, 2538) ความเชื่ออ านาจภายในตน และความเชื่ออ านาจภายนอก ความเชื่อในอ านาจ สัมพันธ์
กับบุคลิกภาพและการท าดี โดยความเชื่ออ านาจภายในตน คือเชื่อว่าสิ่งที่ตนได้รับนั้น เกิดจากการ
กระท าของตน ดังนั้นบุคคลจะท าดี เพ่ือได้รับสิ่งดี ความเชื่ออ านาจภายนอกตน คือเชื่อว่าสิ่งที่ตนได้รับ
ขึ้นอยู่กับอ านาจเหนือธรรมชาติ บุคคลจึงไม่พยายามท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง แต่รอคอยอ านาจเหนือ
ธรรมชาติหรือโชควาสนา จากการศึกษา Rotter Julian B. (1966) และ สุมาลี วงศ์ปลูกแก้ว (2526) 
พบว่าเด็กที่มีความเชื่ออ านาจภายในตน จะเป็นมีความสุขกับสิ่งที่ตนมี วิตกกังวลน้อย รับผิดชอบ 
ปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีแนวโน้มท าผิดต่ า ส่วนเด็กที่มีความเชื่อภายนอกตน มัก
เฉื่อยชา ขาดความพยายาม และไม่กระตือรือร้น ความสามารถในการตั้งเป้าหมาย มีลักษณะมุ่งอนาคต 
และควบคุมตนได้ ความสามารถตั้งเป้าหมาย เป็นความสามารถก าหนดทิศทาง แผนการท างาน รวมถึง  
การกระท าเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมาย (Kirschenbaum, Howard, 1995) ซึ่งการตั้งเป้าหมายมาจาก
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน พบว่าลักษณะมุ่งอนาคต และควบคุมตน สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้วย (Mischal W, & Gilligan 
C.,1964); Mischel, Walter, 1974; สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ์, และชัยนาถนาคบุปผา, 
2526; ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและคณะ, 2539; จิรวัฒนา มั่นยืน และรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ ,2546;    
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2547) 

ทักษะการคิดหรือสติปัญญา (Thinking Skills) เคอร์สเชนบัม (1995) กล่าวว่า ทักษะการคิด
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยทักษะการคิด เป็นการจัดข้อมูลที่สมองได้รับมา ให้อยู่
ในรูปแบบเหมาะสม โดยสมองจะน าเอาข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาคิดร่วมกัน โดยใช้เหตุผล
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ผสมผสานกับอารมณ์ และความต้องการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในขณะเดียวกัน บุคคลจะ
พยายามหาทางเลือกต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นไปได ้(เกรียงศักดิ ์เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544) สอดคล้องกับ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2526) ที่กล่าวว่า การจะพัฒนาคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถทางการคิด สามารถคิดได้หลายแง่มุม ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ทักษะการตัดสินใจ 
(Decision-Making Skills) เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต เมื่อต้องเผชิญทางเลือกหลายทาง เป็นทักษะที่
ต้องอาศัยโครงสร้าง การออกแบบ และกระบวนการต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่ดี นั่นคือสามารถ
ท าให้บรรลุเป้าหมาย ซีรอว์และรอนนิ่ง กล่าวว่าการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบไปด้วย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ การเสาะหาทางเลือก การชั่งน้ าหนักทางเลือก และ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  (Kirschenbaum, Howard, 1995; Roger,Sebraw & Ronning, 
1995 อ้างใน ทิศนา แขมณี และคณะ, 2544) 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เป็นทักษะการรับและถ่ายทอดสาร ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีผลต่อการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยการรับสาร เป็นความสามารถที่จะรับความรู้ข้อมูลและ
ความคิดของผู้อ่ืนเข้ามา แล้วตีความ ผ่านการอ่าน การฟัง การรับรู้ การจดจ า การถ่ายทอดสาร เป็น
ความสามารถน าสารที่ได้รับมา ถ่ายทอดออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ค าพูด การเขียน การท าให้
กระจ่าง ฯลฯ นอกจากนี้การถ่ายทอดยังอาจหมายความรวมถึง การแก้ปัญหาความขัดแย้งในขณะที่มี
การสื่อสาร (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ์, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526) 

ทักษะทางสังคม (Social Skills) เป็นทักษะที่ใช้เมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น การท างานรวมกลุ่ม 
การเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน รู้จักอดกลั้นและให้อภัย รู้จักการรักษาสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน รับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน รู้จักข้อตกลง กฎกติกามารยาท เคารพความเป็นมนุษย์ ความรู้ทางวิชาการและเกี่ยวกับโลก 
(Academic and Worldly Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างไรก็ตามความรู้นั้นต้องผ่านการน าข้อมูลที่ได้รับรู้มาแปลความหมาย  แยกแยะ จ าแนกข้อมูล หาก
ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ผ่านขั้นตอนนี้ จะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ (เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2541) 

ความรู้เหนือธรรมชาติเชิงนามธรรม (Transcendental Knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ เหนือโลกียวิสัย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540) เกินกว่าขอบเขตความรู้ ประสบการณ์หรือ
เหตุผลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องศาสนา มุมมองด้านจิตวิญญาณ  การมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิต        
เป็นความสามารถปรับอารมณ์อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์  นักจิตวิทยาพบว่าสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับจิต
ลักษณะตัวอ่ืน ๆ เช่น การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ทัศนคติ และมีผลต่อพฤติกรรม โดยสามารถใช้
สุขภาพจิตเป็นตัวท านายพฤติกรรมก้าวร้าวได้  (Dunn, E.E., & Nagel D.A., 1978; ดวงเดือน        
พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2524; ศิริพร แย้มนิล, 2530; สุริยะ พันธุ์ดี, 2536; พูนฤดี 
สุวรรณพันธ์, 2536; จิรวัฒนา มั่นยืน และรุ่งทิพย์ สมานรักษ์, 2546) 

ทัศนคติและเจตคติของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ หรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในทางที่ชอบไม่ชอบมากน้อยเพียงใด มีการประเมินผลดีผลเสีย ตลอดจนแนวโน้มของการ
กระท าอย่างใดอย่าง งานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมส่วนหนึ่งพบว่า เด็กมีทัศนคติ/ เจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะท าผิดได้ง่าย (มาลา รักษาพราหมณ์, 2529; ทัศนี ประธาน และ
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คณะ, 2529; อภิรดี จันทร์หอม, 2534; สุริยะ พันธุ์ดี, 2536; วีรวรรณ สุธีรไกรลาส, 2536; จิร
วัฒนา มั่นยืนและรุ่งทิพย์ สมานรักษ์, 2546; โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์, 2547) 

2.2 ปัจจัยด้านช่วงวัย 
นักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมอธิบายว่า พัฒนาการของช่วงวัยนั้นมีผลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับ

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย จะช่วยลดผลกระท าทางลบของบุคคล และเพ่ิมพูนพัฒนาการทางด้านบวก
หากครูเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างดีจะช่วยลดปัญหาการปกครองของเด็ก  จะสามารถ
ตัดสินพฤติกรรมของเด็กได้อย่างยุติธรรมและรวดเร็ว และสามารถหาวิธีจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับวัย (Piaget, J.,1948; Kohlberg, 
Lawrence, 1976; Sullivan, Harry Stack, 1997; Erikson, Erik, 1984 อ้างในขนิษฐา บ าเพ็ญผล 
และคณะ,2542; สุณีย์ ธีรดากร, 2523;สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย ,2533; ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2543; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545ก, ทิศนา แขมมณ,ี 2546) 

2.3 ปัจจัยด้านครอบครัว 
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักจิตวิทยาพัฒนาการให้ความส าคัญกับครอบครัวมาก  เนื่อง

ด้วยครอบครัวมีผลต่อกระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในทางบวก ลบของ
บุคคลตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ 

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

การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และให้ เหตุผล  การอบรมเลี้ ยงดูที่ พ่อแม่แสดง
ความสัมพันธ์กับเด็กในลักษณะ เอาใจใส่ ให้ความรักใคร่ ให้ความส าคัญโดยให้สิ่งที่เด็กต้องการ และตรง
ตามพัฒนาการ จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการปลูกฝังคุณธรรมให้ เด็ก  (Grusec, J.E., & 
Goodnow,J.J., 1994; สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ์, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526; มารศรี 
จันทร์ชลอ,2534; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การที่พ่อแม่ปฏิบัติกับเด็กด้วยความยุติธรรม จะ
สร้างเป็นนิสัยให้เด็กเป็นคนรู้จักคิดริเริ่ม เข้ากับสังคมได้ดี มีความภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง และพ่ึงพา
ตนได(้สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ์, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย หรือแบบเผด็จการ การอบรมเลี้ยงดูโดยที่พ่อแม่  ตั้ง
กฎการกระท าของเด็กแทบทุกชนิด มีสิทธิ์ขาดในภารกิจทุกประการในครอบครัว  (Karen, Horney 
M.D.,1956) จะส่งผลให้เมื่อเด็กเผชิญภาวะต่าง ๆ จะเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว 

การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเวลา หย่าร้าง ท างาน
หนัก ผลักภาระให้เด็กดูแลตัวเองน้องที่เล็กกว่า จะส่งผลให้เด็กเกิดความกังวล เครียด ซึมเศร้า ไม่
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ก่อเกิดปัญหาคุณธรรมจริยธรรมได้ (บงกช โควินท์, 2544; ศรีเรือน แก้ว
กังวาล, 2545) 
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การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ การเลี้ยงดูแบบลงโทษนี้ ส่งผลให้เด็กรู้สึกขาดความรัก 
มองโลกในแง่ร้าย ไม่ไว้วางใจผู้อ่ืน ไม่เชื่อความยุติ ก้าวร้าว ยึดความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลางของ
ความสนใจมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย และขาดความมั่นคงทางอารมณ ์ฯลฯ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบคาดหวังกับเด็ก เด็กที่ถูกเลี้ยงในครอบครัวที่ตั้งความหวังในตัว
เด็กค่อนข้างสูง ขาดความยืดหยุ่น จะส่งผลให้เด็กวิตกกังวล เครียด ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน 
อาจติดยาเสพติด ต่อต้านสังคม (Rogers, C., 1995; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545 ข) 

ด้วยเหตุนี้การอบรมเลี้ยงดูทั้งในด้านค าพูด  และการกระท า จึงมีความส าคัญต่อ       
การปลูกฝังบุคลิกภาพ นิสัย พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วารินทร์ ม่วงสุวรรณ, 2517; 
วิวาห์วัน มูลสถาน , 2523; ลาดทองใบ ภูอภิรมย์, 2530; เสริน ปุณณะหิตานนท์ และคนอ่ืน ๆ, 
2531;ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ, 2536; จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2542; 
ขนิษฐา บ าเพ็ญผล และคณะ, 2542; จิรวัฒนา มั่นยืนและรุ่งทิพย์ สมานรักษ์, 2546;โสภา (ชูพิกุลชัย) 
ชปีลมันน์, 2547) 

2.3.2 สัมพันธภาพในครอบครัว สภาวะในครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคล สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จะผลให้เด็กมีภูมิคุ้มกันจากพฤติกรรมไม่
พึงประสงค ์ครอบครัวที่มีความอบอุ่น ใกล้ชิดกัน จะท าให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่น มองโลกในแง่ดี และพร้อมที่
จะแบ่งปันสิ่งดีให้คนรอบข้าง แต่ส าหรับครอบครัวที่มีความขัดแย้งกัน หรือครอบครัวมี    ความเสี่ยงที่จะ
แตกแยก เด็กจะมีความเครียดสูง สุขภาพจิตเสื่อม มองโลกในแง่ร้าย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
(Sommer, D & M.T.Oberlander, 1974); ภรณี ธรรมาภรณ์พิลาศ, 2513; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2526; สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย,2533; สายสุรี จุติกุล, 2540; จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2542; ขนิษฐา บ าเพ็ญผลและคณะ, 2542; นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน), 2545; จิรวัฒนา มั่นยืน และ      
รุ่งทิพย์ สมานรักษ์ , 2546;โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ , 2547; ลัดดา เหมาะสุวรรณ  และคณะ, 
2547) 

2.3.3 การลงโทษภายในครอบครัว มีการศึกษาวิจัยพบว่าการลงโทษและให้รางวัล     
มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก การลงโทษและให้รางวัลควรท าอย่างมีระเบียบแบบแผน เหมาะสมกับ   การ
ท าดี หรือท าไม่ดี ไม่ควรใช้อารมณ์ลงโทษ และควรดูแรงจูงใจของเด็กมากกว่าผลของการกระท า พ่อแม่ที่
ลงโทษหรือให้รางวัลแก่เด็กโดยไม่เหมาะสมกับปริมาณหรือการกระท าของเด็ก  จะท าให้เด็กเกิดความ
สับสนรู้สึกไม่มั่นคงในกระท าของตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2526) ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรมี
กฎประจ าบ้านที่ตกลงร่วมกัน หากลูกฝ่าฝืนให้ลงโทษอย่างจริงจังตามท่ีได้ตกลงกันไว้ 

2.3.4 แบบอย่างของคนในครอบครัว ครอบครัวถือว่าเป็นตัวแบบทางคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็ก หากพ่อแม่เป็นแบบอย่างในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี จะท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่อยู่ใน
กรอบของคุณธรรมจริยธรรมด้วย (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคนอ่ืน ๆ, 2539: จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 
2542) 

2.3.5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีส่วน
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน แต่ยังไม่สามารถเป็นตัวแปรที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อจริยธรรมของเด็กได้ก็ต่อเมื่อสิ่งแวดล้อมในครอบครัวด้วย  (Humburg, A.D.& Takanishi, R., 
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1989; ดวงเดือน พันธุมนาวิน , และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก , 2520; เสาวภา วัชรกิตติ , 2521;     
หทัยกาญจน์ ผุดวัฒน์, 2546) 

2.4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ธรรมชาติ ค าพูด การกระท าของผู้อื่น (อ้างใน สมบูรณ์ 
ศาลยาชีวิน,รัชนี ตียพันธ์, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526) โดยเป็นการปฏิสัมพันธ์ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างฝ่าย
ต่างมีอิทธิพลต่อกัน (สมบูรณ์ ศาลยาชีวิน, รัชนี ตียพันธ์, และชัยนาถ นาคบุปผา, 2526; จตุพร ศิลา
เดช, 2543) 

2.4.1 สิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบท ที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่นในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ
และอุตสาหกรรม จะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากกว่าต่างจังหวัด (พวงสร้อย วรกุล, 2522; 
ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2547) 

2.4.2 สภาพที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่รอบโรงเรียน งานวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า 
เด็กที่มีพฤติกรรมการกระท าผิดส่วนมากอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น มีสถาน
เริงรมย์ ศูนย์การค้า ร้านอาหาร คอฟฟ่ีช็อป สถานอาบอบนวดมหรสพ แหล่งยาเสพติด บ่อนการพนัน 
(เสาวภา วัชรกิตติ, 2521; โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์, 2547) 

2.4.3 สภาพวะแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมจะมี
ความส าคัญต่อการปลูกฝังความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ลักษณะนิสัยของเด็กได้มาก รวมทั้งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก (กรมสามัญศึกษา, 2531) อาทิ บรรยากาศในโรงเรียน 
(จิรวัฒนา มั่นยืน และรุ่งทิพย์ สมานรักษ์, 2546) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (จิรวัฒนา มั่นยืน 
และรุ่งทิพย์  สมานรักษ์ , 2546) การลงโทษและให้รางวัลของครูผู้สอน  (Thornburg, Hershel 
D.,1975; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2526; ฉลองรัฐ อินทรีย์,และคนอ่ืนๆ, 2527; ภัทรการต์ เผ่าบุญ
เกิด, 2530; จารุวัตร เพียรชัย, 2541;หทัยกาญจน์ ผุดวัฒน์, 2546; จิรวัฒนา มั่นยืน และรุ่งทิพย์ 
สมานรักษ์, 2546) ครูเป็นแบบอย่างที่ดี (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, และคณะ, 2539) ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนที่โรงเรียน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534) 
 

3. หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
หลักการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมี ดังนี้ 
3.1 หลักการปฏิบัติของครู 
ครูผู้สอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน  โดยครูควรยึด

แนวทางดังนี้ คือ ใช้เหตุผลในการอธิบายสิ่งถูกผิด กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นมากที่สุด (สวัสดิ์ สุวรรณอักษร, 2531 อ้างใน ประภาศรี สีหอ าไพ, 2543) เข้า
ใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เข้าใจสาเหตุและตอบสนองพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างถูกต้อง มอง
ผู้เรียนในแง่บวก มีทักษะการสื่อสารที่ดี (กรมวิชาการ, 2541) เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรักสนับสนุน
ผู้เรียน(สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2533) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน (กรมวิชาการ
, 2541) ไม่ยึดติดกับการสอนแบบเดิม (สมพงษ์ จิตระดับ, 2530) แต่สร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ ์
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3.2 หลักการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน ครูผู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความ

แตกต่างระหว่างความดีและความชั่ว และให้ผู้เรียนมีหลักเกณฑ์ และเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่
ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (ประภาศรี สีหอ าไพ, 2543) โดย
หลักการในการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมมีดังนี้ 

3.2.1 เน้นฝึกทักษะการคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม การฝึกให้ผู้เรียนคิด จะช่วยให้เกิด
ความส านึก และเห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม โดยไม่ต้องควบคุมผู้เรียนมากนัก เป็นการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมขั้นสูง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544 กรมวิชาการ, 2545; ทิศนา แขมมณ,ี 2546) 

3.2.2 เน้นพัฒนาตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล ครูควรรู้จักผู้เรียนแต่ละคน
เป็นอย่างดี และจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับสภาพของผู้เรียน  (สมพงษ์ จิตระดับ, 2530; บุญ
ประกอบ วิสมิตะนันทน์, 2527 อ้างใน สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2533; กรมวิชาการ, 
2541; คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2544; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) อาทิ 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับช่วงวัย (สุพล บุญทรง, 2523; สมาคมครูสังคมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย, 2533; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544ง) สอดคล้องกับระดับทักษะ
การคิดและการใช้เหตุผล (คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, 2535; สุดใจ 
บุญอารีย์, 2541; คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2544) 

3.2.3 เน้นสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เรียนต่างศาสนา  การเน้นสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้เรียนต่างศาสนา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข แม้จะ
แตกต่างกันทางศาสนา ครูจึงไม่ควรเปรียบเทียบความเชื่อทางศาสนา แต่พูดในมุมที่แต่ละศาสนามีความ
สอดคล้องกัน และเปิดกว้างให้ผู้เรียนเข้าใจศาสนาต่าง ๆด้วยใจเป็นกลาง (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) 

3.2.4 เน้นเชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรมกับชีวิตจริง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็น
เรื่องที่ซับซ้อน จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม(ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548)  ผ่านการการวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับสถานการณ์
ความขัดแย้งทางคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม  รวมทั้งการเข้าไปร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

3.2.5 เน้นการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา การบูรณาการ จะท าให้ผู้เรียน
สามารถน าคุณธรรมจริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ในทุกด้านของชีวิต ซึ่งสามารถท าได้โดยสอดแทรกการสอน
คุณธรรมจริยธรรม ลงไปในการสอนวิชาต่าง ๆ โดยครูสอนในแต่ละวิชา ควรเข้ามาตกลงร่วมกันว่าจะ
สอดแทรกลงในลักษณะใด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544ข ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544;กรมวิชาการ, 2543; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2546) 

3.2.6 เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษาไม่
สามารถท า ได้โดยล าพัง เนื่องจากความจ ากัดในด้านทรัพยากร ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรขอความ
ร่วมมือจาก บ้าน สถาบันศาสนา (สมพงษ์ จิตระดับ,2530; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
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2544ก; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544ง, 2544จ; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2546; กองวิจัยทางการศึกษา, 2546) หน่วยงานด้านการวิจัย (ศูนย์คุณธรรม, 2548) 
สื่อมวลชนองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ (สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2533) 

3.3 หลักการประเมินผลการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
การประเมินผลผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นนามสูง จึงไม่อาจอาศัยการ

ท าข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการประเมินผลที่รอบคอบ หลากหลาย ต่อเนื่อง มีแนวทางดังนี้ 
3.3.1 วางแผนประเมินให้รัดกุม  เพ่ือให้การประเมินผลเที่ยงตรงและตรงตาม

วัตถุประสงค์มากที่สุด ครูควรก าหนดนิยาม คุณลักษณะพึงประสงค์ นิยามเชิงปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้า
วิธีการประเมินเพ่ิมเติมหรือจากผู้เชี่ยวชาญ (กองวิชาการ, 2536) 

3.3.2 ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนไม่สามารถตัดสินผู้ เรียนว่ามีคุณธรรม
จริยธรรมหรือไม่ จากการประเมินเพียงครั้งเดียว อีกทั้งผู้เรียนจะไม่เกิดความเคยชินในการปฏิบัติดังนั้น 
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนควรท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและ
จดบันทึก เพ่ือประเมินในภาพรวม (ทิศนา แขมมณ,ี 2546) 

3.3.3 ประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้การประเมินผลตรงตาม   
ความจริงมากที่สุด การประเมินผลจึงควรใช้การประเมินผลที่หลากหลาย และครอบคลุม อาทิ           
ใช้แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบทดสอบ แบบสอบถาม (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ , 2544; 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 

3.3.4 ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ทราบมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ควรใช้การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนประสานงานกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูผู้สอนท่านอ่ืน เพ่ือน ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและตัวผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
 

4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.1 ควำมหมำยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“คุณลักษณะอันพึงประสงค์” เป็นค าที่แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “character  

education” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกับ "moral education" และ "virtue education" ค า
เหล่านี้มักจะใช้แทนกันและใช้ในความหมายเดียวกันในเชิงการจัดการศึกษาหรือกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมและความคิดที่ดีงามตามอุดมคติที่สังคมพึงประสงค์
ความหมายของคุณลักษณ์ศึกษาที่ประมวลจากWebster’s Ninth New Collegiate Dictionary 
(1991) Chicago Public Schools (1998) McBrien และBrandt (1997) Educational Materials 
Center (2003) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มุ่งพัฒนาความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ดีในบุคคลเพ่ือสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป นิยามข้างต้นชี้ให้เห็นว่าแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนมีขอบข่ายครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และพฤติกรรม ตามกรอบของค่านิยม จารีต ประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม
ตามหลักศาสนา มาตรฐาน กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ในสังคม  ตลอดจนสภาพในอุดมคติที่ควรจะ
เป็นทั้งในระดับบุคคล คือ ในเด็กและเยาวชน  ตลอดจนในระดับสังคมและประเทศต่อไป (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) 
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4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส ำหรับสังคมไทย               
คุณลักษณะที่ดีของคนไทยที่พึงประสงค์ ซึ่งก าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติคือ คุณธรรมและ

จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยคนไทยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต ส าหรับการวิจัยนี้ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะ
ด้านคุณธรรม คุณลักษณะด้านสังคม และคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 

4.2.1 คุณลักษณะด้านคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นสภาพความดีงามในด้าน
ต่างๆ และ หากยึดชุดของคุณธรรมระดับบุคคลเพ่ือมุ่งความส าเร็จของส่วนรวมตามแนวพระราชด าริของ
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการวิเคราะห์ของไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2531, อ้างถึงในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2551) ซึ่งใช้เป็นกรอบในงานวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช และ     
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) พบว่าคุณธรรม
ระดับบุคคลเพื่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมี 4 ชุด ได้แก่ 

    1) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้
กระท าการใด ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น  ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถ
พ่ึงตนเอง และความมีวินัย 

   2) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้กระท า
การใด ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น ฉันทะ ความรับผิดชอบ ความส านึกในหน้าที่ 
และความกตัญญู 

   3) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยยึดประวิงหรือ
ตักเตือนให้กระท าการใด ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความมีสติและรอบคอบ และความตั้งจิตให้ดี 

   4) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยส่งเสริมให้
กระท าการใด ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ความเอ้ือเฟ้ือต่อ
กัน ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัย 

4.2.2 คุณลักษณะด้านสังคม หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมี
สัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 

4.2.3 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา         
หาความรู้ การท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆเช่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักโรงเรียน และความรักการอ่าน 

4.4 แนวทำงกำรพัฒนำคุณลักษณะท่ีดี 
Berkowitz (2006, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) เสนอว่า  

คุณลักษณศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ควรใช้การเพ่ิมโปรแกรมหรือกิจกรรมเข้าไปใน
โรงเรียน หากแต่ควรแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมของโรงเรียนและการด าเนินชีวิต ในขณะที่ Michigan State 
University Extension(2005,อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2551)ได้เสนอ        
แนวทางการจัดคุณลักษณศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของเด็กและเยาวชนของมูลนิธิจริยธรรมโจเซฟิน 
(Josephine Institute of Ethics) โดยจัดเป็นโครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาจริยธรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนตามโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีชุดกิจกรรมที่เรียกว่า “Character Counts” ที่
ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กในช่วงอายุต่าง ๆ 5 ช่วง ได้แก่ 4-6 ปี, 6-9 ปี, 9-11 ปี และ 
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11-13 ปี และวัยรุ่น โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 6 ประการ (six pillars of character) ที่มุ่งสร้างเสริม
ให้เกิดกับนักเรียน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเคารพผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การดูแลเอาใจ
ใส่เกื้อกูล และความเป็นพลเมืองที่ดี 

อย่างไรก็ตาม Gholar (2006, อ้างถึงใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) 
ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
โดยจัดเป็นศูนย์คุณลักษณศึกษา เพ่ือการศึกษาและสร้ างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ พัฒนาคุณลักษณะที่           
พึงประสงค์ของนักเรียน นอกจากนั้นยังเน้นการเสริมสร้างการยอมรับตนเอง (self-esteem) ให้แก่เด็ก 
แนวคิดดังกล่าวเน้นการพัฒนาการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมทั้งทางสติปัญญา (cognitive area) ในด้าน
ความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะที่ดี ตลอดจนการพัฒนาด้านจิตใจ (affective area) ของนักเรียน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการประพฤติการปฏิบัติตนของเด็ก  แนวทางนี้หมายรวมถึงการบูรณาการการสอนและ        
การสอดแทรกเรื่องคุณลักษณะที่ดีในการสอนวิชาต่าง  ๆ ให้กับเด็กด้วย กิจกรรมที่บูรณาการและ
สอดแทรกเข้ากับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปกติเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กมีลักษณะที่ให้
นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่หลากหลาย  ได้แก่ 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) 
กิจกรรมที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ที่เกิดระหว่างบุคคล 

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กนั้น Character Education Partnership 
(2005, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) เสนอว่าไม่สามารถระบุวิธีการใด
วิธีการหนึ่งได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะมีประสิทธิภาพ  แต่มีหลักการส าคัญ 11 ประการเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ควรยึดถือประกอบด้วย 

หลักการที่  1 ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับค่านิยมเชิงจริยธรรมโดยท าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการมีจริยธรรมเป็นคุณสมบัติของคนดีหรือคนที่มีคุณลักษณะที่ดี 

หลักการที่ 2 ให้นิยามค าว่า “คุณลักษณะ ให้เข้าใจง่าย โดยรวมความหมายในเชิงความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมเข้าเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะต่าง ๆ 

หลักการที่ 3 ใช้วิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองโดยตรงอย่าง
รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ 

หลักการที่ 4 สร้างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
หลักการที่ 5 เปิดโอกาสและจัดประสบการณ์การแสดงออกในทางคุณธรรมให้แก่นักเรียน 
หลักการที่ 6 ผนวกการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนเข้ากับหลักสูตรวิชาการในที่สอน 
หลักการที่ 7 พยายามส่งเสริมแรงจูงใจในตัวนักเรียน 
หลักการที่ 8 จัดให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเช่นเดียวกันกับที่

พัฒนานักเรียน 
หลักการที่ 9 ส่งเสริมการเป็นผู้น าในด้านคุณธรรมของนักเรียนและให้การสนับสนุนการจัด

คุณลักษณะศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
หลักการที่ 10 จัดให้สมาชิกในครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่

นักเรียน 
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หลักการที่ 11 ประเมินคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนทั้งโรงเรียนและการด าเนินการของ
บุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียน 

Ryan (2002, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) เสนอแนวทางการ
จัดคุณลักษณศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ (The Six E's of 
Character Education) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การยกตัวอย่างและปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง  (Example) แนวทางการยกตัวอย่างของ         
การประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนเพ่ือยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่ดีและไม่ดี พร้อมผลของการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของครูเพ่ือให้นักเรียนเห็นด้วย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีถือเป็นการยกตัวอย่างที่ดีที่สุดที่นักเรียน
สามารถเห็นและเลียนแบบการกระท า ความประพฤติต่าง ๆ ได้โดยตรง 

2. การสอนอธิบายให้รู้จักใช้เหตุผล (Explanation) ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียน จากเดิมที่ควบคุมความประพฤติโดยเน้นการท่องกฎแล้วปฏิบัติตามกฎโดยขาด
เหตุผล มาเป็นการใช้อธิบายให้รู้จักใช้เหตุและผลในการพัฒนาคุณลักษณะต่าง  ๆ กระตุ้นให้เกิดการ
วิพากษ์หรือสนทนาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีและไม่ดี  พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและการปรับพฤติกรรมอันสะท้อนถึงคุณลักษณะของเด็กออกมา 

3. การเชิญชวนให้ท าความดี (Exhortation) การชี้แนะ เชิญชวน โดยใช้การเสริมแรงทางบวก
ควบคู่กับการพัฒนาความกล้าหาญเชิงจริยธรรม (moral courage development) โดยให้กล้าท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ไม่อายหรือกลัวที่จะท าในสิ่งที่ควร 

4. การจัดสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม (Ethos or Ethical Environment) เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่มีสิ่งยั่วยุให้ไปในทางเสื่อมโดยเฉพาะในห้องเรียนซึ่งเป็นสังคมย่อยเล็กๆ ที่
นักเรียนจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ครูสามารถจ าลองสังคมใหญ่ภายในห้องเรียนได้ สร้างบรรยากาศ
เชิงคุณธรรม 

5. การจัดประสบการณ์ (Experience) การเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสสังคมภายนอกอย่าง
จริงจังนอกโรงเรียนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และซึมซับแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างพึงประสงค์ 

6. การคาดหวังความเป็นเลิศ (Expectations of Excellence) การวางเป้าหมายของตนเอง
ของเด็ก เป็นเสมือนการก าหนดหลักชัยในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

Educational Materials Center (2003, อ้างถึงใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
, 2551) เสนอกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของการจัดคุณลักษณะศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนไว้ 10 ประการ โดยแยกการปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม 
รายละเอียดมีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 การน าหลักสูตรคุณลักษณ์ศึกษาเพ่ิมเติมเข้าไปกับความรู้ที่ครูสอน และสนับสนุนการ
เข้าใจคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศประกอบด้วย 

แนวทางที่ 1 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมือน
ชีวิตจริงที่มีโอกาสได้พบ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ อย่างหลากหลาย 

แนวทางที่ 2 ท าให้คุณลักษณ์ศึกษาเป็นเสมือนเครื่องมือที่น านักเรียนไปสู่เป้าหมาย   
ในการเรียน ไม่ใช่น าคุณลักษณะศึกษาเข้ามาเพ่ิมจากการเรียนการสอนปกติ  



 

 

 

 

๑๘ 

แนวทางที่ 3 จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สะท้อนตนเองและกิจกรรมการเรียนแบบ
ร่วมมือ เพ่ือช่วยให้นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะการยอมรับตนเองและผู้อ่ืนอย่างสมดุล 

กลุ่มที่ 2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนว
ทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

แนวทางที่ 4 คือให้นักเรียนได้ฝึกฟังและท าความเข้าใจความเชื่อของผู้อ่ืนๆ และเคารพ
ในความคิดของผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วย 

แนวทางที่ 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะโดยใช้กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้การวางแผน การจัดกิจกรรม และสะท้อนผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

กลุ่มที่ 3 การจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในตัวเองและการยอมรับตนเองของนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

แนวทางท่ี 6 จัดโอกาสให้นักเรียนได้ก าหนดสัญญากับตนเอง ในการพัฒนาคุณลักษณะ 
ต่าง ๆ 

แนวทางท่ี 7 จัดโอกาสที่ช่วยให้นักเรียนเชื่อมั่นในตนเอง 
กลุ่มท่ี 4 การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยสังคม แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

แนวทางท่ี 8 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทัศนคติและการปฏิบัติตนในทางที่ดีให้แก่ 
นักเรียน 

แนวทางที่ 9 จัดโอกาสการเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้อุทิศ
หรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

แนวทางท่ี 10 ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของ
เด็กและเยาวชน แบ่งออกได้เป็น 4 แนวทาง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551) 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและ
เยาวชนคือ วิชาหลักพลเมือง ซึ่งหมายถึง วิชาส าคัญหรือวิชาบังคับที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะ
และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยจัดให้มีหลักสูตรวิชาดังกล่าวแยกต่างหากจากกลุ่มสาระวิชาที่มีอยู่
ในหลักสูตรปกต ิ

แนวทางที่ 2 การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเข้าไปกับเนื้อหาวิชา 
ต่าง ๆ เป็นการสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเข้าไปในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาโดย
เชื่อมโยงสิ่ งที่ เรียนกับคุณลักษณะที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาให้ เหมาะสม  เป็นการบูรณาการ           
การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีกับการจัดการเรียนรู้ปกติ  ให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

แนวทางที่ 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่จัดนอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่ยึดติดกับเนื้อหาวิชา แต่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือส่งเสริม
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นกิจกรรมที่ท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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แนวทางที่ 4 การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน 
แตกต่างจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรตรงที่กิจกรรมพิเศษจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามวาระ ไม่ต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และกิจกรรมดังกล่าวมักเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง หรือการให้สัญญา
กับตนเองหรือสาธารณชนในการพัฒนาตนเอง โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นกิจกรรมที่ให้สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน  เช่น สถาบัน
ครอบครัว โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนเมื่ออยู่ในครอบครัว 
หรือสถาบันศาสนา สามารถใช้สถานที่ส าคัญทางศาสนาท ากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและ
เยาวชนได้ ทั้งนี้ควรมีการประเมินเพื่อก ากับติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กใน
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์หรือนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะจากผลการวิจัยของสุวิมล 
ว่องวาณิช และคณะ (2549, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2551) พบว่า 
แนวคิดและหลักการส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างตัวแบบ/ผู้น า การพัฒนาคุณลักษณะต้องมีการสร้างตัวแบบที่ดี ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ หรือบุคคลตัวอย่างในสังคม 

2) การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ให้เป็นวิถีชีวิต มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ 
ตอกย้ าให้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการสอดแทรกอยู่ในชีวิตการเรียน 
การปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และคนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

3) การพัฒนาตัวตนของนักเรียน ด้วยการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพและการปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางที่ตนเอง
คิดสร้างสรรค์ และอยู่ในบริบทของการท าความดี มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม ให้เด็กมี
การปฏิบัติและพัฒนาตนอย่างเข้าใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณค่าของตนเองมากขึ้น 

4) การสร้างระบบค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเห็นได้ชัดเจนว่าแก่นของเด็กไทยคืออะไร  ต้อง
ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างไร ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ท าให้
เด็กมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนจริยธรรม เช่น การส ารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนของตนเองใน
แต่ละวัน และต้องยอมรับว่าค่านิยมต้องมาจากตัวแบบที่ดี 

5) การสร้างความร่วมมือรวมพลังทั้งจากผู้บริหาร/ครูอาจารย์ในโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย  ก าหนดคุณธรรมที่เป็นเป้าหมาย การให้
ครอบครัว ชุมชนมีการท ากิจกรรมร่วมกัน 

6) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนต้องสอดคล้องกับลักษณะของ
โรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และช่วงวัยของเด็ก 

7) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และ
ซึมซับวิธีคิดและการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันผ่านกระบวนการ เป็นธรรมชาติในระบบของชุมชน 

8) โรงเรียนต้องมีนโยบายที่ไม่เน้นวิชาการอย่างเดียว โรงเรียนมีครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
ดึงชุมชนเข้ามา สร้างชุมชนที่สร้างสรรค์ ชี้ให้เห็นปัญหาของชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อบุตรหลาน 
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9) ต้องมีการสร้างแนวร่วม มีเครือข่ายที่ช่วยเสริมก าลังใจให้เด็กท าความดี  เด็กที่ ได้รับ         
การพัฒนาท าให้เขาดีไปแล้ว ก็มีเด็กรุ่นใหม่เรื่อย ๆ  ต้องสร้างเครือข่าย การให้รางวัลไม่จ าเป็นต้อง     
เป็นเงิน เพียงแค่ค าชมก็ได้ 

จากแนวคิด และหลักการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนข้างต้น สรุปเป็นกลยุทธ์
การพัฒนาคุณลักษณะได้ดังนี้  

1) กลยุทธ์การสร้างนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคุณลักษณะ โดยการให้ความส าคัญกับ
องค์กรฐานรากของสังคม คือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา  ในฐานะแกนกลางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการรวมพลังจากการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมด าเนินการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับ
บุคคล เช่น ควรมีการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และการช่วยอบรมตักเตือนโดยผู้อาวุโส  
ระดับกลุ่มบุคคล เช่น การรวมตัวจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณลักษณะระดับองค์กร เช่น  การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณลักษณะผ่านสื่อมวลชน การลดการเสนอข่าวความรุนแรง เป็นต้น 

2) กลยุทธ์การปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
ทั้งนี้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และวางแผนการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อย่างมีระบบ มีกลไกน าแผนสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาแผนงานในช่วงต่อไป พันธกิจที่ส าคัญ คือ การด าเนินงานโดยความร่วมมือกับสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน มูลนิธิ และสถาบันอ่ืนในสังคม เพ่ือการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียน/สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้
ได้โรงเรียน/สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาคุณลักษณะ ที่สามารถขยายผลต่อไปได้ 

3) กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้น     
การวิจัยส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะ การวางแผนและการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ การด าเนินการตามแผนการพัฒนาคุณลักษณะ  การติดตามก ากับผล 
การด าเนินงานตามแผนงานรวมทั้งการประเมินคุณภาพ ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงานกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ 

4) กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ประกอบด้วยกลยุทธ์
การสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในการปฏิบัติงานจริง การจัดประชุมเกี่ยวกับอนาคตเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย การสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และการสนับสนุนอย่างจริงจังโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และภาวะ
ผู้น า 

5) กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างกระแสสังคม ให้เกิดส านึกสาธารณะ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  รวมทั้งการสร้างกระแสสังคมให้เกิดการเชื่อม
ประสาน เสริมหนุน และการขยายเครือข่ายองค์กรภาคีในด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 



 

 

 

 

๒๑ 

6) กลยุทธ์การวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น 
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ     
การวิจัยน าร่องเพ่ือพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรมจริยธรรม หล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านสถาบันทางสังคม การ
วิจัยเพ่ือสืบค้นและจัดท าแผนที่นักเรียน/โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นจริงมาใช้กับการแสดง
พฤติกรรมในโรงเรียน 
 
5. ควำมเป็นมำของโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวถึง ศาสตร์
พระราชาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทยเช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็น
สุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่าอย่าคบคนด้วยฐานะ     
คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพันและขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา  
ผู้มีพระคุณประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
จึงนับได้ว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคน
ปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ท าดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัยและมีความสามัคคี
ซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อ
ประชาชนชาวไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก3 ประการ ที่เก่ียวกับครู
และนักเรียนไว้ว่า 

“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” 
“ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วย

สอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
3. มีงานท า มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 



 

 

 

 

๒๒ 

เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ  
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 ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบรูณาการไว้ในชั้นเรียน 
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
มำตรฐำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้าน

นักเรียน ในแต่ละด้านประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละส่วน ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1 โรงเรียน 
ค ำอธิบำย 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การปลูกฝังคุณธรรม มีแผนพัฒนาคุณธรรมที่ต่อเนื่องยั่งยืน บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท าให้
เกิดการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 

ประเด็นพิจำรณำ 
1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน 
2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม 
3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
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ด้ำนที่ 2 ผู้บริหำร 
ค ำอธิบำย 
ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหาร

สถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับ หรือยกย่อง เชิดชูจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายใน
หรือภายนอก 

ประเด็นพิจำรณำ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ 
3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
4. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ด้ำนที่ 3 ครู 
ค ำอธิบำย 
ครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หมายถึง ครูมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

จัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ . สามารถเป็นวิทยากรสร้างเครือข่าย  การมีส่วนร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล  
หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 

ประเด็นพิจำรณำ 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม 
4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ด้ำนที่ 4 นักเรียน 
ค ำอธิบำย 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดท าโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าด้านคุณธรรม สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นพิจำรณำ 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
2. โครงงานคุณธรรม 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม 
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5. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 

6. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจริยธรรมและการน าหลักธรรมทาง     

พุทธศาสนามาใช้ ดังนี้ 
5.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
ในการพัฒนาจริยธรรมในเด็กและเยาวชนมีผู้วิจัยโดยใช้เทคนิควิธีการหลายอย่าง  ดังงานวิจัย

ต่อไปนี้ 
Ivancic and Min (2004) นักศึกษาด้านศาสนาจากมหาวิทยาลัยเซนท์  แมรี่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ท าวิจัยเรื่องโมเดลการสอนพระคัมภีร์โดยใช้วิชาศิลปะเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของ
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาผู้ใหญ่ ในวิทยาลัย Notre Dame งานวิจัยได้ใช้วิชาศิลปะบูรณาการ
ในการสอนพระคัมภีร์ และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโฮเวิร์ต การ์ดเนอร์เป็นพ้ืนฐานในการสร้างโมเดลการ
เรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลดังกล่าวสามารถน าเอาวิชาศิลปะมาบูรณาการในการเรียนการ
สอนวิชาศาสนาได้อย่างสัมพันธ์กันและนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณเพ่ิมมากข้ึน 

Nobes, Panagiotaki, and Pawson (2009) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลในการตัดสินเชิง
จริยธรรมของเด็ก เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวแอฟริกาใต้ 2 กลุ่มประกอบด้วยเด็กจาก
โรงเรียนอนุบาล 2 แห่ง จากโรงเรียนประถม 6 แห่ง และผู้ใหญ่ที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ตามช่วงอายุ ได้แก่ (1) อายุ 3-4 ปี จ านวน 35 คน (2) อายุ 5-
6 ปี จ านวน 37 คน (3) อายุ 7-8 ปี จ านวน 33 คนและ (4) กลุ่มผู้ใหญ่ จ านวน 34 คน การทดลอง
ด าเนินการโดย (1) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล (2) กลุ่มตัวอย่างจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์จ าลองลักษณะต่าง ๆ คนละ 5 เรื่อง เมื่อเล่าเรื่องจบหนึ่งเรื่องพวกเขาจะถูกถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวละครในเรื่องที่พวกเขาได้รับฟัง ผู้สัมภาษณ์จะพยายามบอกกับตัวอย่างว่ ตัวละครในเรื่องที่
พวกเขาเล่า มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง และขอให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามตามความรู้สึกที่
แท้จริง โดยค าตอบไม่มีการตีความหมายว่าถูกหรือผิด ผู้วิจัยต้องการทราบเพียงว่ากลุ่มตัวอย่างคิด
อย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องที่พวกเขาได้รับฟังเท่านั้น  (3) เรื่องที่เตรียมไว้มี 16 
เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงบวก 8 เรื่อง และเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงลบ จ านวน 8 เรื่อง (4) กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม จะถูกแบ่งกลุ่มละครึ่ง ให้ครึ่งหนึ่งรับฟังเรื่องเชิงบวก อีกครึ่งได้ฟังเรื่องเชิงลบ 
ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม (5) กลุ่มตัวอย่างจะถูกขอให้แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาได้รับฟัง ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นต่อเรื่องที่พวกเขาได้รับฟังด้วยความตั้งใจมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มที่แบ่งตามช่วง
อายุ (2) กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มที่รับฟังเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงลบทั้งหมดจะวางเฉยต่อการแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และการตัดสินใจ มากที่สุด (3) กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยการตัดสินเชิงจริยธรรมของพวกเขา
จะข้ึนอยู่กับผลที่ตัวละครได้รับ 
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Harper and McCluskey (2003) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กและเด็กกับเด็กในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 60 คน เป็นเด็กเรียนรวมที่ประกอบด้วยเด็กปกติ เด็ก
ออทิสติก อายุ 3-5 ปี จากuniversity laboratory preschoolเทคนิคการวิจัย การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
(observation) ในห้องเรียนรวมของสถาบันวิจัยด้านการพัฒนาเด็กพิเศษ  จาก 2 ห้องเรียน เป็น
ห้องเรียนช่วงเช้าส าหรับเด็กอายุ 3 ปี และห้องเรียนบ่ายส าหรับเด็กอายุ 4 ปี มีเด็กห้องละ 30 คน โดย
เด็กทุกคนต้องการการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องที่แตกต่างกัน แต่ละห้องมีพ่ีเลี้ยงในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 และ
มีครูประจ าชั้นท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมในฐานะผู้สนับสนุน  (facilitator) โดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง          
การเรียนรู้ ผู้วิจัยท าหน้าที่สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมอยู่ในห้องเรียน 

ผลการวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความถี่และระยะเวลาของพฤติกรรมกับครูและพ่ีเลี้ยงผกผันกับ
พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนกล่าวคือ นักเรียนที่ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใหญ่ จะใช้เวลาและมีความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่มาก จะใช้เวลาและมีความถี่ในการปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มเพ่ือนน้อย ผู้วิจัยเสนอแนะว่าครูและพ่ีเลี้ยงส าหรับห้องเรียนรวม ควรเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
เมื่อเขาถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวเท่านั้นไม่ควรเข้าไปแทรกขณะที่เด็กก าลังปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน เพราะ
การแทรกแซงของครู และพ่ีเลี้ยงจะดึงความสนใจของเด็กจากสิ่งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และผลักดันให้เด็ก
พิเศษเรียนรู้จากสังคมมากขึ้น 

แครนเล่ย์ (Cranley, 2003 : 405) ได้ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติด้านจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาของชุมชนเมืองในประเทศไทย พบว่าการสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียน        
การสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติได้ โดยผู้บริหารและคณะครูต้องพยายามอบรมสั่งสอน
และเป็นแบบอย่างที่ดีงามตลอดเวลา ควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธที่
มีการสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็ตาม 

Howard (2009) ได้ศึกษาโรงเรียนในหมู่บ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาการขัดเกลาทางสังคมทางด้านภาษาเนื่องจากเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่พูดภาษาค าเมืองเป็นภาษาหลัก แต่เมื่อมาโรงเรียนพวกเขาต้องพูดภาษาไทยกลาง ผู้วิจัยจึง เข้า
ไปศึกษากระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมที่โรงเรียนพัฒนาภาษาไทยกลางให้กับเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 5-6 ปี ผู้วิจัยติดตามเด็กตั้งแต่อยู่บ้านจนมาถึงโรงเรียนเพ่ือศึกษาพัฒนาการทางภาษาของเด็ก 
ผลสรุปกระบวนการขัดเกลาทางภาษาของเด็กหมู่บ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ใช้ภาษาค าเมือง
ให้สามารถพูดภาษาไทยกลางได้อย่างถูกต้องและสุภาพเหมาะสม  จากการฝึกหัดโดยกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมของโรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงการใช้ภาษาไทยกลาง ในชีวิตประจ าวัน อันเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นไทยที่สุภาพและมีสัมมาคารวะเหมาะสมกับความเป็นคนไทย 

5.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับกำรน ำหลักธรรมทำงพุทธศำสนำมำใช้ 
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการน าแนวคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการในการจัด

การศึกษา พบว่า มีผู้วิเคราะห์หลักธรรมและน ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนี้ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2530) ได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมการสร้างศรัทธา

และโยนิโสมนสิการเป็นหลักการและขั้นตอนการสอนตามพุทธวิธีขึ้นรูปแบบนี้พัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า 
ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจและวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ 
การได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง  โดยครูท าหน้าที่ เป็น



 

 

 

 

๒๖ 

กัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มีโอกาสคิดและแสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญา
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2542 ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้เพ่ือการรักและ
รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการซึมซับ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบซึมซับที่เน้นการเรียนรู้ความ
จริงของชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับธรรมชาติ ได้รับรู้ลักษณะที่ดีงาม
และเลวร้ายของธรรมชาติของมนุษย์ ได้เผชิญสถานการณ์และปัญหา ได้ฝึกทักษะการคิดและการปฏิบัติ
จนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มต่างเป็นกัลยาณมิตร
ต่อกัน และเน้นการฝึกคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็นสัมผัสและสัมพันธ์เน้น
การคิดวิเคราะห์ที่มีหลักธรรมคือ ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐาน 

ไพรัช สู่แสนสุข (2539) ได้ศึกษาเรื่อง หลักการและกระบวนการของการเรียนรู้และการสอน
ตามหลักพุทธศาสตร์: การวิเคราะห์พระไตรปิฎก เป็นการวิจัยเอกสารตามวิธีวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือ
วิเคราะห์หลักการและกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์และเพ่ือวิเคราะห์หลักการและกระบวนการของการ
สอนตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การเรียนรู้ คือการเกิดประสบการณ์จากการ
เกิดผัสสะทางทวาร 6 ซึ่งมีวิญญาณเกิดขึ้น ท าหน้าที่หลักในการรู้สิ่งถูกรู้ต่าง ๆ กระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นอธิบายได้ด้วยกระบวนการเกิดผัสสะและวิถีจิต ผลการเรียนรู้โดยตรง คือการเปลี่ยนแปลงภายใน
จิตใจ การเกิดการเรียนรู้จะเกิดทีละขณะ แต่เกิดอย่างรวดเร็วและซับซ้อนอย่างมากโดยมีกระบวนการ
ทางมโนทวารเป็นใหญ่ ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ การเกิดการเรียนรู้เกิดได้หลายระดับโดยระดับสูงสุด คือการมี
ปัญญารู้สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงท าให้สามารถจัดการแก้ปัญหาใดๆ ได้ การเรียนรู้เป็นไปได้
ด้วยดีถ้าผู้เรียนตั้งใจ มีศรัทธา เพียรพยายามมีสติ สมาธิ และปัญญาเป็นพื้นฐาน โดยแต่ละบุคคลมีวิธีการ
เรียนรู้ได้แตกต่างกันตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นที่มีความเป็นสัปปายะต่อการ
ภาวนาจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นกัลยาณมิตร  ส่วนการประเมินผลผู้เรียน
ตรวจสอบและประเมินตนเองมีโอกาสประเมินได้ตรงตามความเป็นจริง ถ้ามีระบบวิธีการที่ดีเพราะเป็น
การตรวจสอบจากผลการเรียนรู้โดยตรงซึ่งอยู่ที่ภายในจิตใจ  ส่วนการที่ผู้อ่ืนตรวจสอบการสอนเป็นการ
จัดกิจกรรมอย่างมีขั้นตอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพ่ือให้มีการแสดง
พฤติกรรมทาง กาย วาจาได้เหมาะสม องค์ประกอบการสอนที่ส าคัญก าหนดได้ 7 อย่าง คือ (1) ผู้สอน
ซึ่งมีบทบาทชี้แนะผู้เรียน ผู้สอนที่ดีควรมีพ้ืนฐานความรู้ดี มีศรัทธาต่อการสอน มีเมตตามุ่งให้ประโยชน์
ผู้เรียนสอนตามล าดับสอนอย่างมีเหตุผล (2) ผู้เรียนที่ดีควรมีความเพียร ศรัทธาและตั้งใจเรียน อย่างไรก็
ตามผู้เรียนแต่ละคนจะแตกต่างกัน (3) ความมุ่งหมายการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันภาย
หน้าและปัจจุบันสูงสุด ทั้งส่วนร่างกาย ศีล จิตใจและด้านปัญญา (4) เนื้อหาจ าเป็นต้องมีการคัดเลือก
และจัดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายพุทธศาสตร์สามารถสรุปขอบเขตเนื้อหาทั้งหมดลงในอริยสัจ 4 ได้ 
(5) บริบทแวดล้อมต้องการความเป็นกัลยาณมิตรและส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ  จ าเป็นต้องจัดการ
ด้วยหลักสันโดษและการรู้ประมาณในการบริโภค (6) กระบวนการสอนควรจัดเป็นไปโดยล าดับ มีเหตุผล 
ยืดหยุ่น หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (7) การประเมินผลยึดความมุ่งหมายเป็นเกณฑ์โดยควร
จะสนับสนุนให้ผู้เรียนประเมินตนเอง นอกจากนั้น หลักการสอนทั่วไปที่จัดอธิบายตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวแล้ว ยังสามารถก าหนดหลักการสอนอ่ืนได้อีก คือหลักการสอนปฏิบัติภาวนาที่เน้นสอนการฝึก
พัฒนาสมาธิและปัญญา 



 

 

 

 

๒๗ 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการฝึกหัดครู (2537) วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการฝึกหัดครู
โดยใช้มิติทางพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการฝึกหัดครูโดยใช้มิติทาง
พุทธธรรม ด้านจุดมุ่งหมายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม สภาพแวดล้อมและการ
ประเมินผล งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์ ผลวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการก าหนด
จุดมุ่งหมายการฝึกหัดครู โดยใช้หลักความเป็นกัลยาณมิตร ก าหนดเนื้อหาโดยใช้หลักอริยสัจ 4 ก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลัก “ปรโตโฆสะ” และ “โยนิโสมนสิการ” ก าหนดกิจกรรมเสริมโดยใช้
หลักวิถีแห่งการฝึกตน 7 ประการ ได้แก่ กัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทาทิฏฐิ
สัมปทา อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา การจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 
และสัปปายะ 7 และด้านการประเมินผล ควรประเมินผลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่กาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
โดยมีการประเมินผล 3 ระยะ คือ การประเมินผลเบื้องต้นการประเมินผลท่ามกลางและการประเมินผล
เบื้องปลาย 

ดลพัฒน์ ยศธร (2542) ศึกษาเรื่อง การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวพุทธศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์  เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการศึกษาอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เอกสารที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ แนวคิดขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การยูเนสโก) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
รวมถึงศึกษาเอกสารข้อมูลอ่ืน ๆ ทางพุทธศาสนาพร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสตร์ จ านวน 
2 ท่าน เมื่อวิเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิดทั้งหมดแล้วผู้วิจัยได้จัดเสวนาวิชาการในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นน าเสนอนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
ของการศึกษานี้ คือการศึกษาแบบไตรสิกขา ที่พัฒนาคนทั้งด้านพฤติกรรม (ศีล) จิตใจ (สมาธิ)และ
ปัญญา เป็นการพัฒนาตามแนวพุทธศาสตร์ที่เป็นการพัฒนาที่ถูกทาง และได้สมดุลจะน าไปสู่ผลส าเร็จใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการศึกษาเช่นนี้ต้องศึกษาทั้งเนื้อหา (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เพ่ือให้
เข้าใจปฏิจจสมุปบาท คือกฎแห่งธรรมชาติ  หรือกฎของชีวิต  อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิ เวธ ) 
ขณะเดียวกันก็ศึกษาวิชาการอ่ืนๆ(วิชาการทางโลก)ไปในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งต้องประกอบไป
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยในส่วนของผลของการฝึกโดยใช้หลักไตรสิกขาที่
เน้นทั้ง 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

สุรพงษ์ ชูเดช (2542) ศึกษาเรื่อง ผลของการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนา
วินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ(1) เพ่ือสร้างชุด
ฝึกอบรมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่  5 (2) เพ่ือศึกษาผล 
ของการฝึกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินั ยในตนเองของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่  5 ที่ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการทดลองครั้งนี้ 
ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดตะกล่ า แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานครจ านวน 48 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามคะแนนการอบรมเลี้ยงดู ได้แก่ กลุ่ม       
รักมาก-ควบคุมมาก 16 คน กลุ่มรักมาก-ควบคุมน้อย 8 คน กลุ่มรักน้อย-ควบคุมมาก 8 คนกลุ่มรัก
น้อย-ควบคุม น้อย 16 คน นักเรียนในแต่ละกลุ่มถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละเท่า ๆ 



 

 

 

 

๒๘ 

กัน ดังนั้น จึงมีนักเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 24 คนกลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรม
ตามแนวทางไตรสิกขาเป็นเวลา 11 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการฝึกอบรมตาม วิธีปกติเป็นเวลา 
11 สัปดาห์ มีการวัดวินัยในตนเองของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่ม  ควบคุมก่อนการฝึกอบรมเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกอบรม และเมื่อสิ้นสุดการฝึกแล้ว 1 เดือน ผู้วิจัยได้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง แบบ
วั ด ซ้ า  (Three-way ANOVA, Repeated measures, two between-subject factors and one 
within subject factor) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตร
สิขามีวินัยในตนเอง สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมวินัยตามวิธีปกติทั้งเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม  และ
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

กนกวรรณ  พินแย้ม (2547) ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนอง
โตง “สุรวิทยาคม” อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย               
4 ขั้นตอน คือ ขัน้วางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล โดยกระบวนการบริหารจัดการ
เน้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันประเมินผล และ
ร่วมกันปรับปรุง ด้วยการจัดกิจกรรม 4 ประการ คือ การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์  
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การเข้าค่ายอบรมธรรมะ และการจัดกิจกรรมการประกวด ส่งผลให้ 
นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และยังส่งผลให้บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข เป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานท่ีดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

วารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน ผู้จัดการออนไลน์,2548) 
ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ได้น าเสนอผลการวิจัยของสถาบันเกี่ยวกับการท าสมาธิว่า การปฏิบัติ
ธรรมท าสมาธิแบบพุทธศาสนามิใช่เพียงก่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีกับกระบวน 
การท างานของสมองมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความเชื่อมโยงกับอารมณ์ทางด้านดีอย่างถาวร
อีกด้วย ทั้งนี้ นักวิจัยได้ท าการทดลองโดยเปรียบเทียบการท างานของสมองของผู้เข้ารับการทดลองใน
สองกลุ่มหลัก ซึ่งกลุ่มแรกเป็นกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 8 รูป มีอายุเฉลี่ยประมาณ 49 ปี แต่ละรูปมี
ประสบการณ์ในการนั่งสมาธิตั้งแต่ 10,000-50,000 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 15 ถึง 40 ปีที่ผ่านมา 
ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ  21 ปี จ านวน 10 คน ส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมท าสมาธิมาก่อน และเพ่ิงได้รับการอบรมในเรื่องการท าสมาธิได้เพียง    
1 สัปดาห์ก่อนเริ่มการทดลอง การทดลองครั้งนี้ นักวิจัยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “อิเล็กโทรเอนเซฟาโลแก
รมส์” (electroencephatograms) ในการวัดระดับการท างานของคลื่นสมองแกมมา รวม 3 ครั้ง คือ 
ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติสมาธิ ซ่ึงคลื่นสมองแกมมาเกี่ยวข้องกับการท างานของสมองที่เชื่อมโยง
การทรงจ า ระดับการเรียนรู้ ระดับสมาธิและการมองโลกในแง่ดี ผู้เข้ารับการทดลองท้ังสองกลุ่ม ถูกจัดให้
นั่งสมาธิแบบธิเบตในห้องทดลองที่ผ่อนคลาย และมีการท าสมาธิเน้นให้รู้สึกถึงความรักและความเมตตา
ต่อสรรพสิ่ง โดยจะไม่ใช้วิธีการเพ่งจิตต่อสิ่งใดสิงหนึ่งแม้แต่ลมหายใจ ผลปรากฏว่า ในช่วงก่อนการนั่ง
สมาธิ คลื่นสมองแกมมาของกลุ่มพระภิกษุ มีระดับที่สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาและระดับความแตกต่างนี้ ได้
ปรับสูงขึ้นอย่างมาก ระหว่างการนั่งสมาธิ ซึ่งระดับคลื่นสมองแกมมาของกลุ่มพระภิกษุในระหว่างการนั่ง
สมาธิครั้งนี้ นับว่า เป็นระดับที่สูงที่สุดเท่าเคยมีรายงานมา เป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่มพระภิกษุ มีการท างาน
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ของสองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางด้านบวก เช่น ความสงบสุข มีประสิทธิภาพกว่ากลุ่มที่ไม่เคยปฏิบัติ
สมาธิใดมาก่อนนอกจากนี้ ยังได้สรุปได้ว่า ระดับคลื่นแกมมาที่สูงของพระภิกษุก่อนการปฏิบัติสมาธินั้น
แสดงให้เห็นว่า สมองได้มีการพัฒนาอย่างถาวร หากได้รับการปฏิบัติธรรมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
ถึงแม้ว่า ปัจจัยการทางด้านอายุ และสุขภาพ อาจจะท าให้คลื่นสมองแกมมามีระดับที่แตกต่างกันไป แต่
ปัจจัยที่ส าคัญที่สังเกตได้ชัดจากการทดลอง คือ จ านวนชั่วโมงของการปฏิบัติสมาธิ ส่งผลโดยตรงต่อการ
ท างานของคลื่นสมองแกมมา จากการศึกษางานวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในโรงเรียน อาท ิการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ใช้ตัวแบบบุคคลจริง การใช้การอภิปราย กลุ่ม
สัมพันธ์ การเล่านิทานและติดตามผลมีผลต่อ การพัฒนาจริยธรรมในเด็ก และในการจัดรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้มีการน าหลักธรรมะมาสร้างเป็นหลักการและขั้นตอนการสอนตามพุทธวิธี ได้แก่ หลัก
อริยสัจ 4 หลักกัลยาณมิตร การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ หลักไตรสิกขาและหลักอิทธิบาท 4 โดย
ครูเป็นบุคคลส าคัญที่ต้องจัดสภาพ แวดล้อมต่าง ๆ ให้เด็กเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนวิธีการคิดโดย
แยบคายน าไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้หลักไตรสิกขาไปใช้ในการพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิและ
ปัญญา ซึ่งการศึกษาตามแนวพุทธนี้ต้องศึกษาทั้งเนื้อหา (ปริยัติ) การลงมือปฏิบัติ (ปฏิบัติ)เพ่ือให้เข้าใจ
กฎแห่งธรรมชาติ หรือกฎของชีวิต อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จ (ปฏิเวธ) โดยศึกษาวิชาการต่าง ๆ เข้าไปใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งต้องประกอบไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยซึ่ง
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะได้ใช้หลักธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ได้แก ่
สัมมาทิฏฐิ และไตรสิกขา รวมทั้งกระบวนการพัฒนาปัญญาได้แก่ ปัญญาวุฒิธรรม 4 เป็นหลักในการ
สร้างรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกเข้าไปในตาราง
กิจกรรมประจ าวันเวลาปกติ ในช่วงการสอนกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ที่เรียกว่า กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ และในช่วงกิจกรรมประจ าวัน ได้แก่ กิจกรรมยามเช้า ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนนอน
และก่อนกลับบ้าน 

ยศพร เสนะวิณิน (2548) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่เหมาะสมกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดก าแพง ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และประเมินผลการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธที่เหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนวัดก าแพง ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดก าแพง ส านักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 120 คน คร ูจ านวน 17 คน ผู้ปกครอง จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดก าแพง โรงเรียนวัดก าแพง
ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านจิตใจ/
อารมณ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านร่างกาย ปัญญา และสังคม ตามล าดับ ครู มีความพึงพอใจด้าน
จิตใจ/อารมณ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปัญญา ด้านร่างกาย และด้านสังคม ตามล าดับ ส่วนนักเรียนมี
ความพึงพอใจในด้านร่างกายมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านจิตใจ/อารมณ์สังคม และปัญญา ตามล าดับ 

2. แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อน–หลัง เข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนวัดก าแพง ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนชั้น ป.6/2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังร่วมกิจกรรมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมแล้ว มีผลต่างคิดเป็นร้อยละ 41.66 ส่วนนักเรียนชั้น ป.5/1 มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
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การทดสอบหลังร่วมกิจกรรมน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว มีผลต่างคิดเป็นร้อย
ละ 7.41 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดก าแพง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 400 คน พบว่า พฤติกรรมนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมนักเรียนด้านปัญญาอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านจิตใจ/อารมณ์ และด้านสังคมอยู่ในระดับดี ตามล าดับ และด้านร่างกายอยู่ใน
ระดับด ีคิดเป็นค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

สนิท สายธนู และคณะ 2549พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านจริยธรรมศึกษาแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์    
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้ด าเนินการดังนี้  1) จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการหลักธรรมด้านความรู้ (K) 
คุณธรรม จริยธรรม (A) และการฝึกปฏิบัติหลักธรรม (P) ในการจัดการเรียนการสอน2) จัดเตรียม
กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ “ส่งเสริมการกิน อยู่ดู ฟังเป็น”       
3) จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เหมาะสม 4) จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ในสถานศึกษาให้
เหมาะสม 5) ใช้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 6) ใช้แนวทางการสนับสนุน ดูแลนักเรียน
ที่เหมาะสม 7) มีการปรับปรุงกิจกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 8) มีการประเมินผลและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

2. การด าเนินการเสริมหลักสูตรสถานศึกษา โดยได้ด าเนินการดังนี้ 1) จัดกิจกรรมเสริมเนื้อหา
ตามหลักสูตร 2) กิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 3) จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และ 4) การด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

3. นักเรียนกลุ่มทดลองที่มีความแตกต่างด้านภาษาถิ่น และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไม่มีความ
แตกต่างด้านภาษาถิ่น เมื่อได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านจริยธรรมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

4. นักเรียนกลุ่มทดลองที่มีความแตกต่างด้านภาษาถิ่น และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไม่มีความ
แตกต่างด้านภาษาถิ่น เมื่อได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมศึกษา พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ด้านจริยธรรมศึกษาเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

5. นักเรียนกลุ่มทดลองที่มีความแตกต่างด้านภาษาถิ่น และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไม่มีความ
แตกต่างด้านภาษาถิ่น เมื่อได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน
จริยธรรมศึกษา พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมอยู่ในระดับดี 

สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ไอเอฟดี) (2549) ท าการศึกษารูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ผลการศึกษาตัวแบบของสถานศึกษาในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอธิบาย
ว่าสถานศึกษาควรด าเนินการด้านใดบ้างและมีแนวทางอย่างไร โดยค าอธิบายตัวแบบนี้ครอบคลุม 3 มิติ 
ดังนี้  



 

 

 

 

๓๑ 

มิติที่ 1  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของตัวแบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนแรกเป็นเป้าหมายสูงสุดของตัวแบบนี้คือ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  (หมายเลข 1 ในภาพที่ (1)) ซึ่งจะเป็นสิ่ง
ก าหนดแนวทางระดับสถานศึกษาในระดับล่างลงมา 

- ส่วนที่สองเป็นแนวทางระดับสถานศึกษา คือ แนวทางด้านต่าง ๆ ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่และอ านาจของสถานศึกษาบนฐานการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) (หมายเลข 2-8 ในภาพที่ (1)) เพ่ือมีส่วนในการด าเนินการให้บรรลุได้ตาม
เป้าหมายสูงสุดของตัวแบบคือการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในผู้เรียน 
 มิติที่ 2 ตรรกะความสัมพันธ์ของตัวแบบ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในตัว
แบบ มี 3 ลักษณะ คือ 

- การปฏิสัมพันธ์กัน หมายความว่าองค์ประกอบหรือแนวทางนั้นมีผลกระทบต่อกันการ
ด าเนินการจึงจะต้องท าควบคู่กัน และพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงสนับสนุนและการเป็น
อุปสรรค 

- การน าไปสู่ หมายความว่าองค์ประกอบหรือแนวทางนั้นจะท าให้/เป็นแรงผลักให้เกิดแนวทาง
ในล าดับต่อไป 

- การเกื้ อกูลสู ง หมายความว่า  องค์ประกอบหรือแนวทางนั้ นมี อิทธิพลระดับสู งใน               
การสนับสนุนหรือผลักให้เกิดแนวทางในล าดับต่อไป ซึ่งความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลสูงควรได้รับความสนใจ
และการด าเนินการในระดับสูง 

- การย้อนกลับ หมายความว่า องค์ประกอบหรือแนวทางนั้นมีทิศย้อนกลับไปในทิศทางเดิมซึ่ง
จะเกิดขึ้นในกรณีที่แนวทางนั้นไม่ส าเร็จ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็นที่พอใจ จึงต้องย้อนกลับ
มาพิจารณาปรับการด าเนินงานในแนวทางในขั้นตอนก่อนหน้านั้นใหม่ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
แต่ละข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 

มิติที่  3 สมมติฐานของตัวแบบ ตัวแบบของสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการเรียน         
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตั้งอยู่บนสมมติฐาน ดังนี้ 

- นโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน 

- สถานศึกษามีภาวะผู้น าและความสามารถบริหารแนวทางต่าง ๆ ได้ต่อเนื่องและผลักดันให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ (2552) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธส าหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นเป็น
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย ใช้หลักธรรม ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 
ไตรสิกขา และปัญญาวุฒิธรรม 4 โดยยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และครูถือเป็นตัวแทน
การขัดเกลาทางสังคมที่ส าคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม 2 
ประเภท คือ (1) กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เน้นการส ารวม กาย วาจา ใจ ด้วยการเจริญสติในช่วง
กิจกรรม ยามเช้าก่อนรับประทานอาหาร ก่อนนอน และก่อนกลับบ้าน และ (2) กิจกรรมในหน่วยการ



 

 

 

 

๓๒ 

เรียนรู้เน้นการเรียนรู้จาก การได้ยิน มองเห็น สูดดม ชิม สัมผัส และรับรู้ด้วยใจ ผ่านสาระการเรียนรู้ใน
หน่วยต่าง ๆ โดยลงมือกระท าเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ขั้นตอนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้มี 5 ขั้น คือ การจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกการรับรู้การพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ 
และการประเมิน 

วัฒนา สุวรรณไตรย์และประยูร บุญใช้ (2549) พัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ผลการวิจัยพบว่า  

1. รูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร5 ปี) 
ประกอบด้วย 

1.1 ระยะเส้นฐาน เป็นการท าความรู้จักกับนักศึกษาและประเมินพฤติกรรมจริยธรรม 
ก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนา 

1.2 ระยะการพัฒนาพฤตกิรรมจริยธรรม จ าแนกเป็น 2 ระยะคือ การอบรมแบบเข้ม 
ใช้เวลา 3 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง และกิจกรรมต่อเนื่องรายสัปดาห์ 4 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง 
เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 

1.3 ระยะติดตามผล เป็นระยะเวลาประเมินความคงทนหลังเข้าร่วมกิจกรรม 2สัปดาห์ 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตร      

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สรุปได้ดังนี้ 
2.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี

พฤติกรรมจริยธรรมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  ในภาพรวม และ 2 ด้านย่อย 
คือด้านความเมตตากรุณา และด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านความมีระเบียบวินัย คะแนนพฤติกรรมไม่
แตกต่างกัน 

2.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี
คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกันกับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมีคะแนน
พฤติกรรมจริยธรรมระยะติดตามผลสูงกว่าคะแนนพฤติกรรมจริยธรรมหลังการอบรมโดยรวม  และ 2 
ด้านย่อย คือด้านความเมตตากรุณาและด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านความมีระเบียบวินัยไม่แตกต่างกัน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การส่งเสริมหรือการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน จะต้องกระท าผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งการจัดประสบการณ์การอบรม สั่งสอน  
การสอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติได้  
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การตรวจสอบพฤติกรรมปฏิบัติตน
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมมุ่งหวังและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๓๓ 

บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล   
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

1. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 
ผู้วิจัย  คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่  จ านวน 449  คน  

      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 
- ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่  จ านวน 32 คน 
- นักเรียน  จ านวน 449 คน 

 

2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2.2 ตัวแปรตาม คือ  

2.2.1 พฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ของ 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.2.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตาม 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด คือ  
3.1 เครื่องมือส าหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
 3.2.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน   

วัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
3.2 เครื่องมือส าหรับการศึกษาผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ 

  3.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
  3.2.2 แบบส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของนักเรียน ครูและสถานศึกษาจ านวน 1 ฉบับ 



 

 

 

 

๓๔ 

3. วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย มีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 
3.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม          
ในสถานศึกษาและกระบวนการด าเนินการสร้างรูปแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   3.1.2. ด าเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการสนทนาโดยน าประเด็นของ          
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นหัวข้อในการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนา 
  3.1.3  จัดท ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อไป 
  3.1.4 น ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
   1)  นายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
   2) นายสมพงษ์  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่  

3) ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   4) นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี     
เขต 2 

5)  นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแล้วน ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง ซึ่งพบว่า ผลการพิจารณา
ความสอดคล้องของและเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
  3.1.5 ทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ ตลอดปีการศึกษา 2559 เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ เพ่ือน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนเพ่ือด าเนินการแก้ไขในการใช้
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ในการศึกษาภาคสนามต่อไป 

3.2 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 



 

 

 

 

๓๕ 

3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพรูปแบบ             
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในสถานศึกษา 
   3.2.2. ด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยน าประเด็นของการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นหัวข้อในการพิจารณาข้อกระทงในการประเมิน 

  3.2.3  น าแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน
วัดป่าไผ่ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
   1)  นายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
   2) นายสมพงษ์  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่  

3) ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   4) นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี     
เขต 2 

5)  นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแล้วน าแบบประเมินรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง ซึ่งพบว่า  
ผลการพิจารณาความสอดคล้องของและเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
  3.2.4 ทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ กับครู
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ในการด าเนินการปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม   

 3.2.5 น าแบบประเมินมาวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือด้านความเชื่อมั่น โดยวิธี
ของครอนบาค แอลฟ่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8796 

3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีข้ันตอนการสร้าง
ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ใน
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  3.3.2. ด าเนินการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน โดยน าประเด็นของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นหัวข้อในการพิจารณ าข้อ
กระทงในการประเมิน 



 

 

 

 

๓๖ 

3.3.3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
   1)  นายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
   2) นายสมพงษ์  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่  

3) ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
   4) นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี     
เขต 2 

5)  นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแล้วน าแบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง ซึ่งพบว่า 
ผลการพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการสังเกต มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00  

3.3.4 ทดลองใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน กับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา
ปีที ่3 ทุกคน 
  3.3.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มาวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือด้านความเชื่อมั่น โดยวิธีของครอนบาค แอลฟ่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.7642 
 3.4  แบบส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้ 
  3.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบส ารวจ  
  3.4.2 ด าเนินการสร้างแบบส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้าง 
  3.4.3 ทดลองน าแบบส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน ไปใช้ในการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559 
  3.4.4 ด าเนินการปรับปรุงแบบส ารวจให้มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเก็บรวมข้อมูลผลงาน
ด้านคุณธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาภาคสนามต่อไป 
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็นตอนดังนี้ 
4.1 ขั้นที ่1 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขั้นตอน การด าเนินการดังนี้ 
  4.1.1 ด าเนินการสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการในการสนทนากลุ่ม  ผู้เข้าร่วม
สนทนาประกอบด้วย 
   ครทูี่รับผิดชอบงานคุณธรรม  จ านวน  11  คน 
   ผู้ด าเนินการ(ผู้วิจัย)   จ านวน  1  คน 
                                 ผูว้ิจัยด าเนินการสนทนาโดยน าประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นหัวข้อในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละคุณธรรมโดยมี
ขั้นตอนของการด าเนินการ  ดังนี้ 
       1) การเตรียมการก่อนการจัดสนทนากลุ่ม  
       - ก าหนดหัวข้อประเด็นและแนวค าถามที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อประเด็นและแนวค าถามจากวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
 ตัวอย่ำงประเด็นค ำถำม 
   “ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ด้าน.................    ของ
คุณธรรม............ที่พบว่ามีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา” 
   “ มีแนวทางใดบ้างที่จะส่งเสริมคุณธรรมได้ตรงตามสภาพที่คาดหวังไว้” 
   “ รูปแบบของการพัฒนาควรมีลักษณะอย่างไร” 
   “ จะท าอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรม..................................ซึ่ง
แสดงถึงการมีคุณธรรมด้าน.............................ให้เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังไว้” 
       - เตรียมบุคลากรในการจัดสนทนากลุ่ม ได้แก่  ผู้ด าเนินการสนทนา
(Moderator) ผู้จดบันทึกการสนทนา (Note-Taker) เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(Provider) 
       - เตรียมอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลในการจัดกลุ่มสนทนา ได้แก่ สมุด
บันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ และกระดาษ เป็นต้น การใช้เทปบันทึกเสียงจะเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการ
เก็บข้อมูลตลอดเวลาการสนทนากลุ่มเนื่องจากช่วงเวลาในการสนทนาอาจมีข้อโต้แย้งที่ท าให้ผู้จดบันทึกต้อง
ใช้อุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูล  
       - สถานที่จัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกห้องประชุม ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ซึ่ง
เป็นห้องประชุมปรับอากาศที่มีอุปกรณ์ครบครันส าหรับการสนทนากลุ่มและมีบรรยากาศที่เงียบและเป็น
สัดส่วนเฉพาะโดยผู้วิจัยได้จัดที่นั่งส าหรับการสนทนากลุ่มดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภำพที่  1 การจัดสนทนากลุ่ ม เกี่ ยวกับการหารูปแบบการขับ เคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม    
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่    
 
  ระยะเวลาในการที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม  ผู้วิจัยใช้เวลาในการจัดสนทนากลุ่ม ช่วงเช้า เวลา 
9.00 น. – 10.30 น. ส าหรับการวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนา และช่วงเวลา 10.31 น. – 12.00น.              
หารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยพิจารณารายละเอียดของกิจกรรม
และกระบวนการด าเนินการที่จะน าไปใช้ในการพัฒนา  
                                  2)  ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
            -  ผู้ ด าเนินการบอกจุดมุ่ งหมายในการสนทนาพร้อมทั้ งสร้าง
บรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง โดยเชิญให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
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แผนผังผู้สนทนำกลุ่ม 
1-11  คือ ครูผู้รับผิดชอบ 
12     คือ ผู้วิจัย 
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อุปกรณ์กำรสนทนำกลุ่ม ผู้จดบันทึก
Note-taker 

 

อุปกรณ์กำรสนทนำกลุ่ม 
1. เทปบันทึกเสียง 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. กระดาษ 
4. อุปกรณ์การเขียน 
5. อาหารว่าง 
6. น้ าดื่ม 
7. สมุดบันทึก 



 

 

 

 

๓๙ 

   - ขอความยินยอมจากกลุ่มสนทนา โดยขอบันทึกเสียงการสนทนา โดยชี้แจง
จุดมุ่งหมายในการบันทึกเสียงและการจดบันทึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงที่สุด 
   - เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนาพูดคุยซักถามกัน  เพ่ือสร้างความเป็นกันเองก่อน
การด าเนินการสนทนากลุ่ม 
   - เริ่มการสนทนาช่วง เวลา 09.00 – 10.30 น.โดยยึดแนวทางการสนทนาที่
มีอยู่เป็นหลั เน้นการหาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยก าหนดเวลาในการสนทนาแต่ละ
ประเด็นไมค่วรเกิน 10 นาทีตามล าดับความส าคัญ 
   - เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนาทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และเมื่อแน่ใจว่าได้
แนวทางตามที่ต้องการ ผู้ด าเนินการท าการหาฉันทามติจากผู้ร่วมสนทนาเพื่อหาข้อสรุป 
   - เมื่อจบการสนทนาแล้ว ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนาซักถามข้อข้องใจอีก
ครั้ง และท าการสรุปเพื่อให้ได้แนวทางเก่ียวกับเรื่องที่สนทนาอย่างถูกต้องชัดเจน 
   - เริ่มการสนทนาในช่วง 10.30 – 12.00 น. น าข้อสรุปที่เป็นแนวทางใน     
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นประเด็น เพ่ือหารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดป่าไผ่    
   - สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาที่ได้จากช่วงแรกให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม 
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมอาจจะพัฒนาคุณธรรมได้หลายด้าน  
   - ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ก าหนดวิธีการในการด าเนิน  การ
ประเมินผล ในแต่ละกิจกรรม 
   - รวบรวมกิจกรรมที่ออกแบบมาวิเคราะห์ อีกครั้ง ว่าส ามารถพัฒนาได้
ครอบคลุมกับคุณลักษณะที่เป็นความต้องการจ าเป็นหรือไม่ 
   - ผู้ด าเนินการสรุปผลการหารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือให้ผู้สนทนากลุ่มลงความเห็น 
   - เมื่อผู้สนทนากลุ่มลงความเห็นเป็นฉันทามติ  ผู้ด าเนินการน าข้อมูลทั้งหมดไป
ด าเนินการจัดท าเป็นรูปแบบการด าเนินการพัฒนาต่อไป 
  4.1.2  จัดท ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อไป 
 

  4.1.3 น ารูปแบบไปทดลองใช้ของเพ่ือหาคุณภาพรูปแบบและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัย กับนักเรียนและครู ปีการศึกษา 2559 

4.1.4 ปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 หลังจากการทดลองใช้และหาคุณภาพของ
เครื่องมือ เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุดใน
การศึกษาภาคสนาม 
  4.1.5 น ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ตลอดปีการศึกษา 2560 กับครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  
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  4.1.6 หลังการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่  ผู้วิจัย
น าแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ให้ครูทุกคน
ประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
  4.1.7 เก็บรวบรวมแบบประเมินเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป 
 4.2 ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  4.2.1 น าแบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ให้ครูประจ าชั้นของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้นสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาผลการสังเกตตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่
ก าหนด 
  4.2.1 น าผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะห์ 
ตามเกณฑ์การตัดสิน 
  4.2.3 ส ารวจผลงานที่ปรากฏด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   4.2.4 รวบรวมข้อมูลการส ารวจ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.1 ตอนที่ 1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดังนี้ 

5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุ่ม โดยพิจารณาจากฉันทามติของ
การเสนอประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  5.1.2 วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน    
วัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย การหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิจารณาค่าเฉลี่ยของคุณภาพตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด,  2545) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 5.2 ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

5.2.1 การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน พิจารณาร้อยละของผล  
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโดยก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

 
 
 



 

 

 

 

๔๑ 

  1) แบบสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
1. ควำมพอเพียง ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ 

       1.1 ใช้จ่ายอย่างประหยัด  
       1.2 ท าบัญชีการใช้จ่าย 
       1.3 มีการออมเงิน 

    1.4 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ควำมกตัญญ ูประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 

       2.1 ยกย่องเชิดชูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และทุกคนที่มีส่วนร่วม 

    2.2 ช่วยถือของให้บุคคลอ่ืน ๆ 

    2.3 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัด 

    2.4 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาติ 
3. ควำมซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
    3.1 ใหข้้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 

    3.2 ปฏิบัติตามข้อตกลง 

    3.3 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

    3.4 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

4. ควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
    4.1 ตรงต่อเวลา 

    4.2 รู้หน้าที่และท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี 
    4.3 มีความพยายามท างานให้ส าเร็จ 

    4.4 ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท า 

5. อุดมกำรณ์คุณธรรม ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ 
    5.1 ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นสม่ าเสมอ 

    5.2 ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจนเป็นปกตินิสัย 

    5.3 สร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเองจนเป็นที่ประจักษ์ 
    5.4 ร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจนชุมชนให้การยอมรับ 

 

2) เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์  ดังตารางที่ 3-1  
ตำรำงท่ี 3-1 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์  

 

ควำมหมำย พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดับผ่านเกณฑ์ นักเรียนต้องผ่านการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัว 
ระดับไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนไม่ผ่านการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมด 

 
5.2.3 การส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน พิจารณา

จากความถี่ของผลที่เกิดกับผู้เรียน ครูและผู้บริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตามรางวัลระดับชาติ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 

 

 

 

๔๒ 

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
6.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ 

6.1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence) (สมนึก ภัททิยธนี , 2544) 

N

R
IOC


  

เมื่อ   IOC        แทน    ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับเนื้อหาสาระ 
                 การประเมิน 

    R    แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N    แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

6.1.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบและแบบประเมิน 
คุณธรรมอัตลักษณ์ทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ของคอนบาค (Cronbach) (สมบัติ 
ท้ายเรือค า , 2546) 

     



















2

2

1
1

x

i

K

K




  

     เมื่อ    แทนสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
   K  แทนจ านวนข้อกระทงในการประเมิน 
        2

i  แทนความแปรปรวนของข้อกระทงแต่ละข้อ 
  2

x  แทนความแปรปรวนของแบบประเมินทั้งฉบับ 
6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    6.2.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน  คือ ค่าร้อยละ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2536) 

          
 
    

 

    เมื่อ     X   แทน   ผลรวมของคะแนนที่ได้ 
       A   แทน   คะแนนเต็ม 
       N   แทน   จ านวนนักเรียน 

  6.2.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2536) 

N

X
X


  

     เมื่อ       X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    X     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N   แทน  จ านวนข้อมูล 

 
 
 

100
A
N

X

ร้อยละ 





 

 

 

 

๔๓ 

      6.2.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในแบบทดสอบใช้สูตร (ล้วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ , 2536) 
 

       S.D.       =  )1N(N

)X(XN 22



 
 

S.D.  = ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x   = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

x 2  = ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
  N                = จ านวนคนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๔๔ 

บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนของการวิจัย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 ตอนที่  2 ผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  X    คือ   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  S.D.   คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N          คือ  จ านวนผู้ให้ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 รูปแบบกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่ำไผ่ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งศีล สมาธิ 
ปัญญา ควบคู่กันไป บนวิถีการด าเนินชีวิตธรรมดาที่ส่งเสริมการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น คือ 
ด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันและจัดการได้ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดจากที่กล่าวข้างต้น จากการสนทนากลุ่มสามารถก าหนดรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ จากฉันทามติของผู้ร่วมสนทนากลุ่มดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกำรขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม 

4 G Model 

แผนภาพที่ 2 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่  
4 G M0del  

 
 

G 1 = good example 
เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 

G 2 = good practice 
หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุข

ศรี 

G 3 = good goal 
มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 

G 4 = good participation 
บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 



 

 

 

 

๔๕ 

รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 
เป้ำประสงค์  

1. ผู้บริหารและครมูีพฤติกรรมที่พึงประสงคต์ามคุณธรรมอัตลักษณเ์พ่ิมขึ้น และมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 

2. ผู้บริหารและครูได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรภายในหรือภายนอก 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และวินัยของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
3.   ผู้บริหารสามารถสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 
1. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 
3. รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี 
4. นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา  
5. ประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6. ประชาสัมพันธ์ ผลงานความส าเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่าง คุณธรรม    

น าผู้เรียน สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ 3 
 
 

 
 
 
  

     เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่าง คุณธรรม น าผู้เรียน 

 
 

ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนฯ 

รณรงค์การสร้างแบบอย่างท่ีด ี

ประเมินผลและถอดบทเรยีน 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคณุธรรม 

ประชาสมัพันธ์ความส าเร็จ 

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ช่วยแก้ไขปัญหา 



 

 

 

 

๔๖ 

รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุขศรี 
เป้ำประสงค์  

1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 

วัตถุประสงค์  
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวมมากขึ้น 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

โครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม  

1. สร้างการรับรู้และการยอมรับ (น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)  
2. สร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 
3. ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
4. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1) โครงงานหนามไผ่สร้างชีวี ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 
   2) โครงงานสุภาพกาย วาจา 
   3) โครงงานโรงเรียนดี ถ้ามีจิตอาสา 
   4) โครงงานระเบียบวินัยด้วยใจรัก 
   5) โครงงานขยะพาสุข 

5. บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน  
8. ยกย่องเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม  

จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หมั่นพากเพียร ปฏิบัติธรรม 
น าสุขศรี สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงงาน/โครงการต่างๆได้ดังแผนภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุขศรี 

 
 
 
 
 

                        

แผนภาพที่ 4 รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หมั่นพากเพียร ปฏิบัติธรรม น าสุขศรี 

ยกย่องเชิดชูนักเรียนดี มคีุณธรรม 

ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม 

สร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 

น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ร่วมกันก าหนดคณุธรรมอัตลักษณ ์แลกเปลีย่นเรยีนรู้ / ถอดบทเรียน 



 

 

 

 

๔๗ 

รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 
เป้ำประสงค์  

1.  น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2.  มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วัตถุประสงค์   
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้ 

ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
                     2.  ผู้บริหารและครูน าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ 
                     3.  ครูผู้สอนสามารถบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนได้ 

โครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม  
1. น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้ คือ “ท าอย่างมีความสุข”  

“ท าตามล าดับขั้นตอน” 
2. น าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้  

1) ส่งเสริมให้มีการท ากันทั้งโรงเรียน  
2) ให้ท าทั้งโรงเรียน ท าอย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกันท า 
3) ท าจากล่างขึ้นบนโดยให้ความส าคัญกับความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก 
4) โรงเรียนต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3.  ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4.  วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5.  จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการสร้างเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
6.  ด าเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
7.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  

 

จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้าหมาย อัตลักษณ์ สู่ความดี 
สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ 5 
 
 
    

    
   มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้าหมาย อัตลักษณ์ สู่ความดี 
 

น้อมน าหลักการทรงงาน 
ของรัชกาลที่ 10 มาใช้ 

ติดตามนิเทศภายในและ
ประเมินผล 

ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือ
กันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วางแผนสร้างการมีส่วนร่วม 
จากทุกฝ่าย 

จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการ
สร้างเสริมคุณธรรมในช้ันเรียน 

น าหลักการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมาใช้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรม 



 

 

 

 

๔๘ 

รูปแบบกิจกรรมที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 
เป้ำหมำย  

1. มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน  
  2. มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายนอกโรงเรียน   

3. มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก  
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายระดับองค์กรภายนอกโรงเรียน 
3.  เพ่ือให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาโรงเรียน 

โครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม  
1. กำรสร้ำงเครือข่ำย ดังนี้ 

1.1 การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มการท ากิจกรรมเพ่ือให้เกิด 
การเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับ 
เช่น 

- ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
- ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน) 
- ระดับห้องเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
1.2 การสร้างเครือขา่ยภายนอกโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสร้างเครือข่าย เช่น 
- ระหว่างโรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน 
- ระหว่างโรงเรียนต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการ ภาค และ 

ประเทศ 
1.3 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เป็นการ 

ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการสร้าง
เครือข่ายในแต่ละองค์กรและหน่วยงาน เช่น 

- ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
- ระหว่างโรงเรียนกับมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ 

2. กำรมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้แทนองค์กรหรือ 

หน่วยงานภายนอก ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมนิเทศ ติดตามประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ 
 
 
 



 

 

 

 

๔๙ 

 3. จัดกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำน วัดและชุมชน 

จากการวิเคราะห์รูปแบบที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท า น าชุมชน 
สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ 6 

 

 
 
 
    
 
        

บนวิถี ทุกคนรว่มคิดท ำ น ำชุมชน 
 
 

 
 

                       
                
 

แผนภาพที่ 6 รูปแบบกิจกรรมที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท า น าชุมชน 
                   
จากการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยน ารูปแบบไปใช้ในการศึกษาภาคสนามตามเวลาที่
ก าหนด จึงได้มีการประเมินคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
โดยบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สร้ำงเครือข่ำย 

กิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำน วัด 

และชุมชน 

 

กำรมีส่วนร่วม 
ของทุกภำคส่วน 



 

 

 

 

๕๐ 

ตำรำงท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรประเมินคุณภำพของรูปแบบกำร
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่ำไผ่ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สระบุรี เขต 2   
 

 
 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

X  S.D. ระดับ มำกที่สุด 
 

(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ของ
สถานศึกษา 

19 
59.38 % 

3 
40.62 % 

- 
- 

- - 4.59 0.71 มากที่สุด 

2. การจัดกิจกรรมเป็นการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ที่ 
เป็นสุข 

20 
62.50 % 

10 
31.25% 

2 
6.25 % 

- - 4.56 1.41 มากที่สุด 

3. นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น ทั้งในส่วนตนเอง 
และความสัมพันธ์กับเพ่ือน 

29 
90.62 % 

2 
6.25 % 

1 
3.13 % 

- - 4.88 1.41 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ตามรูปแบบ 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

19 
59.37 % 

11 
34.38 % 

2 
6.25 % 

- - 4.53 0.71 มากที่สุด 

5. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ปกติท่ัวไป 
ในสถานศึกษา 

22 
68.74 % 

5 
15.63 % 

5 
15.63 % 

- - 4.53 1.41 มากที่สุด 

6. เนื้อหาของรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย 

25 
78.13 % 

7 
21.82 % 

- - - 4.78 0.71 มากที่สุด 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

22 
68.75 % 

8 
25.00 % 

2 
6.25 % 

- - 4.63 1.41 มากที่สุด 

8. การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมเกิดจากความร่วมมือใน
ทุกภาคส่วนของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

30 
93.74 % 

 

1 
3.13 % 

1 
3.13 % 

- - 4.91 1.41 มากที่สุด 



 

 

 

 

๕๑ 

 
 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

X  S.D. ระดับ มำกที่สุด 
 

(5) 

มำก 
 

(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

9. ใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลายและเหมาะสม 

23 
71.87 % 

8 
25.00 % 

1 
3.13 % 

- - 4.69 1.41 มากที่สุด 

10. ผลการใช้รูปแบบสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

25 
78.12 % 

5 
15.63 % 

2 
6.25 % 

- - 4.72 1.41 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.68 1.20 มำกที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
คุณภาพมากที่สุด ( X =4.68) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเกิดจากความร่วมมือใน        
ทุกภาคส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.91) รองลงมาคือ 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนตนเองและความสัมพันธ์กับเพ่ือน ( X =4.88) ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม และรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ปกติท่ัวไปในสถานศึกษา ( X =4.53)  
 
 
  



 

 

 

 

๕๒ 

ตอนที่ 2 ผลกำรใช้รูปแบบกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 จากผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปรากฏผล ดังตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 6  
 

ตอนที่ 2.1 พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดป่ำไผ่ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
ตำรำงท่ี 2 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร.

ทั้งหมด 

พฤติกรรมบ่งช้ี จ ำนวนนักเรียน 
ใช

้จ่า
ยอ

ย่า
ง

ปร
ะห

ยัด
 

ท า
บัญ

ชีก
าร

 
ใช

้จ่า
ย 

มีก
าร

ออ
มเ

งิน
 

มีภ
ูมิค

ุ้มก
ันใ

น
ตัว

ที่ด
 ี

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

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

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความพอเพียง ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ100 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความพอเพียง  
ผ่านเกณฑท์ุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
  



 

 

 

 

๕๓ 

ตำรำงที่ 3  ผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมกตัญญูของนักเรียนโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

พฤติกรรมบ่งช้ี จ ำนวนนักเรียน 

ยก
ยอ่
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 ่ผ
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อง
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ุกค
นท

ี่ม ี
ส่ว
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่วม
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อง
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อื่น

 ๆ
 

ดูแ
ลร

ักษ
าส

ิ่งแ
วด

ล้อ
มท

าง
 

ธร
รม

ชา
ติอ

ยา่
งเค

ร่ง
คร

ดั 

ปร
ะพ

ฤต
ิปฏ

บิัต
ิตน

เป
็นค

นด
ี

เป
็นพ

ลเ
มือ

งด
ีขอ

งช
าต

 ิ

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

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

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความกตัญญู ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ100 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความกตัญญู    
ผ่านเกณฑท์ุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๕๔ 

ตำรำงที่ 4 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

 
ระดับชั้น 

จ ำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

พฤติกรรมบ่งช้ี จ ำนวนนักเรียน 

ใช้
ข้อ

มูล
ที่ถู

กต
้อง
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ะเ
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จร
ิง 

ปฏ
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ิ่งข
อง
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ขอ
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ปร
ะโ

ยช
น์ 

ใน
ทา

งท
ี่ไม

่ถูก
ต้อ

ง 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

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

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 

 

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 เมื่อพจิารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๕๕ 

ตำรำงที่ 5 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมควำมรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

พฤติกรรมบ่งช้ี จ ำนวนนักเรียน 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

รู้ห
น้า

ที่แ
ละ

ท า
ตา

ม
หน

้าที่
เป

็นอ
ย่า

งด
 ี

มีค
วา

มพ
ยา

ยา
มท

 าง
าน

 
ให

้ส า
เรจ็

 

ยอ
มร

ับค
วา

มผ
ิดพ

ลา
ด 

ที่เ
กิด

จา
กก

าร
กร

ะท
 า 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

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

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 

จากตารางที่ 5  เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียน มีพฤติกรรมบ่ งชี้ด้าน          
ความรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๕๖ 

ตำรำงท่ี 6 ผลกำรสังเกตพฤติกรรมอุดมกำรณ์คุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

พฤติกรรมบ่งช้ี จ ำนวนนักเรียน 
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ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

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

รวม 449 449 449 449 449 449 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้อุดมการณ์คุณธรรม ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้อุดมการณ์
คุณธรรม ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๕๗ 

ตอนที่ 2.2 ผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และนักเรียน  
 

ตำรำงท่ี 7 ผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดป่ำไผ่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2  

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
โรงเรียน 
ระดับชาติ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
2555 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับจังหวัด 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
ประจ าปี 2559 

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

2. เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
ไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 เข้าร่วมน าเสนอผลงาน  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและเขตตรวจ
ราชการที่ 1) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ 
ผลงาน “ระดับทอง” กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

3. ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ระดับทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

ระดับอ าเภอ เป็นโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม 5 ส ฟัน 
ระดับดีมาก 

โรงพยาบาลแก่งคอย 

ผู้บริหำร  
ระดับชำติ 

นางวาสนา  สุขธนู 1. เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ
เครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับทาง
ราชการและประเทศชาติอย่างดียิ่ง 

กองพลทหารม้าที่ 2  
รักษาพระองค์ 



 

 

 

 

๕๘ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด
ดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

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

คุรุสภา 

เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARD) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คร ู(ระบุชื่อ) 
ระดับชำติ 
นางนงนุช คุ้มพันธ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา  
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย ์
3. นายจ าลอง งามพลกรัง 
4. นางรานี ตันสิน 
5. นางล าไย อ่ิมสิน 
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์ 
7. นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๘. นางสาวนารา นิลนันท ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก  
ระดับ ป.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายกฤษฎิ์ไกรวิชญ์  จันทรตัน ์
2. นางธนญา  ชนะพันธุ์ 
3. นางนงนุช  คุ้มพันธ์ 
4. นางสาวนารา  นิลนันท์ 
5. นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย ์
6. นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส 
7. นางรานี  ตันสิน 
8. นางล าไย  อ่ิมสิน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก  
ระดับ ป.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับภำค 

๑.นางสาวอาภรณ์  ราศ ี
๒.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ 
๓.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๔.นางสาวภัททิยา  อิโน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง 
การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วงดนตรีลูกทุ่ง

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๕๙ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
3. นางรานี ตันสิน 
4. นางล าไย อ่ิมสิน 
5. นางนงนุช  คุ้มพันธ์ 
6. นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
7. นางสาวนารา นิลนันท ์
8. นายพิรัชกฤษตย์ กระแสเวช 

ประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  
ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย  
ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ชาย ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
หญิง ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๖๐ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
หญิง ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.นายชัยวุฒิ ศรีสุข 
๒.นายไพทูรย์ ปัจฉิม 
๓.นายจ าลอง งามพลกรัง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม    
( Wind Ensemble ) ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ 
๒.นายไพทูรย์ ปัจฉิม 
๓.นางสาวอาภรณ์  ราศ ี
๔.นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๕.นางสาวภัททิยา  อิโน 
๖.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๗.นางสาวนารา นิลนันท์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย ์
3. นางธนญา  ชนะพันธุ์ 
4. นางสาวนารา  นิลนันท์ 
5. นายพิรัชย์กฤษตย ์ กระแสเวส 
6. นางล าใย  อ่ิมสิน 
7. นางรานี  ตันสิน 
8. นางนงนุช  คุ้มพันธ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรี
ลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7  
ปีกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นางสาวศิร ิประภาเรียบร้อย 
2. นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
3. นางสาวภัททิยา อิโน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7  
ปีกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายศรันย์วิทย์  นพโสภณ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๖๑ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7  
ปีกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7  
ปีกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. นายไพทูรย์  ปัจฉิม ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7  
ปีกศ.๒๕60 จังหวัดนครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับจังหวัด 
นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาจังหวัดสระบุรี 
นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
นางพรรณี เรณูหอม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางพรรณี เรณูหอม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   
 



 

 

 

 

๖๒ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมมการแข่งขัน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ 
๒.นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๒.นางสงกรานต์ เกตุบุญมี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๒.นางสงกรานต์ เกตุบุญมี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๒.นางสงกรานต์ เกตุบุญมี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดงการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลองวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางระเบียบ อุบลวัตร์ 
๒.นางวัลภา สวุรรณภา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงินการ
ประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวอาภรณ์  ราศ ี
๒.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ 
๓.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๔.นางสาวภัททิยา  อิโน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  
 



 

 

 

 

๖๓ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๑.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี  
๒.นายอรรณนพ พรหมสูตร 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี  
๒.นายอรรณนพ พรหมสูตร 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวนารา นิลนันท์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน การ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวนารา นิลนันท์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การ
แข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค ์ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวนารา นิลนันท์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายชัยวุฒิ ศรีสุข 
๒.นายไพทูรย์ ปัจฉิม 
๓.นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข 
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย ์
3. นายจ าลอง งามพลกรัง 
4. นางรานี ตันสิน 
5. นางล าไย อ่ิมสิน 
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์ 
7. นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๘.นางสาวนารา นิลนันท์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 
 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ชาย ป.1-ป.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-
ป.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   



 

 

 

 

๖๔ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
หญิง ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ชาย ป.1-ป.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ์  ราศี 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง 
ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ชาย ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวอาภรณ์  ราศรี ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
หญิง ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายชัยวุฒิ ศรีสุข 
๒.นายไพทูรย์ ปัจฉิม 
๓.นายจ าลอง งามพลกรัง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองชนะเลิศ 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม    
( Wind Ensemble ) ป.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

๑.นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ 
๒.นางรานี ตันสิน 
๓.นางสาวอาภรณ์ ราศี 
๔.นางสาวภัททิยา อิโน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายจิระยุทธ์ จันภักดี 
๒.นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ 
๓.นางสาวบุญฤดี ค าดี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขัน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวโยนบอล ป.๑-ป.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายจิระยุทธ์ จันภักดี 
๒.นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ 
๓.นางวัลภา สวุรรณภา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน การ
แข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย  ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปั้นย้อย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-
book)  ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   
 



 

 

 

 

๖๕ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๑.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปั้นย้อย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book)  ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปั้นย้อย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปั้นย้อย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ด ี
๒.นางบุปผา จึงตระกูล 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน การ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ 
๒.นางธนญา ชนะพันธุ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน การ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น  ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ด ี
๒.นางบุปผา จึงตระกูล 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันจักสานไม้
ไผ่ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ด ี
๒.นางบุปผา จึงตระกูล 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน การ
แข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ 
๒.นางสาวนารา นิลนันท์ 
๓.นางรานี ตันสิน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายศรันย์วิทย์ นพโสภณ 
๒.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย ์
๒.นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน  
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายพิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย ์
๒.นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง  
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   

๑.นางอรอินทร์ สายพันธ์ 
๒.นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญเงิน  
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   



 

 

 

 

๖๖ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๑.นางอรอินทร์ สายพันธ์ 
๒.นางเพ็ชรัตน์ บุญตา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง  
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

นางสาวไพเราะ มณีกลม ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปั้นย้อย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน 
๒.นางนิติยา ปั้นย้อย 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.นายกฤษฏิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ 
๒.นายไพทูรย์ ปัจฉิม 
๓.นางสาวอาภรณ์  ราศ ี
๔.นางสาวศิริประภา เรียบร้อย 
๕.นางสาวภัททิยา  อิโน 
๖.นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี 
๗.นางสาวนารา นิลนันท์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดกลองยาว ป.๑-ป.๖ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 
 

ระดับอ ำเภอ 
นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อ าเภอแก่งคอย 
นักเรียน  
ระดับชำติ 
1. เด็กชายกฤษฎา วงษ์ธัญากร 
๒.เด็กหญิงกัลย์สุดา มาลีแก้ว 
๓.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ์ 
๔.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๕.เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
๖.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กาลสุทธิ 
๗.เด็กหญิงชนิกานต ์เครือแวงมน 
๘.เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีพาติ่ง 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๖๗ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๙.เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศ์ษา 
๑๐.เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา 
๑๑.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๑๒.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๑๓.เด็กชายทินภัทร  วัลลา 
๑๔.เด็กหญิงธัญลักษณ์ แซ่ลี้ 
๑๕.เด็กหญิงธาราทิพย์ ต๊กควรเฮง 
๑๖.เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนค า 
๑๗.เด็กหญิงนัทมน จิตต์รักษา 
๑๘.เด็กหญิงนันทวดี สายบญุมา 
๑๙.เด็กหญิงประภาภรณ์ ภมูิวิน ี
๒๐.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน 
๒๑.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๒๒.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สูงศรี 
๒๓.เด็กชายพุฒิชัย ปทุมทอง 
๒๔.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเ์ผือก 
๒๕.เด็กชายภาณุเดช บุญวงษ์ 
๒๖.เด็กหญิงรัชนก ตามแต่รัมย์ 
๒๗.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย์ 
๒๘.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๒๙.เด็กชายวรรณวงศ์ วงศ์เสือ 
๓๐.เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม 
๓๑.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๓๒.เด็กชายวุฒิพงษ์ โคกราม 
๓๓.เด็กชายศิวัช ศรีสุนันท์ 
๓๔.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท์ 
๓๕.เด็กหญิงอาริยา ทองอ้ัน 
๓๖.เด็กชายอิธิพล อินทร์อ่ า 
๓๗.เด็กหญิงเกศินี ทรัพย์สงเคราะห์ 
๓๘.เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
๓๙.เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ 
๔๐.เด็กหญิงแสงทอง แก้วอยู่ 
1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ 
2. เด็กชายทวีชัย   ฉัตรกระโทก 
3. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์ 
4. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท ์
5. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ า 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๖๘ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
6. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์ 
7. เด็กชายวุฒิพงศ ์ โคกราม 
8. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ 
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสทุธิ 
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน คุ้มญาติ 
11. เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
12. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพนัธ์ 
13. เด็กชายสุภาพ  ม่วงอ่อน 
14. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม 
15. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
16. เด็กชายศิวชั  ศรีสุนันท ์
17. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน 
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หันรอด 
19. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน 
20. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง 
21. เด็กหญิงประภาภรณ์ ภูมิวนิี 
22. เด็กชายพลากร ดาวกลาง 
23. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สพีาติง่ 
24. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง 
25. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย 
26. เด็กหญิงธาราทิพย์  ต๊กควรเฮง 
27. เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
28. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ 
29. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว 
30. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น 
31. เด็กชายอภิณฑพงษ์ ค าลา้น 
32. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงูศร ี
33. เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
34. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาอ่ิม 
35. เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพ์เผือก 
36. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ 
37. เด็กหญิงนันทการณ์ สมบูรณ์ 
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
39. เด็กหญิงวิจิตกัลญา เทียมยม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

ระดับภำค 
1. เด็กชายกฤษฎา วงษ์ธัญากร 
๒.เด็กหญิงกัลย์สุดา มาลีแก้ว 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๖๙ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๓.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ์ 
๔.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๕.เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
๖.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กาลสุทธิ 
๗.เด็กหญิงชนิกานต ์เครือแวงมน 
๘.เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีพาติ่ง 
๙.เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศ์ษา 
๑๐.เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา 
๑๑.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๑๒.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๑๓.เด็กชายทินภัทร  วัลลา 
๑๔.เด็กหญิงธัญลักษณ์ แซ่ลี้ 
๑๕.เด็กหญิงธาราทิพย์ ต๊กควรเฮง 
๑๖.เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนค า 
๑๗.เด็กหญิงนัทมน จิตต์รักษา 
๑๘.เด็กหญิงนันทวดี สายบญุมา 
๑๙.เด็กหญิงประภาภรณ์ ภมูิวิน ี
๒๐.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน 
๒๑.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๒๒.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สูงศรี 
๒๓.เด็กชายพุฒิชัย ปทุมทอง 
๒๔.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเ์ผือก 
๒๕.เด็กชายภาณุเดช บุญวงษ์ 
๒๖.เด็กหญิงรัชนก ตามแต่รัมย์ 
๒๗.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย์ 
๒๘.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๒๙.เด็กชายวรรณวงศ์ วงศ์เสือ 
๓๐.เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม 
๓๑.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๓๒.เด็กชายวุฒิพงษ์ โคกราม 
๓๓.เด็กชายศิวัช ศรีสุนันท์ 
๓๔.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท์ 
๓๕.เด็กหญิงอาริยา ทองอ้ัน 
๓๖.เด็กชายอิธิพล อินทร์อ่ า 
๓๗.เด็กหญิงเกศินี ทรัพย์สงเคราะห์ 
๓๘.เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 



 

 

 

 

๗๐ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๓๙.เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ 
๔๐.เด็กหญิงแสงทอง แก้วอยู่ 
1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ 
2. เด็กชายทวีชัย   ฉัตรกระโทก 
3. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์ 
4. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท ์
5. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ า 
6. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์ 
7. เด็กชายวุฒิพงศ ์ โคกราม 
8. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ 
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสทุธิ 
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน คุ้มญาติ 
11. เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
12. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพนัธ์ 
13. เด็กชายสุภาพ  ม่วงอ่อน 
14. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม 
15. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
16. เด็กชายศิวชั  ศรีสุนันท ์
17. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน 
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หันรอด 
19. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน 
20. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง 
21. เด็กหญิงประภาภรณ์ ภูมิวนิี 
22. เด็กชายพลากร ดาวกลาง 
23. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สพีาติง่ 
24. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง 
25. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย 
26. เด็กหญิงธาราทิพย์  ต๊กควรเฮง 
27. เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
28. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ 
29. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว 
30. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น 
31. เด็กชายอภิณฑพงษ์ ค าลา้น 
32. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงูศร ี
33. เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
34. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาอ่ิม 
35. เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพ์เผือก 
36. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๗๑ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
37. เด็กหญิงนันทการณ์ สมบูรณ์ 
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 
39. เด็กหญิงวิจิตกัลญา เทียมยม 
๑.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ์ 
๒.เด็กหญิงกุลยรัตน์ พิรุณ 
๓.เด็กหญิงจุฑามาศ นามศิริ 
๔.เด็กหญิงชิดชนก สุรามาตร 
๕.เด็กชายนนทกานต์ คะแนนศลิป์ 
๖.เด็กหญิงนวรัตน์ ทาอ่ิม 
๗.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 
๘.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๙.เดก็หญิงลลิตา กลีบพุดซา 
๑๐.เด็กหญิงสุดารัตน์ ติสูงเนิน 
๑๑.เด็กหญิงอรัญญา เถื่อนวงษ์ 
๑๒.เด็กหญิงอารดา จันทร 
๑๓.เด็กหญิงอารยา จันทร 
๑๔.เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
๑๕.เด็กหญิงเบญจวรรณ คีรี 

เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖  
ปีกศ.๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กหญิงกุลยรัตน์  พิรุณ 
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร 
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรหาญ 
4. เด็กหญิงณิชกานต์  วิลัย 
5. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์ชีลอง 
6. เด็กหญิงดวงใจ  เทพปินตา 
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปักค ามา 
8. เด็กชายศิวกร  ปิตานา 
9. เด็กหญิงอารดา  จันทร 
10. เด็กหญิงอารยา  จันทร 

เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กหญิงกุลยรัตน์  พิรุณ เหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

๗๒ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
ณ จังหวัดนครนายก  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เด็กหญิงจุฑาภัทร มุงวัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายกัสดาห์ เสนาวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงณัฏฐริสา วงค์ษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กหญิงฤทัย เป้าสมบัติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายนันทวัฒน์ นามโนนลาว ไดเ้ข้าร่วมมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา



 

 

 

 

๗๓ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายอานนท์ บ่อทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กหญิงรินลณี นางาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

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

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายชัยณรงค์ แก้วเอี่ยม ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายวงศธร สร้างงา ได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงชลธิชา เชียรโคกกรวด 
๒.เด็กหญิงธาราทิพย์ ต๊กควรเฮง 
๓.เด็กชายอานนท์ บ่อทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงกชมน อุ่นทรัพย์ 
๒.เด็กหญิงจิราภรณ์ สมทิพย์ 
๓.เด็กหญิงอารียา ทองอ้ัน 

ได้เขา้ร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายวงศธร คงสุวรรณ 
๒.เด็กชายอัครชา สิงห์วงษ์ 
๓.เด็กชายอมัรินทร์ เหล่าเขตกิจ 

ได้เหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลองวิทยาศาสตร์ 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายวุฒิชัย อินทร์ทิพย์ 
๒.เด็กหญิงสุธิดา บ่อทอง 

ได้เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย  
ป.๑-ป.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

๑.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ์ 
๒.เด็กหญิงกุลยรัตน์ พิรุณ 
๓.เด็กหญิงจุฑามาศ นามศิริ 
๔.เด็กหญิงชิดชนก สุรามาตร 
๕.เด็กชายนนทกานต์ คะแนนศลิป์ 
๖.เด็กหญิงนวรัตน์ ทาอ่ิม 

ได้เหรียญทองชนะเลิศ  
การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-ป.๖ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  
 



 

 

 

 

๗๔ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๗.เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา 
๘.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๙.เด็กหญิงลลิตา กลีบพุดซา 
๑๐.เด็กหญิงสุดารัตน์ ติสูงเนิน 
๑๑.เด็กหญิงอรัญญา เถื่อนวงษ์ 
๑๒.เด็กหญิงอารดา จันทร 
๑๓.เด็กหญิงอารยา จันทร 
๑๔.เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก 
๑๕.เด็กหญิงเบญจวรรณ คีรี 
๑.เด็กชายพนาเวศ ประปา 
๒.เด็กชายวุฒิพงษ์ หลักมั่น 

ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายวงศธร คงสุวรรณ 
๒.เด็กชายอมัรินทร์ เหล่าเขตกิจ 

ได้เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงอาภัสรา พวงพั่ว ได้เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพ็งชนะ ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายวีรยุทธ ภูวิชัย ได้เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทย ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายกฤษฎา วงษ์ธัญากร 
๒.เด็กชายทินภัทร วัลลา 
๓.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย์ 
๔.เด็กชายวุฒิพงษ์ โคกราม 
๕.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท์ 
๖.เด็กหญิงแสงทอง แก้วอยู่ 

ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน 
วงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

1. เด็กชายกฤษฎา วงษ์ธัญากร 
๒.เด็กหญิงกัลย์สุดา มาลีแก้ว 

ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ วงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภท ก ระดับ ป.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา



 

 

 

 

๗๕ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๓.เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ์ 
๔.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๕.เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร 
๖.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กาลสุทธิ 
๗.เด็กหญิงชนิกานต ์เครือแวงมน 
๘.เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีพาติ่ง 
๙.เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศ์ษา 
๑๐.เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา 
๑๑.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๑๒.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๑๓.เด็กชายทินภัทร  วัลลา 
๑๔.เด็กหญิงธัญลักษณ์ แซ่ลี้ 
๑๕.เด็กหญิงธาราทิพย์ ต๊กควรเฮง 
๑๖.เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนค า 
๑๗.เด็กหญิงนัทมน จิตต์รักษา 
๑๘.เด็กหญิงนันทวดี สายบญุมา 
๑๙.เด็กหญิงประภาภรณ์ ภมูิวิน ี
๒๐.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน 
๒๑.เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก 
๒๒.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สูงศรี 
๒๓.เด็กชายพุฒิชัย ปทุมทอง 
๒๔.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพเ์ผือก 
๒๕.เด็กชายภาณุเดช บุญวงษ์ 
๒๖.เด็กหญิงรัชนก ตามแต่รัมย์ 
๒๗.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย์ 
๒๘.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๒๙.เด็กชายวรรณวงศ์ วงศ์เสือ 
๓๐.เด็กหญิงวิจิตกัลยา เทียมยม 
๓๑.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๓๒.เด็กชายวุฒิพงษ์ โคกราม 
๓๓.เด็กชายศิวัช ศรีสุนันท์ 
๓๔.เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท์ 
๓๕.เด็กหญิงอาริยา ทองอ้ัน 
๓๖.เด็กชายอิธิพล อินทร์อ่ า 
๓๗.เด็กหญิงเกศินี ทรัพย์สงเคราะห์ 
๓๘.เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล 

 
 
 
 
 

สระบุรี เขต ๒ 
 



 

 

 

 

๗๖ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๓๙.เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ 
๔๐.เด็กหญิงแสงทอง แก้วอยู่ 
เด็กชายพลากร ดาวกลาง ไดเ้หรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงนัทธมน จิตต์รักษา 
 

ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑-ม.๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กชายพลากร ดาวกลาง ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  

เด็กชายวุฒิพงษ์ สืบตระกูล ไดเ้หรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงกันสุดา ไตรรบอาน ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑-ป.๖ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

เด็กหญิงนัทธมน จิตต์รักษา ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑-ม.๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงนัทธมน จิตต์รักษา ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล หญิง ม.๑-ม.๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายพลากร ดาวกลาง ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.๑-ป.๖ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

เด็กหญิงกันสุดา ไตรรบอาน ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กหญิงนัทธมน จิตต์รักษา ไดเ้หรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 



 

 

 

 

๗๗ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๑.เด็กชายคงสุวรรณ โคติวรรณ 
๒.เด็กหญิงจิราภัทร พลสาร 
๓.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กาลสุทธิ 
๔.เด็กชายทวีชัย ฉัตรกระโทก 
๕.เด็กหญิงนันทพร รักษาโสม 
๖.เด็กหญิงนาตติยา วรสุวรรณ์ 
๗.เด็กชายพรชนัน บุญฉุน  
๘.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สูงศรี 
๙.เด็กหญิงลลิตา เกิดทรัพย์ 
๑๐.เด็กชายวุฒิพงษ์ โคกราม 
 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒  
 
 

๑.เด็กหญิงจิราพร ทานกระโทก 
๒.เด็กหญิงชนิกานต์ เครือแวงมน 
๓.เด็กหญิงทัศนาวดี โปสุน 
๔.เด็กหญิงนันทกานต์ สมบูรณ์ 
๕.เด็กหญิงปืยะมาศ บานเย็นงาม 
๖.เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพ์เผือก 
๗.เด็กหญิงลลิตา ยาสมุทร 
๘.เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชาติเผือก 

ไดเ้หรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายชิติพัทธ์ นิลนันท์ 
๒.เด็กชายธวัชชัย ละม้ายศรี 
๓.เด็กชายนนทวัตร์ บุญเพิ่ม 
๔.เด็กชายพีระภัทร์ กลางคาร 
๕.เด็กชายมาโนช ภูสุจริต 
๖.เด็กชายวรวุฒิ บุตรคล้อ 
 

ได้เข้าร่วม การแข่งขันการผูกเงื่อน  
เดินทรงตัวโยนบอล ป.๑-ป.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงคนิมา ดี 
๒.เด็กหญิงณฤมล จุลขันธ์ 
๓.เด็กหญิงวัตถาภรณ์ แพงพิมาย 
๔.เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง 
๕.เด็กหญิงอนันตยา ครองสัตย์ 
๖.เด็กหญิงเมธาพร สมฤทธิ์ 

ได้เหรียญเงิน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ
และการคาดคะเนและการสะกดรอย   
ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายภูมิพัฒน์ ดิษคึ 
๒.เด็กหญิงเกศินี ทรัพยส์งเคราะห ์

ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงวรรณกานต์ ทองโครต ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่



 

 

 

 

๗๘ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๒.เด็กหญิงเกวรินทร์ ใจดีเฉย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  ม.๑-ม.๓ การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๒   
๑.เด็กชายบูรพา เครือพลอย 
๒.เด็กชายวรพล สุภารักษ์ 

ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor  
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายกานต์ดนยั สงฆส์ันเทียะ 
๒.เด็กชายธัชชัย แดงคีนี 
๓.เด็กชายภาวัต ดีนิยม 

ได้เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายธีรพัฒน์ เพ็ชรชุมพล 
๒.เด็กชายธีรภัทร สังข์ลอย 
๓.เด็กชายสมศักดิ์น้อย แผวสุวรรณ ์

ได้เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายธวัชชัย สิงห์แก้ว 
๒.เด็กชายภัคพล จีนกระโทก 
๓.เด็กชายรัฐพงศ์ แก้วดวงผาง 

ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงจุฑามาศ แหลมครบรุ ี
๒.เด็กหญิงณัฐกานต์ นามตาแสง 
๓.เด็กหญิงทิฆัมพร ฉัตรกระโทก 
๔.เด็กหญิงวิลาสินี กล้วยกลาง 
๕.เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดทรัพย์ 
๖.เด็กหญิงสุธิตา ส าลีอ่อน 

ได้เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะ ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

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

ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงชฎาพร พุดซา 
๒.เด็กหญิงชนิกานต์ บุญชิต 
๓.เด็กหญิงศิริพร ฟักข า 

ได้เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงพราวนภา รัตนพร 
๒.เด็กหญิงสุภาวดี อินทร์ทิพย์ 
๓.เด็กหญิงอัสยา เพ็ญพันธ์ 

ได้เหรียญเงิน การแข่งขันจัดสวนถาด 
แบบแห้ง ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงธีระภัทร ภูมิลา 
๒.เด็กชายสุทัศน์ สมบูรณ์ 
๓.เด็กชายอนุวัฒน์ มั่นกูล 

ได้เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายณัฐพล ตางจงราช ได้เหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ส านักงานเขตพ้ืนที่
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๒.เด็กชายบวรรัตน์ ช่างถัก 
๓.เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองเผือก 

ปฐมวัย การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กหญิงชนิภรณ์ สอนวงษ์ 
๒.เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญประเสริฐ 
๓.เด็กหญิงนภัสสร สามนคร 

ได้เหรียญทองแดง การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

เด็กชายนภัทร เพียวโคกกรวด ได้เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายชินวัตร แอบครบุรี 
๒.เด็กชายสมบูรณ์ เที่ยงรัตน์ 
 

ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

๑.เด็กชายปณัณศรณ์ ทหาศริินิธิสนิ 
๒.เด็กชายวัธนชัย ภูศรี 

ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒   

1. เด็กชายกรวินท์  เหลาแตว 
2. เด็กชายกฤษฎา  วารี 
3. เด็กชายกันต์ธร เบียดตะคุ 
4. เด็กชายจิรพงษ์ ปัญจหงษ์ค า 
5. เด็กชายชิษณุพงศ์ ไพรหาญ 
6. เด็กชายณัฐชนน ค าไชโย 
7. เด็กหญิงญิชนันท ์จันทร์ชีลอง 
8. เด็กชายดนุสรณ์ ชาติชนะ
9. เด็กชายธนภัทร อ่อนศรี 
10. เด็กหญิงธนัชชา ชัยราช 
11. เด็กชายนพวัฒน์ แสงธูป 
12. เดก็ชายนพเก้า อู่อรุณ 
13. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ใจกาวิล 
14. เด็กชายพลากร ดาวกลาง 

15. เด็กชายยุทธภูมิ ศรีพันธ์ 
16. เด็กหญิงศุุวสิาสกลุเมตตาธรรม 
17. เด็กหญิงพรรณิภา ที่รัก 
18. เด็กหญิงสุภสสร ลาภมาก 
19. เด็กชายสภุาพ ม่วงอ่อน 

ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
กลองยาว ป.๑-ป.๖ 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
20. เด็กหญิงอนันตยา ตรองสตัย ์
21. เด็กชายภิณฑพงษ์ ค าล้าน 
22. เด็กชายอัครเดช พิมพ์ด ี
23. เด็กชายเจษฎา สีหะสิงห์ 
24. เด็กชายเจษฎา เรืองเดช 
25. เด็กหญิงเมธาวี กองสี
26. เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ 
27. เด็กหญิงเพญ็พิชชา จิตรดร 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัด
ป่าไผ่ ตามกระบวนการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
2. ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 

2.1  ผู้วิจัย  คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
2.2  กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่  จ านวน 449  คน  

      2.3  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 
- ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ จ านวน  32  คน 
- นักเรียน  จ านวน 449 คน 

 
3. ตัวแปรที่ศึกษำ 

3.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3.2 ตัวแปรตาม คือ  
3.2.1 พฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
3.2.2 ผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ของโรงเรียน  
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด คือ  
4.1  เครื่องมือส าหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
 4.2.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 4.2.2 แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่า

ไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 



 

 

 

 

๘๒ 

4.2  เครื่องมือส าหรับการศึกษาผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ 
  4.2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ จ านวน 5  ฉบับ  
  4.2.2  แบบส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยวิธีการสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการในการสนทนา
กลุ่ม  เพ่ือจัดท ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่  เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

5.2 ทดลองใช้รูปแบบฯ เพ่ือหาคุณภาพรูปแบบและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย กับ
นักเรียนและครู ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หลังจาก
การทดลองใช้และหาคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่มีความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุดในการศึกษาภาคสนาม 

5.3  น ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ตลอดปีการศึกษา 2560 กับครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน  

5.4 หลังการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ผู้วิจัยน าแบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้ครูทุกคนประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ 

5.5 น าแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ให้ครูประจ าชั้นของนักเรียน
แต่ละระดับชั้นสังเกตนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด 
 5.6  น าผลการสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ของนักเรียนทุกคนมา
วิเคราะห์ผลเกณฑก์ารตัดสินตามเกณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน 
 5.7  ส ารวจผลงานที่ปรากฏด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

6.1 ตอนที่ 1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ด าเนินการดังนี้ 

6.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุ่ม โดยพิจารณาจากฉันทามติของ       
การเสนอประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
  6.1.2  วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัด
ป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และพิจารณาค่าเฉลี่ยของคุณภาพตามเกณฑ์ 
 6.2 ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 



 

 

 

 

๘๓ 

6.2.1 การสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ของโรงเรียน พิจารณา  
ร้อยละของผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ตามเกณฑ์การตัดสิน     

6.2.2 การส ารวจผลงานด้านคุณธรรมของนักเรียน ครูและสถานศึกษา ของนักเรียน 
พิจารณาจากความถี่ของผลที่เกิดกับผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตาม
รางวัลระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับสหวิทยศึกษา 
 
7. สรุปผลกำรวิจัย 
 7.1  การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
  7.1.1 รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
 
รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 
3. รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี 
4. นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา  
5. ประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6. ประชาสัมพันธ์ ผลงานความส าเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 
 

รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุขศรี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้และการยอมรับ (น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)  
2. สร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 
3. ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
4. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1) โครงงานหนามไผ่สร้างชีวี ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 
   2) โครงงานสุภาพกาย วาจา 
   3) โครงงานโรงเรียนดี ถ้ามีจิตอาสา 
   4) โครงงานระเบียบวินัยด้วยใจรัก 
   5) โครงงานขยะพาสุข 

5. บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน  
8. ยกย่องเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม  



 

 

 

 

๘๔ 

รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้ คือ “ท าอย่างมีความสุข”  
“ท าตามล าดับขั้นตอน” 

2. น าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้  
1) ส่งเสริมให้มีการท ากันทั้งโรงเรียน  
2) ให้ท าทั้งโรงเรียน ท าอย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกันท า 
3) ท าจากล่างขึ้นบนโดยให้ความส าคัญกับความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก 
4) โรงเรียนต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3.  ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4.  วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5.  จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการสร้างเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
6.  ด าเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
7.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  

 

รูปแบบกิจกรรมที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มการท ากิจกรรมเพ่ือให้เกิด 
การเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับ 
เช่น 

- ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
- ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน) 
- ระดับห้องเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
1.2 การสร้างเครือขา่ยภายนอกโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสร้างเครือข่าย เช่น 
- ระหว่างโรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน 
- ระหว่างโรงเรียนต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการ ภาค และ 

ประเทศ 
1.3 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เป็นการ 

ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการสร้าง
เครือข่ายในแต่ละองค์กรและหน่วยงาน เช่น 

- ระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
- ระหว่างโรงเรียนกับมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ 

 
 
 



 

 

 

 

๘๕ 

  7.1.2  คุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบ
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
เกิดจากความร่วมมือในทุกภาคส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนตนเองและความสัมพันธ์กับเพ่ือน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และ
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ปกติท่ัวไปในสถานศึกษา  
 7.2 ผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า 

 7.2.1  ผลการสังเกตพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความพอเพียง ความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100 

 7.2.2  ผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปรากฏดังนี้ 
  -  ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน มีจ านวน 4 รางวัล จ าแนกเป็นระดับชาติ  

1 รางวัล  ระดับจังหวัด 1 รางวัล และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 รางวัล  
  -  ผลงานที่เกิดกับผู้บริหาร มีจ านวน 5 รางวัล จ าแนกเป็นระดับชาติ  

5 รางวัล   
  -  ผลงานที่เกิดกับครูผู้สอน มีจ านวน 67 รางวัล จ าแนกเป็นระดับชาติ  

3 รางวัล  ระดับภาค 10 รางวัล และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 54 รางวัล  
-  ผลงานที่เกิดกับนักเรียน มีจ านวน 66 รางวัล จ าแนกเป็นระดับชาติ  

2 รางวัล  ระดับภาค 8 รางวัล  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 56 รางวัล 
 
8. อภิปรำยผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

8.1 จากการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ท าให้ได้รูปแบบของกิจกรรม 4 รูปแบบ คือ รูปแบบ
กิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่าง คุณธรรม น าผู้เรียน เป็นบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตลอดจนการพัฒนาตนเองในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม อันเป็น
แบบอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้เห็นและประพฤติปฏิบัติตามอย่าง และเป็นต้นแบบของสังคมด้านคุณธรรม



 

 

 

 

๘๖ 

จริยธรรม รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หม่ันพากเพียร ปฏิบัติธรรม น าสุขศรี เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ด้วยคุณธรรม 5 
ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละห้องเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา 
สาเหตุ แนวทางแก้ไข และจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมหรือกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัต
ลักษณ์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อไป พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการด าเนินงาน
ห้องเรียนคุณธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนดี มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน รูปแบบกิจกรรมที่ 3      
(G 3 = good goal) มุ่งเป้าหมาย อัตลักษณ์ สู่ความดี เป็นการน้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 
10 มาใช้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ลัน าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มาใช้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้มีการท ากันทั้งโรงเรียน 2) ให้ท าทั้งโรงเรียน ท าอย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกันท า
3) ท าจากล่างข้ึนบนโดยให้ความส าคัญกับความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก 4) โรงเรียนต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ  จัดท าโครงงาน
คุณธรรม บูรณาการสร้างเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน ด าเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม รูปแบบกิจกรรมที่ 4     
(G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท า น าชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นกลไกส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เพ่ือให้โรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม
พัฒนานักเรียนร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพ่ือความยั่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม เป็นการ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ 
(2549, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2551:30) พบว่า แนวคิดและหลักการ
ส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างแบบอย่าง/ผู้น า การพัฒนาคุณลักษณะต้องมีการสร้างแบบอย่างที่ดี ทั้งผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลตัวอย่างในสังคม 

2) การพัฒนาคุณธรรมและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ให้เป็นวิถีชีวิต มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ 
ตอกย้ าให้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการสอดแทรกอยู่ในชีวิตการเรียน                
การปฏิบัติงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และคนกับธรรมชาติ โยงความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

3) การพัฒนาตัวตนของนักเรียน ด้วยการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพและการปฏิบัติตนตามความเชื่อ ตามแนวทางที่ตนเอง 
คิดสร้างสรรค์ และอยู่ในบริบทของการท าความดี มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม ให้เด็กมี
การปฏิบัติและพัฒนาตนอย่างเข้าใจความหมาย เห็นบทบาทและคุณค่าของตนเองมากขึ้น 

4) การสร้างระบบค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเห็นได้ชัดเจนว่าแก่นของเด็กไทยคืออะไร  ต้อง
ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างไร ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาชัดเจนและดึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ท าให้
เด็กมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนจริยธรรม เช่น การส ารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนของตนเองใน
แต่ละวัน และต้องยอมรับว่าค่านิยมต้องมาจากตัวแบบที่ดี 

5) การสร้างความร่วมมือรวมพลังทั้งจากผู้บริหาร/ครูอาจารย์ในโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง           
ในครอบครัว ชุมชน สังคม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ก าหนดคุณธรรมที่เป็นเป้าหมาย การให้
ครอบครัว ชุมชนมีการท ากิจกรรมร่วมกัน 



 

 

 

 

๘๗ 

6) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนต้องสอดคล้องกับลักษณะของ
โรงเรียน ธรรมชาติ บริบท และช่วงวัยของเด็ก 

7) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และ 
ซึมซับวิธีคิดและการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันผ่านกระบวนการ เป็นธรรมชาติในระบบของชุมชน 

8)โรงเรียนต้องมีนโยบายที่ไม่เน้นวิชาการอย่างเดียว โรงเรียนมีครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง         
ดึงชุมชนเข้ามา สร้างชุมชนที่สร้างสรรค์ ชี้ให้เห็นปัญหาของชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อบุตรหลาน 

9) ต้องมีการสร้างแนวร่วม มีเครือข่ายที่ช่วยเสริมก าลังใจให้เด็กท าความดี  เด็กที่ ได้รับ        
การพัฒนา ท าให้เขาดีไปแล้ว ก็มีเด็กรุ่นใหม่เรื่อย ๆ ต้องสร้างเครือข่าย การให้รางวัลไม่จ าเป็นต้องเป็น
เงิน เพียงแค่ค าชมก็ได้ 
 และจากการประเมินคุณภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนที่สร้างขึ้นนั้น มีขั้นตอนของการพัฒนา
ที่มีระบบ  มีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย รูปแบบของ
การขับเคลื่อนเกิดจากฉันทามติของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและ
จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้น การได้มาซึ่งรูปแบบได้มาอย่างเป็นระบบ มีการ
ทดลองใช้  การหาคุณภาพของนวัตกรรม ท าให้ได้รูปแบบที่มีคุณภาพ สามารถน าไปขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนได้   

8.2 จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ทุกคน มีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามรายชั้นเรียน พบว่าทุกระดับชั้นนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ด้านความพอเพียง ความ
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
100  

แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ตามคุณธรรมเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมี
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศพร เสนะวิณิน 
(2548) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนวัดก าแพง 
ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมนักเรียนด้านปัญญาอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจิตใจ/อารมณ์ และด้านสังคมอยู่ในระดับดี ตามล าดับ และด้านร่างกาย
อยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นอกจากนี้ กนกวรรณ  พินแย้ม (2547) ได้พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นสะท้อนผล 
โดยกระบวนการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ร่วมกันวางแผน ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันประเมินผล และร่วมกันปรับปรุง ด้วยการจัดกิจกรรม 4 ประการ คือ การจัดอบรม



 

 

 

 

๘๘ 

คุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การเข้าค่ายอบรมธรรมะ และการจัด
กิจกรรมการประกวด ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 
ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ และยังส่งผลให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 นอกจากนี้ยังเป็นผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามากมาย อาจเนื่องมาจากการน ารูปการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมมาใช้สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าใจ ตระหนัก และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม ประกอบกับการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้ง      
องค์รวมในสถานศึกษาจึงท าให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประสบความส าเร็จสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน สพฐ. 5 ประการ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนวัดป่าไผ่ คือ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1.1 สถานศึกษาต้องก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในแต่ละ

ระดับชั้นที่ชัดเจน โดยสอดคล้องตามพัฒนาการของผู้เรียน มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่ระดับชั้นการศึกษา
ที่สูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายส าคัญสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม มีความส านึก
และเห็นคุณค่าสิ่งที่ท า สามารถคิด วิเคราะห์ ประเมิน และตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า 
รวมถึงการกล้ายึดมั่นในการกระท าของตน โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากภายนอก รวมถึงต้องมีมาตรการ
ในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มครูและผู้บริหารการศึกษาอย่างชัดเจน 
   1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ
นั้นขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยส าคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น า สามารถน าพาการเปลี่ยนแปลง 
สร้างขวัญก าลังใจให้ทีมงาน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า/เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้านครู จะต้องมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการสอนคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเลือกใช้
วิธีการและเทคนิคการสอนที่ดีและเหมาะสมที่สุด โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาและองค์กร
ในพ้ืนที่/ชุมชนในการพัฒนาการสอนได้ ซึ่งกลุ่มครูและผู้บริหารจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมี
วัฒนธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม และด้านการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้ครู เนื่องด้วยครูเป็น
ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๘๙ 

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) 

เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัย และด าเนินการสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการพัฒนาซึ่งเป็นความต้องการของทุกฝ่าย  และได้ผลน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของนักเรียนอย่างจริงจัง 

2.2  ควรน าเทคนิคการส่งเสริมจริยธรรมที่หลากหลายมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้ 
แบบอย่างที่ดีที่เป็นบุคคลตัวอย่างของการเป็นผู้มีจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิตภายนอก
สถานศึกษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
  2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน ารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปใช้
ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกัน เช่น สังกัด ขนาด และท่ีตั้ง เป็นต้น 
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ภำคผนวก 

 ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ          
 ข  รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่     
 ค  ส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โล่รางวัล        
 ง  ส าเนาภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 จ  ประวัติผู้วิจัย       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก   
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๐๑ 

รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ 
 

1. นายปู  แตงอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

2. นายสมพงษ์  หมอนภักดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดป่าไผ่  

3. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

4. นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

5. นายนนทิศักดิ์  ผาผาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข   
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๐๓ 

 
 
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 

เป้ำประสงค์  
3. ผู้บริหารและครมูีพฤติกรรมที่พึงประสงคต์ามคุณธรรมอัตลักษณเ์พ่ิมขึ้น และมี

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
4. ผู้บริหารและครูได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน 

องค์กรภายในหรือภายนอก 
วัตถุประสงค์  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และวินัยของโรงเรียน 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
3.   ผู้บริหารสามารถสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 
1. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 
3. รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี 
4. นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา  
5. ประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6. ประชาสัมพันธ์ ผลงานความส าเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

รูปแบบกำรขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม 

4 G Model 

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนวัดป่าไผ่  
4 G M0del  

 
 

G 1 = good example 
เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 

G 2 = good practice 
หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุข

ศรี 

G 3 = good goal 
มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 

G 4 = good participation 
บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 



 

 

 

 

๑๐๔ 

จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่าง คุณธรรม น า
ผู้เรียน สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
  

เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 รูปแบบกิจกรรมที่ 1 (G 1 = good example) เป็นแบบอย่าง คุณธรรม น าผู้เรียน 
 
รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุขศรี 

เป้ำประสงค์  
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 

วัตถุประสงค์  
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวมมากขึ้น 
4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

โครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม  

1. สร้างการรับรู้และการยอมรับ (น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)  
2. สร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 
3. ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
4. ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1) โครงงานหนามไผ่สร้างชีวี ดนตรีเปลี่ยนชีวิต 
   2) โครงงานสุภาพกาย วาจา 
   3) โครงงานโรงเรียนดี ถ้ามีจิตอาสา 
   4) โครงงานระเบียบวินัยด้วยใจรัก 
   5) โครงงานขยะพาสุข 

5. บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน  
8. ยกย่องเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม  

ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนฯ 

รณรงค์การสร้างแบบอย่างท่ีด ี

ประเมินผลและถอดบทเรยีน 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคณุธรรม 

ประชาสมัพันธ์ความส าเร็จ 

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ช่วยแก้ไขปัญหา 



 

 

 

 

๑๐๕ 

จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หมั่นพากเพียร ปฏิบัติธรรม 
น าสุขศรี สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงงาน/โครงการต่างๆได้ดังแผนภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หม่ันพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุขศรี 

 
 
 
 
 

                        

แผนภาพที่ 3 รูปแบบกิจกรรมที่ 2 (G 2 = good practice) หมั่นพากเพียร ปฏิบัติธรรม น าสุขศรี 
 
รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 

เป้ำประสงค์  
1.  น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2.  มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วัตถุประสงค์   
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้ 

ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
                     2.  ผู้บริหารและครูน าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ 
                     3.  ครูผู้สอนสามารถบูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนได้ 

โครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม  
3. น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 10 มาใช้ คือ “ท าอย่างมีความสุข”  

“ท าตามล าดับขั้นตอน” 
4. น าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้  

1) ส่งเสริมให้มีการท ากันทั้งโรงเรียน  
2) ให้ท าทั้งโรงเรียน ท าอย่างมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกันท า 
3) ท าจากล่างขึ้นบนโดยให้ความส าคัญกับความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก 
4) โรงเรียนต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3.  ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4.  วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5.  จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการสร้างเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
6.  ด าเนินการติดตามนิเทศภายในและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
7.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  

ยกย่องเชิดชูนักเรียนดี มคีุณธรรม 

ด าเนินงานโครงงานคุณธรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม 

สร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 

น้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ร่วมกันก าหนดคณุธรรมอัตลักษณ ์แลกเปลีย่นเรยีนรู้ / ถอดบทเรียน 



 

 

 

 

๑๐๖ 

จากการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้าหมาย อัตลักษณ์ สู่ความดี 
สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ 4 

 
 
 
    

    
   มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 รูปแบบกิจกรรมที่ 3 (G 3 = good goal) มุ่งเป้าหมาย อัตลักษณ์ สู่ความดี 
 
รูปแบบกิจกรรมที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 

เป้ำหมำย  
1. มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน  

  2. มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายนอกโรงเรียน   
3. มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก  
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

วัตถุประสงค์  
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายระดับองค์กรภายนอกโรงเรียน 
3.  เพ่ือให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาโรงเรียน 

โครงกำร/โครงงำน/กิจกรรม  
1. กำรสร้ำงเครือข่ำย ดังนี้ 

1.1 การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มการท ากิจกรรมเพ่ือให้เกิด 
การเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับ 
เช่น 

- ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
- ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน) 
- ระดับห้องเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
 

น้อมน าหลักการทรงงาน 
ของรัชกาลที่ 10 มาใช้ 

ติดตามนิเทศภายในและ
ประเมินผล 

ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือ
กันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

วางแผนสร้างการมีส่วนร่วม 
จากทุกฝ่าย 

จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการ
สร้างเสริมคุณธรรมในช้ันเรียน 

น าหลักการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมาใช้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรม 



 

 

 

 

๑๐๗ 

1.2 การสร้างเครือขา่ยภายนอกโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล 
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสร้างเครือข่าย เช่น 

- ระหว่างโรงเรียนภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน 
- ระหว่างโรงเรียนต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตตรวจราชการ ภาค และ 

ประเทศ 
1.4 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เป็นการ 

ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการสร้าง
เครือข่ายในแต่ละองค์กรและหน่วยงาน เช่น 

- ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน 
- ระหว่างโรงเรียนกับมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ 

2. กำรมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้แทนองค์กรหรือ 

หน่วยงานภายนอก ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมนิเทศ ติดตามประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ 
 3. จัดกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำน วัดและชุมชน 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท า น าชุมชน 

สามารถเขียนแผนภาพของการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังแผนภาพที่ 5 
 

 
 
 
    
 
        

บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 
 
 

 
 

                       
                
 

แผนภาพที่ 5 รูปแบบกิจกรรมที่ 4 (G 4 = good participation) บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท า น าชุมชน 
 
 
 

 

สร้ำงเครือข่ำย 

กิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงโรงเรียน บ้ำน วัด 

และชุมชน 

 

กำรมีส่วนร่วม 
ของทุกภำคส่วน 



 

 

 

 

๑๐๘ 

              รูปแบบกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปำ่ไผ ่

4 G Model 
 
 

 
 
 
 
     
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 1 = good example 
เป็นแบบอย่ำง คุณธรรม น ำผู้เรียน 

 
1. ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ยกยอ่งชมเชย เพือ่
สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีให้กับสังคม  
3. สร้างกลไกการมีส่วนรว่ม  
ให้ทุกภาคส่วนรว่มมือกัน 
4. นิเทศติดตาม ประเมินผลและ 
ถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการ 
โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
6. ประชาสัมพันธ์ผลงานความส าเร็จ 
7. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 

G 2 = good practice 
หมั่นพำกเพียร ปฏิบัติธรรม น ำสุขศรี 

1. น้อมน าศาสตร์พระราชา  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
2. สร้างครูแกนน าและนักเรียน 
แกนน า 
3. ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ ์
4. ด าเนินงานโครงการคุณธรรม  
5. บูรณาการกบัการเรียนการสอน 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพ  
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน 
8. ยกย่องเชิดชูนักเรียนดี มีคุณธรรม 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

G 3 = good goal 
มุ่งเป้ำหมำย อัตลักษณ์ สู่ควำมดี 

 
1. น้อมน าหลักการทรงงานของรัชกาล 
ที่ 10 มาใช้ คือ “ท าอย่างมีความสุข”  
“ท าตามล าดับขั้นตอน” 
2. น าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
มาใช้  
3. ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
4. วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
5. จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการ
สร้างเสริมคุณธรรมในชั้นเรียน 
 

G 4 = good participation 
บนวิถี ทุกคนร่วมคิดท ำ น ำชุมชน 

1. การสร้างเครือข่ายภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ในการจัดกิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

2. การมีส่วนรว่ม ของทุกคน 
ในการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน  
ร่วมด าเนินการ ร่วมนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ 
3. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ์
ระหว่างโรงเรียน บา้น วัดและชุมชน 

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน : ซ่ือสัตย์เป็นนิสัย ใฝ่หำอุดมกำรณ์ กตัญญูรู้คุณท่ำน รับผิดชอบงำนที่ท ำ น้อมน ำสู่ควำมพอเพียง  



 

 

 

 

๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ค  

ส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โล่รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 



 

 

 

 

๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่ผู้บริหารได้รับ 



 

 

 

 

๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น   
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประเภท บุคคล 



 

 

 

 

๑๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๑ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่ครูผู้สอนได้รับ 



 

 

 

 

๑๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๒๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่นักเรียนได้รับ 



 

 

 

 

๑๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภำคผนวก ง  
ส าเนาภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

๑๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค  
ประวัติผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

๑๔๑ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ     :   นางวาสนา  สุขธนู 
วัน  เดือน  ปีเกิด   :   26  พฤษภาคม 2514 
สถำนที่อยู่ปัจจุบัน  :   167/73 หมู่ 7 ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน  :   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 
สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน   :   โรงเรียนวัดป่าไผ่   
                                   54 หมู่ 8 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
       โทรศัพท์ติดต่อ  081-9465054 
ประวัติกำรศึกษำ  :   

พ.ศ.  2527 :   ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบ ารุงธรรม    
    อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2530   :   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”   
    อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2533 :   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”   
    อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ.  2537 :   ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกการประถมศึกษา 
    สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี อ าเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


